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Des dels seus inicis, les ciutats s’han anat configurant al voltant de fonts 
d’aigua  per tenir coberta aquesta necessitat humana bàsica. El llibre La 
revolució de l’aigua ens presenta una visió històrica de com Barcelona, des 
de l’època romana fins avui, ha crescut basant-se en la gestió dels seus re-
cursos hídrics.

En el decurs de la història, la política municipal ha girat al voltant 
d’aquesta necessitat vital i d’higiene; les empremtes són presents a tota la 
ciutat: en restes històriques, fonts i monuments. Nombrosos noms de carrers, 
com ara el Rec Comtal o el Torrent de l’Olla, ens recorden amb assiduïtat 
aquesta importància.

L’aigua ha estat i és encara avui font de tensions i disputes. És un recurs 
escàs i requereix una costosa inversió en infraestructures que comporten for-
tes despeses de manteniment. I és evident que la planificació de les xarxes de 
serveis i de clavegueram ha estat al llarg de la història una eina essencial per 
a la gestió correcta de les ciutats.

La visió històrica que ens ofereix La revolució de l’aigua, per mitjà d’un 
rigorós estudi històric, ens permet comprendre millor la importància de pla-
nificar aquestes xarxes per garantir el creixement de les ciutats, però també 
per fomentar-ne el consum sostenible.

 
Xavier Trias 
L’Alcalde de Barcelona
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acabar convertint l’aigua en un producte industrial majoritàriament servit per 
empreses privades. D’aquesta manera, la transició implica, entre altres coses, 
la incorporació sistemàtica de l’aigua a l’àmbit domèstic i l’oblit progressiu de 
les velles cultures de l’aigua.

Les variables crítiques que impulsen els canvis durant aquests cent anys 
estan dominades pel creixement de les ciutats i per les preocupacions higiè-
niques i sanitàries, de tal manera que no es poden desvincular els progressos 
en les noves formes d’aprovisionament d’aigua de boca dels requeriments, 
cada vegada més urgents, per resoldre el problema de l’evacuació dels residus 
fecals, causa principal dels assots epidèmics durant el període. Quan s’imposa 
finalment la circulació contínua, amb l’abocament de les femtes al clavegue-
ram, l’augment important de l’ús privat d’aigua esdevé una necessitat del 
funcionament del sistema i s’intenta impulsar per tots els mitjans malgrat 
les inèrcies dels patrons de consum. Durant els anys setanta, en culminar la 
transició, amb la crisi econòmica, la deturada del creixement urbà, la desin-
dustrialització del municipi i la garantia de mecanismes madurs de control 
sanitari, les variables crítiques i les urgències canvien substancialment. L’in-
forme Meadows del 1972, encarregat pel Club de Roma, marca una inflexió 
cabdal. El nou cicle, en el qual encara estem, és el dels límits del creixement, 
el de l’empremta ecològica i el de la sostenibilitat. L’estudi d’aquest nou cicle 
demana un punt de vista, un estat de la qüestió i un conjunt de recerques 
específiques que queden fora de l’abast d’aquest projecte.

El fil de l’aigua: continuïtats i discontinuïtats 
Manuel Guàrdia

La provisió i la gestió de l’aigua han estat decisives des de l’origen de les ciu-
tats. En el moment de la fundació de Barcino, la capacitat d’organització i 
de mobilització de recursos de la civilització romana desplegava, al llarg del 
seu imperi, la rica cultura de l’aigua que havia heretat. Si ens fixem en les 
evidències arqueològiques del sistema d’aprovisionament d’aigua de les fonts, 
de les termes i de les domus a la ciutat de Pompeia, o a altres ciutats romanes, 
o llegim el text de Frontinus sobre el cas de la Roma d’època trajana, arribem 
a la conclusió que per dimensió i per tecnologia no resultaven tan diferents 
del sistema que abastia la ciutat de Barcelona, i moltes altres ciutats, fins al 
segle xix. Al llarg de mil·lennis hi ha hagut problemes regionals i etapes 
ben diferenciades, innovacions molt significatives i canvis importants, però 
si adoptem una visió de llarga durada, advertim una gran estabilitat de les 
bases tecnològiques que només es trenca amb una discontinuïtat abrupta i fo-
namental en les dècades a cavall del 1900. Una autèntica revolució de l’aigua, 
que s’inscriu en el cúmul de canvis del que convencionalment hem anomenat 
revolució industrial. El terme revolució s’entén en aquest context com una 
transició que només resulta ràpida en contrast amb les grans permanències 
mil·lenàries. La revolució en els sistemes d’aprovisionament i en les pràctiques 
de consum d’aigua en el cas de Barcelona van necessitar uns cent anys, que 
es poden acotar convencionalment entre dues dates. L’arrencada es pot situar 
al 1867, quan, amb la construcció de Josep Oriol Mestres de la Torre de les 
Aigües per a la Sociedad de Crédito y Fomento de Barcelona, es realitza la 
primera elevació a la nostra ciutat. Aquest mateix any, la iniciativa empresa-
rial que estava construint la conducció per portar aigua de Dosrius va passar 
a les mans de la Companyia d’Aigües de Barcelona, constituïda a Lieja amb 
el nom de Compagnie des Eaux de Barcelone. Dues fites cabdals en el canvi 
de model i en la modernització del sistema d’aprovisionament. El final de la 
transició es pot situar al 1967, cent anys després, amb l’arribada efectiva de 
l’aigua del riu Ter, que facilita també la generalització definitiva del nou accés 
a l’aigua. L’aproximació històrica al cas de Barcelona mostra la profunditat i 
el caràcter sistèmic d’aquesta discontinuïtat, amb fortes implicacions socials, 
econòmiques, tecnològiques i culturals, que ha modificat radicalment la nos-
tra vida quotidiana. Tot sembla indicar que el motor d’aquesta transició no 
va ser la gran demanda industrial, que es va proveir en general directament 
de l’abundant aigua freàtica del subsòl de Barcelona. La demanda d’aigua de 
boca i el consum domèstic sembla que són els activadors d’un procés que va 
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El Rec Comtal el dia d’inauguració de les obres del seu desviament, 1916, fotografia: Frederic Ballell, ahcb.
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que va ser, a finals de l’edat mitjana, el seu «barri industrial». El Merdançar 
era el nom que adoptaven les aigües del torrent de l’Olla i el torrent Pregon 
en recórrer l’àrea del Mercadal, a l’actual plaça de l’Àngel, i seguia dret cap 
al mar. Philip Banks data el seu desviament i canalització cap al Rec Comtal 
entre el 1044 i el 1060.5 Encara que el cabal i la importància eren molt me-
nors que els del Rec, netejava i alimentava d’aigua les activitats de l’àrea del 
Mercadal, de les carnisseries majors i, en general, del primer burgus. Amb el 
temps, la majoria de les activitats productives urbanes, molt especialment les 
dels sectors de la llana i de la pell, es van anar situant a l’àrea on confluïen el 
tram dintre muralles del Rec Comtal i el Merdançar. La mateixa morfologia 
de la ciutat tardomedieval ho revela. El traçat regular d’alguns carrers, molt 
probablement, seguia les fibles preexistents derivades del Rec Comtal per 
a reg agrícola. El Rec en definitiva, com a servidor d’activitats industrials  
i d’irrigació agrícola, va tenir un paper determinant en l’economia urbana i 
periurbana durant vuit segles. A partir de la segona meitat del segle xviii va 
quedar sotmès a una demanda creixent i a una intensificació marcada de les 
pràctiques tradicionals. Malgrat que és la infraestructura més significativa 
de l’etapa d’instauració del règim feudal, paradoxalment no va disposar d’un 
bon aixecament topogràfic, fins al que va realitzar Tomàs Soler i Ferrer el 
1836, en ple procés de desintegració del marc jurídic de l’antic règim. 

1. Guy Bois, La crisi del feudalisme a Europa a la fi de l’edat mitjana, Barcelona, L’Avenç, 1988, pàg. 67.
2. Víctor Farías Zurita, El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d’una societat 
senyorialitzada (segles XI-XIV), València, PUV, 2009.
3. Jordi Maluquer de Motes, «La despatrimonialitzación del agua: movilización de un recurso 
natural fundamental», Dins: A. Garcia Sanz, R. Garrabou, Historia agraria de la España Contem-
poránea, 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, Ed. Crítica, 1985, 
pàg. 277. L’aigua era un domini del sobirà i, d’altra banda, una obra d’aquesta envergadura només 
la podia emprendre qui era capaç de mobilitzar molts recursos i, també, d’exercir l’eficaç coacció per 
treure rendiment als seus molins.
4. Pere Orti Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, Barcelona, 
CSIC, 2000, pàg. 246.
5. Philip Banks, «L’estructura urbana de Barcelona, 714-1300», Història de Barcelona. Vol. 2: For-
mació de la Barcelona medieval, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992, pàg. 40. 

De l’aqüeducte romà al Rec Comtal 
Manuel Guàrdia

El declivi del poder imperial romà comportà, en la majoria de les ciutats, 
l’erosió progressiva de l’esfera pública i, en general, el deteriorament de les 
grans infraestructures. A Barcelona no es coneix bé el procés i les dates de 
pèrdua de funcionalitat de l’aqüeducte romà, però els vestigis de pous de l’al-
ta edat mitjana localitzats fan pensar en un deteriorament progressiu i en un 
proveïment alternatiu. Malgrat la sensació evident de retrocés, la ciutat baix-
medieval europea a partir del segle xi es va sustentar en unes bases totalment 
noves de les de la ciutat antiga. A la ciutat antiga, l’impuls principal prove-
nia de dalt, de les armadures estatals centrals, que eren les que garantien el  
flux de recursos que la sostenien, mentre que la nova dinàmica medieval es-
tava animada per un impuls que venia de baix, de l’entorn rural.1 Era l’accés 
dels productors rurals al mercat el que ampliava l’increment progressiu dels 
intercanvis. La vila i la ciutat van créixer entorn dels mercats.2 La integració 
de la massa atomitzada de productors en l’esfera de la circulació comercial va 
concedir un protagonisme creixent a les forces econòmiques i a la capacitat 
dels poderosos d’extreure’n rendibilitat. El Rec Comtal, la infraestructura 
hidràulica més important realitzada al segle xi, reflecteix bé aquest canvi 
fonamental. Va ser una inversió del comte de Barcelona per crear els seus 
molins i donar-hi força.3 El seu traçat bàsic era semblant al de l’aqüeducte 
romà, però els objectius i les solucions tècniques diferien radicalment. Enca-
ra que seguia sensiblement l’itinerari de l’aqüeducte romà, el seu recorregut 
era superficial i buscava variants per obtenir els salts d’aigua que els molins 
requerien. La seva secció oberta era molt superior a la del canal tancat de 
l’aqüeducte romà i, com que s’alimentava d’aigües superficials del Besòs, 
tenia un cabal molt variable. Oscil·lava entre les escasseses dels estiatges i les 
inundacions que sovint provocaven les pluges.

La nova aigua canalitzada ja no era aigua consumptiva, ni aigua de 
boca. L’aigua esdevenia exclusivament productiva i generadora de rendes. 
Com assenyala Pere Orti Gost, «els molins del Rec Comtal es convertiren en 
una de les rendes que individualment generava més ingressos al monarca no 
sols del seu patrimoni a la ciutat de Barcelona sinó també a tot Catalunya».4 
De fet, no arribava pròpiament a la ciutat, només fins al conjunt de molins 
que hi quedava més pròxim. Les funcions que va assumir van ser gairebé ex-
clusivament productives. D’una banda, va ser explotat per moure els molins 
i també per a la irrigació de les hortes de la franja entre el Rec i el mar. De 
l’altra, amb el creixement de la ciutat, el Rec i el Merdançar van articular el 
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tipus, i a cadascun li donaven una funció determinada, a banda de les cone-
gudes com a mineromedicinals. Hi havia aigua que podia ser útil per a l’agri-
cultura, la indústria i el bany, però no per al consum humà.

En la civilització romana el seu repartiment era essencial, tant a la ciutat 
com al camp. Roma va exportar la seva manera de fer, tant pel que fa a in-
fraestructures, captació, conducció i redistribució, com a jerarquia jurídica i 
propietat. I és que l’aigua és un dels elements que defineixen la ciutat, com ja 
assenyalava Plini el Vell: «Són les aigües les que fan la ciutat».1 

A la península Ibèrica es comencen a documentar estructures hidràuli-
ques a partir de Cèsar, i concretament aqüeductes a partir del regnat d’Au-
gust. Tanmateix, fou el procés de municipalització iniciat en època flàvia el 
principal reactiu per construir estructures hidràuliques al llarg del territori, 
en concret a l’àrea de la Tarraconense. La renovació urbana i les noves cons-
truccions (termes, jardins, fonts, nimfeus, etc.) necessitaven un cabdal regu-
lar d’aprovisionament.

L’aigua a Barcelona
L’entorn de l’actual conurbació de Barcelona és ric en recursos hídrics des 
d’època antiga. Es coneixen moltes deus d’aigua potable i, si ens centrem en 
la zona de Ciutat Vella, en el moment de la fundació de la colònia el mont 
Tàber estava emmarcat per dues grans rieres, fossilitzades en la trama actual 
per la Via Laietana i la Rambla.

No oblidem que l’aigua provinent de la capa freàtica del subsòl de Bar-
celona va ser utilitzada des de temps antic, mitjançant pous i fonts, públics i 
domèstics. L’increment de l’ús dels pous per a l’obtenció d’aigua potable va 
tenir lloc al llarg de l’alta edat mitjana, i fins a l’època moderna. La toponí-
mia encara ens recorda algunes d’aquestes estructures: el Pou Dolç, el Pou de 
l’Estany, el Pou de la Cadena o el Pou de la Figuera. 

A més dels pous d’aigua potable a l’interior de la ciutat, des del moment 
de la seva fundació els romans ja proveïren la colònia d’aigües de qualitat mit-
jançant la construcció d’aqüeductes. De quants parlem? L’existència de dos de 
contemporanis ha estat una teoria acceptada, però fins als anys seixanta hom 
creia que només n’hi havia un, la qual cosa fa que part de la documentació 
escrita sigui confusa, ja que no sempre queda clar a quina de les dues con-
duccions es fa referència.2 Les darreres investigacions dutes a terme3 posen en 
dubte l’existència d’aquests dos aqüeductes en època fundacional: reconeixen 
l’existència clara i rotunda de l’aqüeducte del Besòs i en delimiten el recorre-
gut, però qüestionen l’existència en època romana d’un aqüeducte provinent 
de la serra de Collserola, una conducció que sí que va existir posteriorment, 
en època medieval.

La topografia de l’aigua en època romana
Carme Miró i Alaix, Hèctor Aleix Orengo i Romeu

El bé més preuat és l’aigua.
Píndar, Olímpiques I, v. I

Introducció
En aquest capítol proposem un viatge al nostre passat, lligat a un recurs fona-
mental sense el qual no hi pot haver vida, ni animal, ni vegetal: l’aigua.

Sia de font, de surgència, de pou, de pluja, provinent d’un riu, d’un 
llac o del mar, l’aigua és l’element que, tot regenerant-se contínuament, re-
nova. És essencial per al desenvolupament de l’existència d’una comunitat. 
La seva captació i control han estat una preocupació des de l’origen de la 
humanitat. Els romans van ser uns grans enginyers i arquitectes hidràulics, 
i van projectar i construir tota una xarxa d’estructures relacionades amb 
l’aigua: aqüeductes, canalitzacions, fonts, conjunts termals i clavegueres, 
entre d’altres.

En l’època de l’antiga Roma, els recursos hídrics, com ara les fonts, els 
pous o les deus, s’organitzaven d’acord amb unes normes i unes lleis amb 
un únic objectiu: poder abastir tota la població, amb les seves diverses ne-
cessitats de demanda segons els usos (agrícoles, d’higiene, aigua de beure, 
industrials o recreatius) i segons el moment i la complexitat organitzativa 
de la societat. Cal destacar que no hi havia unes tècniques específiques de 
transport ni d’obtenció de l’aigua. Fins als primers treballs d’enginyeria hi-
dràulica, el sistema natural es caracteritzava per un subministrament dis-
continu, dependent dels factors climàtics i els recursos naturals. Un nou 
ordre s’imposà, però, quan l’enginy de l’home el va dur a treure profit de 
l’aigua i va començar a domesticar-la, com amb els animals i les plantes. El 
paisatge i el territori poden ser ordenats per l’aigua, formant geometries i 
arquitectures.

Podem afirmar que els romans van desenvolupar el que es coneix com 
a sistema d’aigua potable, és a dir, un conjunt de processos i interaccions en 
relació amb la captació, la conducció, la redistribució i la garantia de pota-
bilitat. En la seva configuració destaquen diferents elements: la demanda, 
quantitat i qualitat de l’aigua disponible, la tecnologia, els recursos econò-
mics i, especialment, l’organització i construcció de tot el servei.

Pel que fa a la demanda, cal pensar en els consumidors i els recursos 
existents, com també en l’ús que s’ha de donar a l’aigua: de beure, higiene, 
agricultura, indústria, etc. Els romans coneixien i en distingien els diferents 
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L’aqüeducte de Barcino
Els darrers anys, l’estudi de les infraestructures hidràuliques de les ciutats 
romanes comporta molt més que una recerca purament arqueològica o his-
tòrica. L’estudi global del procés de captació, conducció i redistribució de les 
aigües s’hauria de tractar des d’una perspectiva interdisciplinària, de manera 
que, a més de la dels historiadors i dels arqueòlegs, quedi recollida l’expe-
riència dels enginyers i dels arquitectes. Val a dir que molta de la bibliografia 
arqueològica referent als aqüeductes se centra majoritàriament en l’estudi ar-
quitectònic del monument. A partir dels anys vuitanta es comencen a pu-
blicar estudis en què l’aqüeducte s’entén com una peça més de tot un procés 
complex de condicionament del territori,4 però aquest tipus d’estudis encara 
són poc nombrosos. A banda de l’estudi dels aqüeductes o de les captacions i 
les conduccions d’aigua, és important impulsar recerques completes sobre tot 
el cicle de l’aigua a la ciutat romana, des de la captació a la deu fins a la seva 
evacuació,5 passant pel seu recorregut i la seva utilització —termes, fonts, 
indústries, molins, cases, etc. 

Pel que fa a la conducció, es pot dividir en dos grans trams: d’una banda, 
la captació i el transport de l’aigua cap a la ciutat (caput aquae i aquae duc-
tus) i, de l’altra, la seva distribució dins de l’urbs (castellum aquae i erogatio 
aquarum).

Caput Aquae i Aquae Ductus
El punt de captació de l’aigua era bàsic, ja que els romans donaven molta im-
portància a la seva puresa. L’origen de l’aqüeducte de la colònia Iulia Augusta 
Paterna Faventia Barcino es troba a l’àrea de Montcada, propera al riu Besòs. 
En desconeixem l’indret exacte, i com es produïa la captació, però el més 
probable és que l’aigua no es recollís directament del riu, sinó en surgències 
abundants i de qualitat (fontes), com passa en altres ciutats romanes: Mèrida, 
Saragossa, Toledo i Cadis. Com a punt d’inici del recorregut la historiografia 
planteja la mina de Montcada, que dona origen al Rec Comtal i que la bibli-
ografia ha coincidit a caracteritzar com la font de les aigües transportades per 
l’aqüeducte nord-est de Barcino.6 Segurament hi havia una mena de presa o 
resclosa on s’acumulava l’aigua, i des d’allí es devia iniciar el recorregut de 
l’aqüeducte, un traçat que en gran part era subterrani, la qual cosa ajudava a 
regular el pendent i a conservar millor l’aigua. 

La dada documental que fa referència a la zona més propera a l’inici 
del recorregut de l’aqüeducte ens duu a l’àrea del turó de Sant Joan, con-
cretament al torrent de Tapioles, on un document datat el 987 pertanyent 
al Cartulari de Sant Cugat del Vallès7 anomena l’ipsa Aquaria antiqua vel in 
via. Aquesta via, juntament amb la que ressegueix el traçat de l’aqüeducte, es 
pot associar amb la strada francigena o via Francisca, que en aquest tram pot 
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Recorregut de l’aqüeducte romà (H. A. Orengo i C. Miró; trama viària: J. M. Palet).

Distribució de l’aigua a l’interior de les muralles romanes (H. A. Orengo i C. Miró. Hipòtesi de trama 
urbana segons Julia Beltrán de Heredia).
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pel carrer de Sant Pere Més Alt, concretament a prop del convent de Sant 
Francesc de Paula (que coincidiria amb l’actual Palau de la Música). El traçat 
devia continuar a proximitat del Palau Comtal menor,16 al carrer dels Arcs 
de Jonqueres, avui desaparegut, fins a l’actual Via Laietana. La conducció 
devia continuar pels carrers de Jonqueres i de les Magdalenes, on existeixen 
evidències documentals del pas de l’aqüeducte a proximitat del convent de 
les Magdalenes,17 més concretament a la Volta de l’Heure, entre els actuals 
carrers de Montsió i de les Magdalenes.18 Al mateix indret s’han documentat 
restes arqueològiques: l’excavació de la base d’un pilar d’una de les arcades 
d’aquest aqüeducte al número 25 del carrer de les Magdalenes.19

A partir d’aquest punt és fàcil reconstruir el recorregut. A la plaça del 
Vuit de Març no solament tenim la conservació íntegra de quatre arcades 
de l’aqüeducte romà i els seus pilars corresponents, sinó també la canalitza-
ció que sostenen, amb l’specus per on lliscava l’aigua. Així mateix, el pas de 
l’aqüeducte pel carrer dels Capellans és documentat per Pere Miquel Carbo-
nell el 1547, per Jeroni Pujades el 1609 i per Isidoro Bosarte el 1786. Sembla 
que això es manté fins almenys la primera meitat del segle xix: el 1832, Ceán 
Bermúdez parla dels fragments d’un aqüeducte a l’entrada del carrer dels 
Capellans. Francesc de Paula Cardoner assenyala l’existència d’arcades de les 
mateixes característiques que les de l’aqüeducte a l’interior de l’antiga casa 
on, posteriorment, es va construir la seu del Col·legi d’Arquitectes, a la plaça 

identificar-se amb el ramal de la via Augusta que uneix el Vallès amb el Pla 
de Barcelona pel coll de Finestrelles.8 

L’única evidència arqueològica que podria correspondre a un primer 
tram del traçat de l’aqüeducte romà és la documentada en la intervenció al 
carrer del Coronel Monasterio, 6-16, on es va localitzar una canalització d’opus 
signinum que cobria una distància de 90 metres.9 Pel que fa a la documentació 
escrita i historiogràfica que ens permet reconstruir part del recorregut de la 
conducció cal destacar que tant Carbonell10 com Pujades11 indiquen l’existèn-
cia de restes entre el camí de Sant Adrià i el d’Horta. Així mateix, Pujades 
documenta un altre tram d’aqüeducte a prop del molí del Clot. Hi ha una 
altra referència sobre l’aqüeducte que recull la presència d’arcs antics prop del 
coll de la Celada,12 dada que coincideix amb la situació del punt anterior,13 és a 
dir, la divisió entre el camí d’Horta i el de Sant Adrià. Aquest escrit aporta una 
dada d’interès: relaciona la situació de les restes de l’aqüeducte amb el traçat 
de l’anomenada via Francisca, que correspondria, en aquest punt, a l’antiga via 
Augusta tal com la documenta Palet.14 A la darreria del segle xviii, Bosarte15 
també constata l’existència de restes de l’aqüeducte en aquesta àrea. 

A mesura que ens atansem al districte de Ciutat Vella, les dades arqueolò-
giques i documentals són més nombroses. Des de la zona del portal Nou, per 
on el Rec Comtal entrava a la ciutat, l’aqüeducte romà anava cap a la banda 
oriental de Sant Pere de les Puel·les, des d’on continuava aproximadament 

Secció de l’aqüeducte on es pot observar l’specus d’opus signinum (fotografia:  
Vanesa Triay – Àtics).

Secció dels aqüeductes en la seva entrada a la ciutat per la torre de la Casa  
de l’Ardiaca (fotografia: Núria Miró).
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com es pot comprovar a la Casa de l’Ardiaca. Aquestes dues entrades pre-
senten una diferència entre elles: l’alçària de la canal esquerra (seguint el 
flux de l’aigua) és 18 centímetres inferior a la de la dreta. Aquesta dis-
crepància pot semblar minsa, però és significativa en estructures d’aquest 
tipus. La canal de la dreta continua recta amb un pendent constant, con-
seqüent en relació amb el que l’aqüeducte ha mantingut en la totalitat del 

Nova;20 les arcades van desaparèixer en enderrocar-se l’edifici. Aquesta asse-
veració és confirmada per Fernández Casado.21

A partir d’aquest indret i fins a l’entrada de l’aqüeducte a la ciutat per la 
porta de la muralla romana a l’actual plaça Nova, l’arqueologia ha documen-
tat la presència de dues conduccions paral·leles: s’han excavat les fonamen-
tacions de cinc pilars de dos aqüeductes, de modulació i construcció molt 
similars a les arcades documentades a la plaça del Vuit de Març. Les dues 
conduccions entren dins la ciutat pel costat de la porta de la muralla, i les 
seves seccions es poden observar a l’interior de la Casa de l’Ardiaca. 

Fins ara, aquestes dues canals havien estat interpretades com dos aqüe-
ductes contemporanis, però amb traçats diferenciats: un conduïa l’aigua des de 
Montcada, l’altre des de la serra de Collserola. Actualment es creu que només 
n’hi havia un que portava l’aigua des de Montcada, i que en un lloc proper a 
l’actual Col·legi d’Arquitectes es bifurcava i es convertia en dues conduccions. 
Deixant a banda les impossibilitats tècniques,22 una de les indicacions que 
més clarament desmenteixen que una de les canals descobertes a la Casa de 
l’Ardiaca portava aigües de Collserola és que totes dues estan completament 
lliures de concrecions de carbonats. Segons la documentació d’època medie-
val i moderna,23 aquestes concrecions, conegudes com a pedritja, eren causa 
de constant reparació de les canonades que portaven aigua de Collserola. Per 
tant, resulta impossible que si alguna de les canals de Casa de l’Ardiaca hagués 
portat aigua de Collserola n’estigués lliure. 

Aquesta bifurcació de l’aqüeducte no és un cas únic. Per exemple, s’ha do-
cumentat una bifurcació d’aquest tipus a l’aqüeducte de Forum Iulii, a Frejús,24 
amb dues línies d’arcades paral·leles al tram d’Escoffier. En podem trobar un 
altre exemple a l’aqüeducte d’Arles,25 que presenta una desviació per fer funci-
onar tot un seguit de molins a l’ager de la ciutat.

Un tret característic del sistema hidràulic de les ciutats romanes és que 
l’aqüeducte acabava, a proximitat de la ciutat, en un dipòsit que servia de 
decantador i airejador de l’aigua anomenat contectis piscinis,26 del qual podien 
sortir diverses canalitzacions que anaven cap a un o més dipòsits de derivació, 
o castellum divisorium. D’aquí es podria deduir que, tot i que no s’ha localitzat, 
l’aqüeducte arribava, passat el carrer dels Capellans, fins a un dipòsit o piscina 
de decantació per tal que l’aigua eliminés les impureses i, a partir d’aquest di-
pòsit, sortien dues canalitzacions sobre arcades, per tal de conservar el pendent 
i fer entrar l’aigua a la ciutat. Els dipòsits normalment eren elevats, com les 
actuals torres d’aigua de la xarxa medieval i moderna de Barcelona.

Castellum Aquae i Erogatio Aquarum 
Pel que fa a la distribució d’aigua dins de la ciutat, hi ha una primera dada 
segura que cal destacar: a l’urbs entraven dues canalitzacions en paral·lel, 
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Canalització no pressuritzada d’època romana documentada al carrer de la Palma de 
Sant Just, que subministrava aigües a les instal·lacions termals, muhba.
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un augusteum.30 Aquesta canalització també podria haver distribuït aigües a 
les àrees suburbials de Barcino mitjançant canonades pressuritzades, com la 
que s’ha trobat al carrer de l’Argenteria.31

Conclusions
Com ja s’ha dit en la introducció, Barcino és una ciutat on l’aigua té un 
paper fonamental. D’una banda, és una ciutat marítima, el seu ager està deli-
mitat per dos grans rius —el Besòs al nord i el Llobregat al sud— i el mateix 
nucli originari de la colònia queda emmarcat per dues rieres provinents de 
la serra de Collserola. D’altra banda, hi ha força restes arqueològiques docu-
mentades en relació amb l’aigua, d’una manera o d’una altra. 

El primer que cal remarcar és que la colònia tenia un aprovisionament 
molt probablement superior a les seves necessitats, atès el cabal de les fonts 
d’on s’alimentava l’aqüeducte de Montcada. A les fonts cal afegir alguns 
pous, com els documentats a la plaça de Sant Miquel i en la intervenció del 
carrer de Sant Honorat núm. 3, tots dos en funcionament a partir d’època 
augustea. 

Un tret que caracteritza Barcino és la gran quantitat d’estructures rela-
cionades amb l’aigua documentades arqueològicament, des de la seva funda-
ció fins a la tardoantiguitat. Si tenim en compte l’extensió de la ciutat, hi ha 
una gran concentració d’edificis termals, tant públics com privats.32 Pel que 
fa a les domus,33 s’han localitzat nimfeus i jardins amb jocs d’aigua, piscines 
i pous, sense oblidar les estructures productives situades dins la ciutat, que 
necessitaven força aigua per funcionar. 

Des del començament l’aigua arribava a tota la ciutat, amb una bona 
xarxa de distribució i evacuació. Pel que fa al moment d’abandó o deteriora-
ment de tot el sistema, és difícil de datar-lo amb precisió, però s’ha de situar 
en l’època de la construcció del Rec Comtal. 

En moltes ciutats romanes va ser cap el segle iii que el sistema hidràulic 
va deixar de funcionar. No fou el cas de Barcino, ja que al segle iv hi va 
haver una gran reforma urbana i es van construir noves domus, la majoria 
amb balnea. Això vol dir que hi havia d’haver un abastament constant i 
important d’aigua per fer funcionar els banys. Així mateix, en el moment de 
la construcció del segon recinte emmurallat de la colònia, l’aqüeducte seguia 
en funcionament, ja que la torre de la porta l’envolta i el conserva.

Pel que fa al seu recorregut, si prenem com a origen la mina de Montca-
da i com a punt final la Casa de l’Ardiaca —indret a partir del qual les úni-
ques dades que tenim són les notícies orals reflectides en els textos dels segles 
xvi i xvii—, el traçat de l’aqüeducte tindria una llargària total d’11,3 quilò-
metres, amb 18,12 metres de desnivell total entre aquests dos punts, la qual 
cosa ens dóna una inclinació d’1,6 metres/quilòmetre. Aquesta inclinació 

seu recorregut, per tal de desaiguar al castellum aquae, ubicat a la part més 
alta del mont Tàber, coincidint amb el fòrum de la colònia. Bona part de 
la historiografia relaciona l’aqüeducte amb el temple, la qual cosa fa pensar 
que la ubicació del castellum havia de ser propera a l’edifici de culte. A partir 
del castellm, l’aigua es dividia en dos cabals: el primer distribuïa l’aigua de 
beure per conduccions pressuritzades a diverses domus de l’àrea nord-oest 
de la ciutat; el segon era transvasat a un segon castellum aquae situat als 
voltants de l’església de Sant Just, des d’on es distribuïa mitjançant canona-
des pressuritzades per al consum humà, i amb una canal no pressuritzada 
per abastir les diverses àrees termals de la ciutat.27 L’eix principal d’aquesta 
canalització no pressuritzada passava pel carrer de la Palma de Sant Just, 
tot resseguint l’eix topogràfic de més elevació de la ciutat per fer més fàcil 
la distribució de les aigües.28

Pel que fa a la canalització esquerra documentada a la Casa de l’Ardiaca, 
podria tenir la funció d’abastir les àrees productives i de culte de la ciutat. 
Creiem que podem relacionar amb aquesta estructura una canalització lo-
calitzada al carrer de la Pietat.29 En desconeixem les mides exactes, però és 
molt similar a la localitzada al carrer de la Palma de Sant Just. En aquest cas 
podria tractar-se d’un aquae ductus que subministrava aigua a l’àrea produc-
tiva de la colònia. Així mateix, aquesta canalització podria haver suplert les 
estructures hídriques de la domus de Sant Iu, identificada recentment com 

Canalització ceràmica romana per al transport d’aigua pressuritzada documentada al carrer de 
l’Argenteria (fotografia: Núria Miró).
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de la seva sortida pel portal Nou i passant pel coll de la Celada i pel molí del 
Clot. Les restes arqueològiques, reduïdes a l’excavació del carrer del Coronel 
Monasterio, també destaquen aquesta relació entre via i aqüeducte. Tot i 
que la via Augusta es desvia en direcció a Baetulo abans d’arribar a aquesta 
altura, estudis recents36 documenten una via romana que continua paral·lela 
a la conducció i que, juntament amb el tram inicial de la via Augusta, esde-
vindrà l’anomenada via Francisca, ben documentada en època altmedieval.
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abastia la ciutat d’aigua potable, l’últim tram de la qual a través d’un aqüe-
ducte.4 Molt probablement, des d’època visigoda l’aprovisionament d’aigua 
potable es va anar canviant per l’ús de pous i cisternes, cosa que va provocar 
l’abandó i la inutilització de l’aqüeducte i la canalització. Tot sembla indicar 
que fou durant el govern de Ramon Berenguer I (1035-1076) quan es va 
reconstruir la canalització per portar aigua per a una nova funció: la de ser 
la força motriu dels molins hidràulics que moldrien el cereal de la ciutat.5 
D’aquesta manera, les petites diferències entre el traçat de la canalització ro-
mana i del Rec són el resultat de la nova funció, ja que els canvis tenien per 
objectiu donar més força a l’aigua per moure les rodes dels molins i, al mateix 
temps, ja no calia que l’aigua penetrés dins els murs romans de la ciutat i, per 
tant, ja no es va reconstruir l’aqüeducte, tot i que alguns arcs encara estaven 
dempeus i van donar nom al nou barri desenvolupat sota la porta episcopal 
(vegeu el plànol 1).

Hem d’esperar a la primera meitat del segle xii per tenir una primera 
imatge completa de la infraestructura molinera de la Ciutat Comtal. Alesho-
res hi havia setze molins agrupats en cinc casals que es repartien de la manera 
següent: en primer lloc, trobem el casal del Clot de la Mel, que tenia quatre 
molins documentats des del 1097; en segon lloc, entre el monestir de Sant 
Pere de les Puel·les i el de Santa Eulàlia del Camp, a la zona que va quedar 
fora de les muralles del segle xiii, hi havia el casal del Soler, amb tres molins, 
dels quals el 1097 ja en tenia almenys dos; en tercer lloc, al costat d’aquest 
darrer hi trobem el casal dels Molins Nous, edificat al segle xii, possiblement 
amb dos molins; en quart lloc, el casal de Sant Pere, que, ubicat a prop del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les, tenia quatre molins, i, finalment, el 
casal dels Molins del Mar, que estava format per tres molins propietat del 
bisbe de Barcelona (vegeu el plànol de la pàgina 22).6

Aquesta infraestructura molinera es va anar ampliant progressivament 
fins a mitjan segle xiv al ritme de l’espectacular creixement de la ciutat 
durant aquest període. Dels cinc casals que reunien setze molins fariners es 
passava al final del dos-cents a tretze casals de molins, que agrupaven més 
de quaranta molins fariners i un de draper (vegeu plànol). El creixement 
en la infraestructura molinera es fa en moments molts concrets. D’aquesta 
manera, entre mitjan segle xii i la dècada del 1240 els cinc casals més antics 
ampliaren el nombre de molins fins a arribar als vint-i-vuit; entre el 1250 i el 
1260 s’alçaren set casals petits —sis de fariners i un de draper—, dels quals 
sembla que van sobreviure sis (casals d’en Malla, del Coll de la Celada, d’en 
Guillem Lacera, d’en Carbonell, de Benvenist Saporta i el molí draper del 
Clot, tal com es pot veure en el plànol. Durant la primera meitat del segle 
xiv es donà l’últim impuls important a la infraestructura molinera i fins i 
tot es va augmentar el cabal del Rec. D’una banda, la construcció del casal 

El Rec Comtal de la Barcelona medieval
Pere Orti Gost

La societat feudal, sorgida dels canvis experimentats a l’Occident europeu 
al voltant de l’any 1000, transformà radicalment el paper jugat per les ciu-
tats fins aleshores, que passaren de ser un centre polític a través del qual es 
controlava un territori a esdevenir un centre fonamentalment econòmic on, 
per una peculiar divisió del treball, es concentraven les activitats comercials i 
manufactureres. Aquest nou paper va provocar un espectacular desenvolupa-
ment de la urbanització, que es manifesta tant pel creixement de les antigues 
ciutats com per la proliferació de nous centres urbans.1 La nova ciutat tenia 
les seves pròpies necessitats hídriques i l’aigua es convertí en un element bàsic 
en la vida econòmica del món urbà medieval. Més enllà de les necessitats 
per al consum humà, de l’aigua depenien, per exemple, les indústries del 
drap i de la pell, i de la seva força, els molins fariners i drapers. No és difícil 
d’entendre, per tant, que fos un element present físicament a les ciutats i que 
aquestes creixessin i estructuressin l’espai segons els cursos d’aigua, naturals o 
artificials, que hi havia. La importància estructural de l’aigua en el món urbà 
medieval la reflectia André Guillerme en el seu estudi sobre l’aigua i la ciutat 
quan qualificava les ciutats medievals de «petites Venècies».2

Barcelona no en constitueix una excepció. Amb les revoltes feudals del 
segle xi va deixar de ser el centre polític d’un territori —el comtat de Barce-
lona— que es fragmentà en un conjunt de senyories, i el creixement espec-
tacular que va experimentar la ciutat fins a mitjan segle xiv fou fruit fona-
mentalment del nou paper que va jugar com a centre comercial i menestral, 
afavorit pel fet de ser durant força temps el principal port de la frontera que 
separava el món cristià de l’Islam.3 I en aquest centre econòmic creixent sense 
cursos d’aigua importants que la travessessin físicament, el Rec Comtal, la 
canalització que portava aigua del riu Besòs fins al nucli urbà, es va conver-
tir en una peça clau de la seva estructura hídrica: al llarg del seu recorregut 
es construïren els molins de la ciutat, que en van constituir la seva primera 
i prioritària funció; al sud de tot el traçat del Rec s’hi va formar una de les 
àrees hortícoles més importants i als marges del seu tram urbà s’hi ubicaren 
els diferents oficis que formaven la indústria del drap i de la pell. Vegem-ho 
amb una mica de detall.

El Rec Comtal i els molins fariners de la ciutat
Com hem indicat, el Rec Comtal era una canalització que portava aigua del 
riu Besòs des de Montcada. Seguia de ben a prop la canalització romana que 

L’AIGUA A LA BARCELONA PREINDUSTRIAL



22 Pere Orti Gost | El Rec Comtal de la Barcelona medieval

El Rec Comtal i els molins als segles xi al xiv (Pere Orti Gost).
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Com ja hem assenyalat, el Rec Comtal fou una iniciativa dels comtes de 
Barcelona, com també ho fou l’elecció de la funció principal d’aquesta infra-
estructura: la mòlta dels cereals. A més a més, aquesta activitat es va convertir 
en un monopoli del rei, com a senyor feudal de la ciutat, amb l’objectiu de 
maximitzar els beneficis econòmics que poguessin generar. El monopoli sobre 
els molins es materialitzava, en primer lloc, en el fet que la majoria dels molins 
de la ciutat estaven sota administració reial; en segon lloc, en el fet que era pro-
hibit construir molins sense permís reial o moldre per al públic amb molins de 
mà, i, finalment, en dos privilegis, en principi exclusius dels molins reials: eren 
els únics que podien moldre els cereals dels fariners, els flequers, els forners  
i els bescuiters de la ciutat i eren els únics que tenien l’anomenat dret de tragí, 
és a dir, els únics que podien tenir animals de càrrega per transportar el blat 
a moldre des de la ciutat fins als molins. Molt probablement, els ciutadans de 
Barcelona pagaven per la mòlta de forment 1/16 (= 6,25 %) del que portaven a 
moldre, un dret de moltura, fixat pel costum, que al segle xiv estava monetit-
zat i es pagaven sis diners per quartera vella de la Ciutat Comtal.

L’existència d’aquest monopoli no vol dir que el rei fos l’únic beneficiari 
de les importants rendes que els molins fariners del Rec Comtal generaven. De 
fet, molt probablement des dels orígens els molins del casal del Mar eren pro-
pietat del bisbe de la ciutat. A més a més, per a la construcció de nous molins 
el rei no acostumava a invertir diners. Normalment utilitzava rics ciutadans 
de Barcelona que posaven el capital a canvi de la possessió a perpetuïtat d’una 
part dels beneficis dels nous molins. A més, a partir del final del segle xiii, 
els monarques van anar alienant la major part de les rendes dels seus molins, 
procés que fou paral·lel al de la major part de les rendes del patrimoni reial i 
que va finalitzar el 1386, amb la venda d’allò que quedava als consellers de la 
ciutat. Les parts alienades eren adquirides per famílies riques i importants de 
Barcelona. Al mateix temps, alguns d’aquests ciutadans que invertien en la 
construcció de molins o compraven les parts alienades pel rei van anar con-
centrant a les seves mans la major part de les rendes de tots els molins d’un 
sol casal: els Sabastida, el casal del Soler; l’hospital d’en Pere Desvilar, el casal 
de Sant Pere; primer els Aversó i després els Fiveller, el casal del Clot Jussà, i 
també els Fiveller, el casal del Clot Sobirà. La documentació comptable de la 
dècada del 1330 permet aproximar-se al que realment percebia el monarca: si 
els molins podien generar uns ingressos mitjans d’uns 61.500 sous anuals que 
un cop descomptades les despeses restaven en 43.500 sous, el batlle general de 
Catalunya, en nom del monarca, tan sols rebia entre 14.000 i 16.000 sous.

Malgrat la reducció progressiva dels beneficis que obtenia dels seus mo-
lins, el rei, a través de la seva administració, no va perdre el control direc-
te de la producció. L’explotació dels molins reials de Barcelona tenia des del 
segle xii un caràcter peculiar, que podríem situar en un punt intermedi entre 

del Clot Sobirà i les reformes i les reestructuracions fetes a la zona situada 
entre el casal del Clot Jussà i de Sant Andreu van fer augmentar en set el 
nombre total de molins.7 I, de l’altra, la construcció entre el 1328 i el 1330 
dels casals de Bonanat Sapera va comportar l’aparició de quatre nous casals 
petits al costat dels antics casals i la realització de reformes a la resclosa 
del riu Besòs per tal d’augmentar el cabal del Rec.8 Finalment, l’enderroc 
el 1381 dels casals d’en Malla i del Coll de la Celada va permetre ampliar 
a vuit molins els casals de Sant Pere i del Soler Jussà i construir dos casals 
drapers al costat del casal del Soler Sobirà. A partir d’aquest moment ja no 
es van fer més modificacions en els molins del Rec Comtal almenys fins al 
1458, data de l’últim capbreu que hem analitzat. Per tant, des del final del 
segle xiv hi havia al Rec Comtal, des de Sant Andreu fins a la desemboca-
dura del Rec, catorze casals de molins, dotze de fariners i dos casals petits 
drapers, que agrupaven cinquanta molins que podien funcionar al mateix 
temps (vegeu el plànol).

Com hem anat veient, hi havia dos tipus de casals de molins fariners: els 
grans, que agrupaven entre cinc i vuit molins, segons el període, que podien 
moure’s i moldre al mateix temps, i els casals petits, amb dos molins dels quals 
tan sols es podia moure un (l’altre feia funcions de recanvi). Tots els molins 
eren de roda horitzontal que es movia per l’aigua desviada del Rec Comtal 
a través de canals que era emmagatzemada en basses en els casals grans i en 
cups en els petits. L’aigua entrava a pressió al carcabà del molí per moure la 
roda que transmetia el movi ment a la mola volandera o sobirana a través de 
l’arbre, el collferro i la nadilla. El gra era acumulat a la tremuja que entrava pel 
canalot a l’estret espai que deixaven les moles, la fricció de les quals esmicolava 
el gra i dipositava la farina resultant a la farinera.9

Les moles provenien de Montjuïc i els molers que hi treballaven estaven 
obligats per costum antic a proveir de moles els molins reials. Una de les tas-
ques més freqüents en el manteniment d’un molí era la de repicar les moles 
per refer el dibuix que tenien per tal de facilitar la mòlta. Aquesta feina, rea-
litzada pel moliner, requeria unes eines específiques —els pics i les escodes— 
que calia llossar amb una certa regularitat. Per fer-ho i per proveir i arreglar 
les moltes peces de ferro que tenia un molí, hi havia al Rec un ferrer dedicat 
exclusivament a aquestes tasques.

El Rec Comtal requeria també un manteniment, sobretot de les res-
closes del riu Besòs, que calia arreglar i reforçar constantment. Aquestes 
rescloses estaven fetes de pals, pedres i feixos de rama i sembla que no fou 
fins al segle xv que es va construir una primera resclosa d’argamassa. Un 
cop l’any, durant els tres dies següents de Pasqua es realitzava l’escura-
da general, que mobilitzava més de 300 persones per netejar tot el traçat  
del Rec.
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traçat: la meitat de les fibles es concentraven entre les muralles i el molí d’en 
Carbonell i amb l’aigua que es desviava d’aquesta darrera fibla es regaven 
més de 73 hectàrees, és a dir, més del 17 % del total. Així, tot sembla indicar 
que amb l’aigua del Rec es va crear una important àrea d’horts de regadiu al 
voltant del Coll de la Celada, l’origen de la qual es troba a la segona meitat 
del segle xiii, relacionada directament amb la construcció coetània dels ca-
sals de molins petits. Per poder utilitzar l’aigua del Rec per regar calia un 
permís dels oficials reials a la ciutat i, normalment, s’establia en emfiteusi a 
canvi d’un cens, però els ingressos que n’obtenia el monarca —uns 500 sous 
anuals durant la primera meitat del segle xiv— no tenien res a veure amb els 
que produïen els molins fariners.

Però potser més important que l’ús de l’aigua per al regadiu va ser l’ús 
industrial del tram urbà del Rec Comtal. Com hem indicat al principi d’aquest 
article, la ciutat medieval era fonamentalment un centre econòmic dedicat a 
les activitats comercials i manufactureres que es van anar desenvolupant a par-
tir del segle xii, algunes de les quals requerien aigua abundant. A més a més, 
Barcelona va créixer al voltant de la ciutat romana però especialment cap al 
Besòs i les noves indústries necessitades d’aigua es van haver d’ubicar al llarg 
de les infraestructures hídriques creades al segle xi en aquesta zona per a altres 
usos: el Rec Comtal i la riera del Merdançar. Com hem vist, el Rec Comtal va 
néixer en temps de Ramon Berenguer I per moure molins fariners. En canvi, 
el Merdançar era un rierol que originàriament desembocava al mar, a prop 
de Santa Maria del Mar, i que a mitjan segle xi fou desviat a l’altura del que 
posteriorment va ser la plaça de l’Oli cap a l’est, fins a arribar a prop del casal 
dels Molins del Mar, on girava i, tot corrent paral·lelament al Rec Comtal, de-
sembocava al mar. Com el seu nom —molt habitual a moltes ciutats europees 
coetànies—11 deixa entreveure, el Merdançar era una claveguera oberta que 
progressivament es va anar cobrint i la seva desviació facilità la urbanització de 
la part sud dels nous ravals de la ciutat.12

A partir del segle xii i al voltant d’aquests cursos d’aigua s’hi van ubicar 
les diferents activitats necessitades d’aigua corrent i altament contaminants. 
Al contrari del que es pot pensar a priori, ho van fer d’una manera racional, 
aprofitant i reutilitzant un bé escàs. Un bon exemple d’això és la ubicació del 
Maell Major i de les indústries del drap i de la pell, és a dir, del principal es-
corxador i carnisseria de la ciutat i de les indústries que transformaven la llana 
i el cànem en drap i les pells en cuir. El Maell Major es va edificar cap al 1190 
al costat de la plaça del Blat i en el moment de màxima expansió ocupava un 
edifici enmig d’una illa de cases i en forma d’ela, amb 59 taules de carnisseria, 
vuit bastides per tallar cabrit i unes latrines (vegeu el plànol de la pàgina 28).13  
El Maell requeria aigua però sobretot necessitava un curs on pogués abocar 
l’aigua bruta i els residus i molt probablement ho feien al Merdançar. I en 

l’explotació directa i la indirecta: els monarques cedien la feina de moliner i la 
construcció de nous molins a través de diversos contractes, però mantenien un 
control total sobre les rendes a través d’una organització administrativa pròpia, 
la batllia dels molins, formada per un batlle, un escrivà, un saig, dos aiguaders 
i dos guardes. Aquesta estructura administrativa tenia tasques que correspo-
nien a l’explotació directa dels molins, com ara el control dels ingressos, de les 
despeses i dels repartiments de la renda. I aquest control es mantingué malgrat 
les alienacions, si més no fins a la venda dels molins a la ciutat. Així, l’explo-
tació dels molins quedà a les mans, d’una banda, dels moliners, que rebien un 
salari i eren nomenats per alguns posseïdors de les rendes dels molins i, de l’al-
tra, de l’administració reial. A més a més, el monarca no rebia directament els 
beneficis dels seus mitjans de producció sinó que els arrendava de manera sis-
temàtica. L’exemple dels molins del Rec Comtal mostra molt bé que l’arrenda-
ment, més que un sistema alternatiu d’explotació, era un instrument financer 
per aconseguir avançar i, sobretot, per regular els ingressos reials. L’arrendatari 
no tenia capacitat de modificar els mecanismes d’explotació dels molins, tan 
sols supervisava i cobrava els beneficis reials amb l’esperança d’obtenir una 
quantitat superior a la que havia pagat al batlle general de Catalunya.

Els diners obtinguts per l’administració reial d’aquests arrendaments eren 
utilitzats per pagar salaris d’oficials de la cort, violaris i perpetuals assignats 
a aquestes rendes i, fins a la dècada del 1320, per tornar deutes del monarca. 
Però les alienacions, realitzades entre el final del segle xiii i la dècada del 
1320, i la caiguda dels ingressos dels molins reials a partir del 1348 reduïren 
pràcticament al no-res la importància financera que havien tingut els molins 
durant tot el segle xiii. D’aquesta manera, les rendes dels molins reials durant 
la segona meitat del tres-cents servien tan sols per mantenir la important infra-
estructura que significava el Rec Comtal. No és estrany, per tant, que l’última 
alienació, la realitzada el 1386 al municipi de Barcelona, fos l’única feta a una 
altra institució, no tant perquè poguessin generar pocs beneficis sinó per la 
importància social i econòmica que tenia el Rec. Tot i això, l’any 1428 el mo-
narca recuperava els molins, tot retornant els 37.400 sous que la ciutat havia 
pagat quaranta anys abans, i així van restar a partir d’aleshores.

Els altres usos del Rec Comtal
Malgrat que, com hem vist, la funció principal del Rec Comtal era moure les 
moles dels molins, l’aigua que hi circulava va tenir altres funcions. D’aquesta 
manera, per exemple, al sud del seu traçat es desenvolupà una important zona 
de regadiu. A partir d’un capbreu dels regants amb l’aigua del Rec Comtal de 
l’any 1458, podem saber que en aquell moment el Rec tenia 50 fibles a través 
de les quals es regava una superfície de 838 mujades, aproximadament unes 
416 hectàrees.10 La zona regada pel Rec Comtal no era uniforme en tot el seu 
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el tram immediatament posterior s’hi van ubicar els diferents oficis de la 
indústria de la pell, especialment els assaonadors, que van donar nom a un 
dels carrers per on circulava el Merdançar. Aquesta associació entre maells i 
cuireteria és força habitual a les ciutats medievals i no tant per l’aprovisiona-
ment de pells que el maell podia oferir sinó precisament per l’aprofitament de 
l’aigua. Així, l’aigua bruta de l’escorxador ajudava a l’adob del cuir i, a més, 
els productes utilitzats per fer aquestes tasques servien per depurar l’aigua. 
Fins i tot en algunes ciutats es poden trobar explotacions piscícoles després 
dels espais dedicats a la indústria del drap i de la pell.14

La ubicació de la cuireteria al voltant del Merdançar deixava l’aigua del 
Rec Comtal a la indústria drapera, tal com s’observa clarament en la dis-
tribució dels oficis a partir del fogatjament del 1516 (vegeu el plànol de la 
pàgina 28). Aquesta indústria necessitava aigua neta i abundant i, per tant, 
és lògic que se situés al Rec Comtal més que no pas al Merdançar, on l’aigua 
no baixava tan neta ni possiblement amb gaire força.15 L’aigua era necessària 
per al tractament dels draps de llana quan sortien dels telers, tasques que 
eren pròpies de l’ofici de paraire. Així, calia desengreixar i enfeltrar els draps, 
rentar-los a fons, untar-los d’argila de paraire i trepitjar-los (funció feta per 
bataners) o batre’ls amb un molí draper diverses vegades; finalment, calia 
estirar-los per retornar-los a les dimensions originals, tasca, aquesta darrera, 
que es feia amb pals i torns situats a la zona compresa entre el Rec Comtal i la 
muralla. Així mateix, l’aigua era imprescindible per al darrer tractament dels 
draps de llana, la tintura, tasca encomanada als tintorers. 

Ara bé, els diferents usos de l’aigua del Rec Comtal no ens han de fer 
oblidar que la seva principal funció va ser la de moure els molins fariners de 
la ciutat. D’aquesta manera, en temps de sequera molt sovint se sentia pels 
carrers de la ciutat la veu del pregoner públic prohibint o reduint l’ús de l’ai-
gua del Rec Comtal davant l’escassetat d’aigua i les necessitats de farina de la 
ciutat, tal com mostra el recull de documentació diversa del batlle dels molins 
reials del darrer quart del segle xiv.16

1. Rodney H. Hilton, English and French Towns in Feudal Society. A Comparative Study, Cambrid-
ge, Cambridge University Press, 1992.
2. André Guillerme, Les temps de l’eau. La cité, l’eau et les techniques, Seyssel, Champ Vallon, 1983.
3. Pierre Bonnassie, Catalunya mil anys enrere, Barcelona, Edicions 62, 1979; Josep Maria Salrach 
Marés, «Sistema social i formes de vida en el medi urbà», dins Jaume Sobrequés (dir.), Història de 
Barcelona, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992, vol. 2, pàg. 73-205.
4. Carme Miró Alaix, Hèctor A. Orengo, «El cicle de l’aigua a Barcino. Una reflexió entorn de 
les noves dades arqueològiques», Quaderns d’Arqueologia i Història de la ciutat de Barcelona (QUAR-
HIS), època ii, 6, (2010), pàg. 108-133.
5. Philip Banks, «L’estructura urbana de Barcelona, 714-1300», dins Sobrequés (dir.), Història de 
Barcelona…, vol. 2, pàg. 39.
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El gran creixement «ordenat» barceloní del període 1280-1330 
A Barcelona, el capítol de l’aigua que crea ciutat queda magníficament il-
lustrat per l’«urbanisme hídric» del segle xiv, un dels temes més rellevants del 
binomi aigua-ciutat en tota la història de la Ciutat Comtal.7

La segona etapa del creixement urbà barceloní cap a llevant es va produir 
entre el 1280 i el 1330, en un període d’expansió demogràfica i de fort creixe-
ment de la manufactura tèxtil i del comerç marítim. Des del punt de vista del 
govern de la ciutat, aquest període ha estat definit com de transició entre la 
«senyoria reial» i la «col·legiada». La nova situació va tenir alguna cosa a veure 
amb el tipus de creixement urbà que es va produir durant aquest període: va 
implicar una expansió quantitativament molt important, però, a més, va ser 
molt acurat en la seva concepció global i en el control de la forma física. Tot 
sembla indicar que la capacitat política més elevada del govern de la ciutat va 
influir en aquest fet.

El nou sector urbanitzat comprenia l’àrea de les illes de la Ribera (davant 
de la platja), la Vilanova dels Molins de la Mar (a llevant i al nord del Rec Com-
tal) i la zona situada entre aquestes dues àrees, i va esdevenir una part propor-
cionalment molt notable en el conjunt de l’ampliat Quarter de Mar. L’extensió 
va resultar ser tan gran com una de les ciutats catalanes de segon ordre. 

La zona es va poblar ràpidament i, així, si el 1363 el conjunt del Quarter 
de Mar disponia de 2.032 focs, a la zona urbanitzada després del 1280 ja hi 
vivien 917 famílies en aquesta data, és a dir el 45 % del total d’aquest quar-
ter. Només quinze anys després, el 1378, la ciutat mostrava una recuperació 
considerable pel que fa a les crisis de fam i de pesta iniciades el «mal any 
primer»: el Quarter de Mar havia crescut un 6,6 %, amb un increment de 
135 caps de família. El creixement en aquest quarter, però, fou molt diferent 
segons les seves diverses àrees. Les illes de la Vilanova dels Molins de la Mar 
havien tingut un increment demogràfic clarament superior al de la resta de 
les zones: la població hi augmentà en 71 focs, amb un 16 % d’increment.8 
Paral·lelament, a les estretes i llargues illes de la Ribera el creixement de la 
població va ser de 30 focs, amb un 6 %. A la part restant del quarter (sense 
la Vilanova ni la Ribera) l’increment demogràfic fou tan sols de 34 focs, 
amb un 3 %. Així doncs, resulta evident que fou la Vilanova dels Molins 
de la Mar que va acollir especialment el creixement poblacional del quarter 
i de la ciutat durant el període de clara recuperació demogràfica del darrer 
terç del segle xiv.

Durant els anys següents, el Quarter de Mar va continuar el seu creixe-
ment demogràfic a bon ritme. Durant el període 1363-1378 el creixement 
va ser de nou famílies per any, i entre el 1378 i el 1399, de set. Per tant, 
pràcticament es mantenia el grau d’ascens demogràfic. En aquesta segona 
etapa, les coses també succeïren de manera diferent segons les diverses àrees 

L’aigua fa la ciutat... i la millora
Albert Garcia Espuche

Hi ha poques qüestions tan estretament vinculades a la ciutat com la de 
l’aigua. El subministrament d’aigua potable a les poblacions i l’eliminació  
de les aigües brutes han estat dos factors clau a l’hora d’assegurar el bon fun-
cionament dels nuclis urbans. Tanmateix, els vincles entre ciutat i aigua van 
més enllà dels mínims funcionals. Parlar d’aigua és, pràcticament, parlar de 
ciutat, i en una multitud de facetes. Així doncs, un estudi de les relacions del 
binomi aigua-ciutat és difícilment abastable. Una pretesa exhaustivitat de les 
anàlisis obligaria a entrar, d’una banda, en àmbits fonamentals de la història 
de cada ciutat i, de l’altra, en molts aspectes menors de totes les vides quoti-
dianes urbanes, en qualsevol moment històric.1

Tan sols amb l’ànim de fer més evident la riquesa d’un tema de rellevàn-
cia aclaparadora, esmentarem alguns dels capítols d’aquesta relació, sempre 
referint-nos a la ciutat baixmedieval i moderna.

Sembla raonable començar per l’aigua destinada al consum dels habi-
tants de la ciutat i els animals, o a regar els horts. Els temes d’aquest capítol 
són múltiples: la portada d’aigües; les canalitzacions dins de les poblacions; 
l’ús de pous, fonts, abeuradors i sínies; l’aprofitament de l’aigua de pluja, 
els dispositius per pujar l’aigua als pisos alts, etc.2 Un segon apartat, quasi 
del mateix grau d’importància, el protagonitza l’aigua destinada a facilitar 
el bon funcionament de la maquinària urbana dels oficis, alguns dels quals 
hi estan clarament lligats.3 Un altre àmbit el conforma l’aigua destinada 
a la neteja i a assolir uns graus indispensables d’higiene. Evidentment, re-
sultava del tot fonamental subministrar aigua als hospitals, possibilitar el 
funcionament de la xarxa de clavegueres, tenir ben alimentats els safareigs 
on treballaven les bugaderes, etc. Un apartat que no podem oblidar és el 
del necessari control de l’aigua, com a element capaç de fer malbé les cases. 
A més de les ocasions excepcionals de les inundacions, impedir que l’aigua 
entrés als habitatges era un problema quotidià d’una gran importància.4  
I un altre capítol rellevant és el de l’aigua destinada a reforçar la defensa de 
la ciutat. El seu ús als fossats de les muralles formava part de les receptes 
militars de l’època.5

A continuació abordarem el tema fonamental de l’aigua creadora de ciu-
tat, d’un gran interès en el cas de Barcelona. I tot seguit, volem dedicar aten-
ció al tema de l’«aigua lúdica».6
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grans dimensions (més del doble que el Born).9 I entre el carrer de Bonaire i la 
platja es traçà un ampli seguit de carrers perpendiculars al mar, tot subratllant 
amb una amplada més gran el carrer d’en Caldes. 

Cal notar, però, el que resulta més destacable d’aquesta gran expansió 
urbana: d’una banda, el control i l’ús de l’aigua del Rec Comtal per tal de 
servir indústries, regar horts i netejar clavegueres i, de l’altra, la distribució 
diferenciada dels diversos oficis en els nous espais urbans, que es va començar 
a produir a l’inici mateix de la urbanització.10

Pel que fa al primer punt, el control urbanístic de l’aigua, convé fer-ne 
una breu anàlisi. No disposem d’informació sobre el moment de la creació 
d’aquesta part de la ciutat, però l’estat de les coses un temps després i durant 
els segles posteriors a la urbanització i el caràcter estructural d’una interven-
ció d’aquest tipus, amb la necessitat de previsió en el moment mateix d’urba-
nitzar, fan evident que la zona de l’est i el nord del Rec Comtal es va establir 
en íntima relació amb l’ús de l’aigua de la sèquia.

Aquest urbanisme, de fort contingut hídric, es basà en la creació d’unes 
branques secundàries del Rec Comtal, que s’havien d’utilitzar per regar i 
per donar servei a diferents instal·lacions industrials. Cadascuna d’aquestes 

del quarter: la Vilanova dels Molins de la Mar registrà un 18 % d’increment 
(superior al de l’etapa anterior), la Ribera un 3 % (va perdre impuls) i tota la 
resta un 4 %. Era a la Vilanova, per tant, on es continuava mantenint el ritme 
fort de l’expansió demogràfica, amb la incorporació de noves famílies i, ben 
possiblement, superant el seu nivell de població anterior a les crisis. 

El balanç demogràfic de les dues etapes, és a dir dels 36 anys trans-
correguts entre el 1363 i el 1399, va ser molt positiu. Un increment de 287 
famílies al quarter, amb un augment d’un 14 % de població. Aquest creixe-
ment es basà, sobretot, en un augment de 208 focs (72 % del total produït) 
a l’àrea urbanitzada a les acaballes del segle xiii i començaments del xiv. 
Més precisament, la Vilanova va ser la protagonista indiscutible d’aquesta 
transformació, amb un increment de 160 famílies (56 % del total produït al 
quarter), la qual cosa significava un increment del 37 % respecte de la seva 
població el 1363.

La creació de la nova àrea urbana que analitzem va ser un èxit des del 
punt de vista de la seva consolidació. Com hem vist, l’ocupació de l’espai, per 
part d’una població que en gran manera havia de venir de fora de la ciutat  
(i del país), va ser força ràpida. I, a més, va prosseguir intensament una vega-
da superades les crisis del segon terç del segle xiv. Cal subratllar el fet que la 
urbanització es va dur a terme amb unes idees urbanístiques ben clares i amb 
un notable control de l’estructura física. L’ambició del projecte, la claredat 
dels traçats i el control de la seva realització, com també el bon ritme de la ur-
banització i l’ocupació, responien a unes capacitats de decisió i econòmiques 
del municipi que eren més importants que abans. 

D’altra banda, la nova urbanització requeria crear el tram de muralla 
entre el portal Nou i el monestir de Santa Clara. En efecte, el sector de llevant 
per sota del carrer dels Carders havia estat protegit pel traçat del Rec Comtal, 
però en el moment que la urbanització el desbordà a llevant resultà del tot 
obligat protegir-ne la nova part urbanitzada, tancant el perímetre emmurallat 
en aquesta banda de la ciutat. Així doncs, en un període de prosperitat i de 
més capacitat de govern, la nova urbanització es va fer de manera paral·lela 
i inseparable d’una operació de millora de les defenses, un fet que encara fa 
més important la intervenció. 

A més de suposar un gran augment de la superfície urbana i un acabament 
de les defenses en aquest sector, l’operació urbanística del final del segle xiii i 
el començament del xiv implicà un bon control de la topografia. El nou sector 
urbanitzat quedava clarament dividit en dues parts pel nou traçat de la sèquia. 
Al nord i a llevant del Rec Comtal es formà el gran espai urbà de l’esmentada 
Vilanova dels Molins de la Mar, amb illes en les quals comptà fortament el 
traçat perpendicular al mar dels carrers. Per sota de la sèquia es van crear dues 
places, el pla o camp d’en Llull i la plaça dels Oms, situada més a llevant i de 

Barcelona 1330 i el seu creixement urbà, 1280-1330.
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A l’àrea urbana, el Rec Comtal i la canalització del Merdançar servien diverses activitats molt 
dependents de l’aigua, que es concentraven al seu entorn entorn (A. Garcia Espuche - P. Orti Gost).

Albert Garcia Espuche | L’aigua fa la ciutat... i la millora
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més aviat com petits canals, mentre que als carrers de ponent la seva forma 
s’acostava més a la d’una claveguera. Confirma aquesta idea el canalet del car-
rer d’en Arrover (o dels Corders de Viola), al jaciment del Born, que mostra 
una secció estreta, com la d’una claveguera, però més profunda del que seria 
estrictament necessari si aquesta fos la seva única funció. De ben segur que 
també va servir per portar aigua a diverses instal·lacions industrials d’aquest 
carrer.

A continuació, considerem els testimonis documentals posteriors al mo-
ment de la creació de l’àrea urbana que analitzem per tal d’aprofundir en les 
característiques de la zona. Hi resultaven ben visibles els diversos ponts que 
salvaven les canalitzacions i la important i acurada xarxa de clavegueres, del 
tot sorprenent en una àrea perifèrica si no fos perquè havia estat pensada per 
als horts i les activitats industrials, més que no pas per a l’evacuació d’aigües 
brutes de les cases, aquí majoritàriament pobres.

Hi ha un primer conjunt d’informacions que cal tenir en compte, el que 
està relacionat amb les fusines. Per fusina entenem una forja, una instal·lació 
industrial per treballar metalls que requereix un foc i aigua corrent. La seva 
situació perifèrica a la ciutat era obligada per tal d’evitar incendis. La zona de 
la Vilanova dels Molins de la Mar i de la Fusina, allunyada del centre urbà 
dens i amb una important quantitat d’horts, complia perfectament aquest re-
quisit. A més, rebia aigua a través de les derivacions del Rec Comtal, cosa que 
no passava a cap altra zona de Barcelona. En el fogatge del 1363 es registra 
una «illa dels fusiners», situada entre el carrer de la Fusina i el d’en Antic Ses 
Arenes. Hi habitaven en «Rocha, fusiner» i els «hereus d’en Barto», que tenien 
el mateix ofici. A l’illa que quedava entre els carrers d’en Oliver i d’en Joan 
Grech vivia un altre fusiner, i n’hi havia un altre a la situada entre els carrers 
d’en Oliver i d’en Arrover. 

Com hem dit abans, la fusina dels argenters donà nom a la zona. També 
sabem que, el 1527, el courer Joan Ravellats treballava en una fusina del car-
rer d’en Oliver, a l’illa que aquest carrer formava amb el d’en Joan Grech i en 
la qual, el 1363, ja hi havia viscut un fusiner. 

Les derivacions del Rec Comtal garantien l’arribada d’aigua a tots aquests 
punts.

En segon lloc, hi ha la informació relativa a la Casa de les Noces (o dels 
Nocs) de la confraria dels blanquers, i a les blanqueries ubicades en aquest 
sector, especialment al carrer de les Canals. 

La Casa de les Noces estava situada a l’illa entre els carrers de la Fusina 
i del Sant Esperit, la mateixa «illa dels fusiners» del 1363. El fogatge del 1516 
la situa sense error a l’espai on es va mantenir durant els segles següents.12 El 
1697, per exemple, les juntes dels blanquers es continuaven fent «en la casa de 
la confraria al costat del St Esperit». 

derivacions partia de les basses d’alguns dels molins alimentats per la sèquia, 
i devien heretar les maneres de fer aplicades fins aleshores a l’hort del Mar. 
Ben possiblement, per traçar les derivacions esmentades es van resseguir en 
bona part els recorreguts de les velles canalitzacions agrícoles.

Les primeres branques derivades de la sèquia sortien de les basses dels 
molins de fora del portal Nou. A fora de les muralles, alguna d’aquestes de-
rivacions devia servir per regar els horts esdevinguts definitivament exteriors 
després de la creació del tram de muralla entre el portal Nou i Santa Clara. 
Una altra d’aquestes sèquies devia entrar a la ciutat pel portal Nou i baixar 
pel carrer de la Fusina, al costat de la muralla, per regar els horts de l’àrea de 
la Fusina (la més propera al perímetre defensiu), donar servei a alguna instal-
lació que necessitava aigua i anar a parar finalment al Rec Comtal, a prop de 
l’església de Santa Marta. Pel que fa als horts, cal dir que des del 1363 que es 
localitzen hortolans a la zona de la Fusina. Quant a les instal·lacions que re-
querien aigua per al seu funcionament, sabem: que la fusina dels argenters va 
donar nom a la zona i que en el sector vivien altres fusiners; que la Casa de les 
Noces o dels Nocs, de la confraria dels blanquers, es trobava entre el carrer de 
la Fusina i el carrer d’Antic ses Arenes, després dit del Sant Esperit, i que entre 
els carrers d’Antic ses Arenes i d’en Genestar quedava l’escorxador del carnisser 
Guillem Santpol, que subministrava pells als blanquers.11

Una altra de les derivacions del Rec Comtal devia sortir de les basses 
dels molins de Sant Pere i baixar pel carrer dels Tiradors per regar els horts 
d’aquesta zona, al voltant dels horts dels Tiradors, propietat dels paraires, i al 
costat dels seus estricadors. Després, aquest petit rec s’unia al que circulava 
pel carrer de les Canals, que tot seguit esmentarem, o al rec ja descrit que 
baixava per la Fusina.

Una última branca secundària de la sèquia sortia de les basses dels Mo-
lins de la Mar, anava pel carrer de les Canals (de nom ben explícit i anomenat 
també carrer de les Canals dels Molins de la Mar o dels Molins de la Mar) i 
baixava després pels diversos carrers de la Vilanova dels Molins de la Mar (un 
nom igualment clarificador), fins a trobar el Rec Comtal en diversos punts del 
seu traçat al pla d’en Llull. Aquesta branca del carrer de les Canals i les seves 
canalitzacions perpendiculars al mar donaven servei a diverses activitats in-
dustrials situades en aquest carrer i en altres de perpendiculars. Com veurem, 
en aquesta via se situaven alguns blanquers, mentre que als altres carrers hi 
havia tot un seguit d’instal·lacions industrials que també necessitaven aigua.

Totes aquestes derivacions del Rec Comtal no devien estar sempre en 
funcionament, sinó que forçosament devien dependre de la quantitat d’ai-
gua acumulada a les basses. Per descomptat, aquestes branques combinaven 
la funció de portar aigua amb la de recollir les aigües brutes i de pluja. Als 
carrers de llevant de la Vilanova dels Molins de la Mar, les conduccions eren 
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instal·lats a les vies que es trobaven per sota del carrer de les Canals.13 Entre 
el 1363 i la fi del segle xv (especialment, com és lògic, fins abans de la guerra 
civil catalana) devia augmentar la presència d’instal·lacions d’adobament en 
tot el sector de la Vilanova dels Molins de la Mar. El balanç del convuls segle 
xv, amb guerra inclosa, és un augment molt gran del nombre de paraires i un 
increment també notable de la quantitat de blanquers, amb un resultat final 
que queda ben reflectit en el fogatge del 1516. 

Posteriorment sovintegen les referències a aquestes instal·lacions en 
la zona, en especial al carrer de les Canals. Tanmateix, el seu nombre va 

La primera informació sobre la presència de blanquers al carrer de les 
Canals ens la proporciona el fogatge del 1363. Sembla que ja hi havia hagut 
un primer desplaçament de blanquers des de la vella zona de la Blanqueria 
(antic carrer de la Pellisseria) cap al nou sector urbanitzat situat a llevant del 
Rec Comtal (a més dels que s’havien instal·lat entre el carrer d’en Gensana 
—el Merdançar— i la sèquia).

L’any 1491 s’esmenta una blanqueria «a la Fusina», i sabem que el 1516 
els blanquers eren molt nombrosos al carrer de les Canals, on també hi 
havia alguns assaonadors. Alguns dels blanquers i força assaonadors estaven 

El sector demolit després del 1714, per formar l’esplanada i aixecar la Ciutadella, era molt semblant  
al creat al final del segle xiii i l’inici del xiv. La trama urbana i el sistema de recs eren els mateixos 
quatre segles després.

Albert Garcia Espuche | L’aigua fa la ciutat... i la millora
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Es devia fer servir un sistema semblant per a les clavegueres (o petits recs) 
del carrer dels Tiradors, del darrere del carrer del portal Nou, del carrer de les 
Canals i dels carrers perpendiculars.15 La principal d’aquestes clavegueres era 
la que enllaçava amb el Rec Comtal davant de Santa Marta.

És evident la importància que tenia la xarxa de clavegueres (o petits 
recs), i la cura que en tenia el municipi per mantenir-la en bon estat. Des del 
moment mateix de la urbanització inicial del sector, la zona es va concebre 
de manera que rebés com cal l’aigua neta i se n’evacuessin correctament les 
aigües brutes, ja que calia poder dur a terme òptimament les funcions hortí-
coles i industrials que s’hi havien previst. 

Finalment, hi ha unes darreres dades que fan referència a l’aspecte físic 
del sector, que sembla que tenia alguns recs sense tapar i, per tant, necessitava 
ponts per salvar-los. La documentació parla del pont d’en Cavarroques, a la 
placeta de la Vilanova, on es passava per sobre d’un d’aquests recs. També s’hi 
esmenten els ponts que permetien entrar a les cases al carrer de la Fusina, on 
igualment l’aigua circulava en una canalització sense cobrir.16

En resum, el gran creixement urbà que hem analitzat va constituir un 
episodi cabdal en l’urbanisme de la Barcelona medieval i, de fet, de tots els 
temps. En aquesta operació, ben pensada i ràpidament executada, destaca 
especialment el paper de l’aigua, ben controlada i guiada per a usos de con-
sum, higiene, agrícoles i «industrials». Així doncs, l’aigua en fou un element 
essencial, del tot inseparable de la mateixa concepció urbanística i, com a tal, 
es va tenir en compte des del començament.

L’«aigua lúdica» i la Barcelona moderna
Un aspecte poc tractat pel que fa a l’edat moderna és el dels usos lúdics de 
l’aigua. En el cas de Barcelona, es tracta d’un tema essencial per entendre el 
pas d’una ciutat bàsicament productiva a una altra que, des del final del segle 
xvi, va esdevenir el centre director de Catalunya, on les funcions de servei 
a un ampli territori, incloses les de l’oci, resultaven fonamentals. En aquest 
canvi decisiu, l’aigua va tenir un paper destacat, ben visible als notables horts 
de recreo o horts de regalo.17

A més d’espais de producció d’aliments, els horts també eren espais de 
lleure i repòs. Això ja era molt significatiu a Barcelona cap al 1600, però durant 
el segle xvii i l’inici del xviii el nombre de personatges que gaudien d’horts 
grans i bells va augmentar, i les capacitats jardinístiques d’aquests espais mi-
lloraren notablement.18 No tan sols s’hi trobaven hortalisses i arbres fruiters, 
i sínies i safareigs, sinó que també hi havia flors i altres elements de caràcter 
clarament decoratiu per fer més plaent l’esbarjo, el passeig, el joc i l’estada en 
un entorn verd, fresc, aromàtic i amable.19 

disminuir durant la descentralització industrial del període 1550-1640 (des 
de Barcelona cap a les ciutats de la seva «corona territorial»), i ja havia quedat 
força reduït el 1716, data del següent recompte global. 

Observem també que el carrer d’en Puigermenal (després del Forn del 
vidre) també es va anomenar carrer de les Triperes, i el d’en Jaume Negre 
(paral·lel i per sota del carrer de les Canals) també es va dir carrer dels Bude-
llers. És clar que, en un moment d’auge del treball de l’adobament a Barcelo-
na, una bona part de la zona de la Vilanova dels Molins de la Mar, i no tan 
sols el carrer de les Canals, acollia instal·lacions i feines vinculades als primers 
passos en el treball del cuir.

No hi ha dubte que situar a la Vilanova blanqueries i, en general, instal-
lacions i oficis vinculats a l’adobament, va ser una de les intencions originals 
del procés d’urbanització de la darreria del segle xiii i començament del xiv. 
Aquesta zona representava una ampliació molt gran de la primitiva àrea de 
la blanqueria (servida pel Merdançar), posteriorment ocupada només pels 
assaonadors. A la nova zona, les tasques d’adobament eren possibles gràcies, 
sobretot, al Rec Comtal, però també a les seves derivacions. 

En tercer lloc hi ha la informació relativa a la presència d’hortolans a la 
zona i, sobretot, a les moltes propietats del sector que, segons la documen-
tació, disposaven d’«aigua regant» (sovint es parla d’horts); s’hi esmenten 
recs que, de fet, són branques del Rec Comtal, i no solament la del carrer 
de les Canals.

En el fogatge del 1363 ja figuren deu hortolans («llauradors») a l’àrea 
de la Fusina, i la seva presència va anar augmentant des d’aleshores. D’altra 
banda, l’esment d’horts en aquesta zona és igualment constant i, durant el 
segle xvii, força informació fa palès el fet que aquests vergers disposaven d’ai-
gua de reg. En aquest sentit cal destacar l’hort dels Argenters, on la confraria 
d’aquest ofici tenia la seva fusina, i l’hort dels Tiradors, però no eren ni de 
bon tros els únics.14 Les diverses derivacions del Rec Comtal esmentades en 
la documentació també servien per alimentar safareigs, que es feien servir per 
regar i per rentar roba i que eren imprescindibles als horts barcelonins.

Hi ha un quart grup d’informació relacionada amb les clavegueres (so-
vint els mateixos petits recs o derivacions del Rec Comtal) i amb la seva neteja, 
que es feia gràcies a la sèquia. 

L’aigua del Rec Comtal s’emprava per netejar la claveguera mestra o del 
Merdançar, en el seu pas pel carrer d’en Gensana. Davant del monestir de 
Sant Agustí, a la plaça de la Blanqueria, l’aigua entrava, un cop accionada la 
comporta de pas d’un «trastallador», des del Rec Comtal fins a la claveguera, 
hi baixava per netejar-la i arribava altra vegada al Rec Comtal, a l’altura del 
pont del carrer d’en Arrover (després anomenat pont de la Carnisseria del pla 
d’en Llull), davant del futur Hostal de l’Alba (situat al jaciment del Born).
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acostumava a haver-hi fonts i sortidors, a més de «grutes» o «muntanyes» a 
les quals arribava l’aigua.23 Trobem sortidors a molts jardins, de persones de 
diversa condició social, i sabem de «grutes» als horts més sofisticats.24 L’hort 
enjardinat del qual ens ha arribat una descripció «notarial» més completa és el 
de la casa del mercader Joan Colomer (flequer d’origen), situada a la Fusina. 
Aquest personatge clau de la Barcelona del final del segle xvii i començament 
del xviii tenia un hort de bugades i, també i sobretot, un hort de regalo molt 
destacat, amb sínia i aigua per regar que procedia d’una derivació del Rec 
Comtal i que es regulava amb «cinc aixetes de bronze grosses». Aquest mag-
nífic jardí responia perfectament a la descripció dels horts i els jardins de la 
Fusina que feia Serra Postius. Estava envoltat de parets de tàpia; hi havia una 
llotja, que protegia una «muntanya» on hi havia «diferents figures de barro» 
i fins a la qual queia l’aigua des d’unes gerres situades més amunt; contenia 
també un «padrís dels rajolins» i, en posició central, diversos sortidors col-
locats sobre pedres picades, els uns de «llauna amb sis canons de bronze», un 
altre format per un cavall també de bronze sobre el que hi havia un cavallet i 
un altre amb «cinc branques a modo de salamó» on es feien ballar «diferents 
ninos y ballarins de tela».25

En general podem afirmar que els usos lúdics de l’aigua, en absolut limi-
tats a la zona de la Fusina, caracteritzaven sens dubte la Barcelona de l’època, 
en una situació ben diferent de la que havia viscut la ciutat baixmedieval.

1. Sobre la ciutat medieval s’ha escrit: «L’eau marque d’une manière indélébile la ville médiévale» 
(L’aigua deixa una marca indeleble en la ciutat medieval). André Guillerme, Les temps de l’eau. La 
cité, l’eau et les techniques. Nord de la France fin IIIe - début XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1983.
2. En el cas de la Barcelona baixmedieval i moderna, cada un d’aquests punts requeriria un estudi 
aprofundit i una àmplia explicació.

Als habitatges, l’accés a l’aigua es basava principalment en l’existència de pous domèstics. En 
efecte, moltes cases tenien pou, de vegades situat a la paret mitgera del pati i compartit amb l’habi-
tatge veí, i de vegades en tenien més d’un. Disposaven de mecanismes per extreure l’aigua dels pous 
més fàcilment i emmagatzemar-la als safareigs, i també es creaven dispositius especials per facilitar 
l’accés de l’aigua a les dependències de les cases. Per exemple, als patis s’instal·laven grues de ferro 
per fer pujar els cubells d’aigua dels pous i sovint, quan la cuina estava situada a la primera planta, 
la finestra s’emplaçava a la vertical del pou, de manera que es pogués accedir a l’aigua i portar-la fins 
a l’aigüera amb l’ajuda d’una simple politja. 

Mantenir els pous d’aigua en bones condicions era una altra qüestió essencial. D’entrada, s’ha-
via de procurar que la potabilitat no en quedés afectada pels residus de les cases o de les indústries 
veïnes, que podien contaminar els pous. A més a més, els pous s’havien d’escurar de tant en tant. 
L’ofici d’escurapous tenia, doncs, un paper important a la ciutat. Els preus d’aquesta feina estaven 
perfectament estipulats, d’acord amb la fondària dels pous: escurar-ne un de fins a cinc canes de 
fondària (7,8 metres) costava sis sous; si el pou tenia de cinc a set canes (10,92 metres), netejar-lo 
costava vuit sous, i si la profunditat superava les set canes, el cost de l’escurada era de deu sous.
3. No cal dir que aquest era un àmbit d’un gran relleu a la Barcelona baixmedieval, vinculat, sobre-
tot, als usos del Rec Comtal. 

El pas de ciutat productiva a ciutat centre director, que s’havia produït des del final del segle 
xvi, va comportar la disminució de la necessitat d’aigua a les «indústries» del cuir i del tèxtil. La 

Per copsar millor la funció d’aquests jardins ens és ben útil la descripció 
que Pere Serra Postius va fer de l’àrea de la Fusina, anys després de la desapa-
rició de la zona per causa de la construcció de la Ciutadella. Era un sector ple 
d’horts, especialment ben regats per diverses derivacions del Rec Comtal: 

Lo qual era la cosa mas bella y deleytable de Barcelona: per que, en las mes de les cases, 
hi havia Hort o Jardi, y en moltas Jardi, y los orts se componian no de ortalissas, sí de 
tarongers, llimoners, poncemers y de tota mena de agrums; y semblantment de altres 
delicats fruyters etc. y en tots hi havia parrals bellament guarnits, y acompassats, de 
diferents sorts de raims. Los jardins brillavan, y admiravan ab sa gran varietat de flors 
dobles no sols de les més universals, com rosas, clavels, nolas, jassemins, anglantinas, 
setalias, francesillas, tulipas, etc, sino també de altras mes esquisitas vingudas de Italia, 
França, Flandes, Olanda, y de altras terras; que en part guarnian, y adornavan los testos 
de fina pisa, matitzats de colors y de varias maneras fabricats y en part campejaven per 
los arols, que molt primorosos eran, y de differents figuras, y dissenyos formats. Per los 
alegres, y deleytables reguerons, que ben nivellats estavan, abundantment corria, y à 
vegades serpejava l’aigua; puix en tots los jardins n’hi havia de viva, y en gran copia; y 
en molts hi havia surtidors ben labrats, y magnífics.20 

Serra Postius va escriure aquest text entre el 1734 i aproximadament el 1748 
i és probable que la nostàlgia de l’autor influís a l’hora d’accentuar les virtuts 
dels horts del barri de la Fusina. Tanmateix, aquesta zona era realment un 
espai singular des del punt de vista de la riquesa dels seus jardins, que gaudien 
de l’aigua del Rec Comtal.21

Sobre el jardí del cònsol d’Holanda, Serra Postius afirmava: 

De quants orts y jardins que en molt temps allí agué, lo mes curios, costos, y digne de ser 
vist, fonc, un qu’era del Consol d’Olanda; perque ames de averi esquisitas plantas, abres, 
y flors raras, y formas ab armoniosa simetria disposadas y arregladas; per totas pars es-
tava minat, aventi enterrats no pocs quintars de plom, per lograr diferents, y admirables 
jocs d’aigua, que surtint ja de baix terra ja de parets y padrissos com y també fins de 
las socas dels arbres, componia una espessa pluja: de tal manera que elevantse molt los 
cristalins raigs, que pels forats dels conductes eixian, los uns als altres acompassadament 
cruzantse, transformavan tot l’ort, y jardi en un copiós surtidor, sens veurerse ni flors ni 
plantas, ni arbres: Y ab tot el jardi era molt gran, en qualsevulla part ques posàs la gent, 
que per veurer los jocs hi anava, podia ser remullada de cap a peus; lo que era causa, que 
à vegades hi sucseísen alguns focosos lances, que para riurer, y divertirse valían tant com 
lo millor entremés de Comèdia.22

Mes enllà de les explicacions de Serra Postius, sabem que l’aprofitament bri-
llant de l’aigua era fonamental als jardins barcelonins. Als horts enjardinats 
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17. Encara més que als «terraplens» o jardins terraplenats.
18. Malgrat que no queden sistemàticament recollits, en els documents del 1716 del cadastre borbò-
nic apareixen diversos «horts de regalo» (o «de recreo»), una denominació força explicativa. 
19. Quan, el 1666, el ciutadà honrat Jacint Sagrera i Xifré va llogar per cinc anys al pagès Jacint 
Ricart una casa i un hort al carrer de Sant Pau, es va reservar l’«empriu per si de les taronges i dels 
reims de la parra», però també el dret de poder «anar ab qui li aparexera a divertir-se en lo simbo-
ri», una construcció semblant a les llotges que abundaven als horts enjardinats. Hi havia llotges, 
pedrissos, camins ben condicionats i ombrívols (caminals), decoracions amb rajola de València i 
altres elements.
20. Serra Postius feia notar que els horts de la Fusina es podien admirar des del passeig de la muralla 
de llevant: «De gran part de dits Jardins, y horts, gozava també generalment totom que passejava 
per la muralla, desde’l Portal nou al de Sant Daniel, de aont se descubrian los arbres fruyters, y los 
surtidors. Se dubte, qu’en altre part del mon, hi agués passeig més alegre y delicios: Perque, girant-se 
à ma dreta, se gosava de la amenitat dels jardins, y de casi tota la Ciutat. Mirant per davant se des-
cubria inmens mar y se veyan a las occasions, passar les esquadras de vaxells, y galeras. Y finalment 
voltantse à la esquerra, se observava lo dilatat Pla de Barcelona, ab sos arbres sembrats, orlas, sequias, 
molins, Convents, Torres, y casas de recreo; y ab sa cordillera de montanyas, casi totas cultivadas, 
que a modo de mitja lluna apar que li forman una frondosa garlanda, aço era la Barcelonesa Fusina, 
admirada, y celebrada fins de tots los estrangers».
21. Alguns eren propietat de personatges acomodats: els mercaders Joan Colomer i Joaquim Mas-
caró, el negociant Bernat Lluch Toda, el cònsol d’Holanda Joan Kies, Maurici Sadurní, Josep Vilar, 
Amador Dalmau, Llorenç Font, Isidre Orpina, Francesc Argemir, Francesc Melcior Monclar, etc.  
A la Fusina hi havia també altres horts famosos, com ara els horts dels Argenters, dels Mercaders, 
de les Banyes o dels Capellans.
22. Es devia tractar de Joan Kies, i no d’Arnold de Jager, també cònsol d’Holanda. Sabem que Kies 
feia portar terra des de Tortosa per al seu jardí barceloní.
23. Vegeu, per exemple, les obres que es van fer l’any 1675 al terraplè de la casa del doctor en medi-
cina Jaume Fontana, a la davallada de Santa Eulàlia: parets i pedrissos.
24. Per exemple sortidors als jardins del mercader Baltasar Agospí, al carrer de l’Hospital; als del 
vidrier Llorenç Font; als de Francisco de Sotomayor al carrer dels Escudellers («quatre pedrissos 
alrededor del sortidor»), o als de Jacint Sagrera i Xifré, al carrer de Sant Pau («sortidor que és en 
dita tomba [espai cobert] o llotja»), entre altres. I grutes als horts enjardinats del ciutadà honrat 
Maurici Rech i Gallart, al carrer de la Portaferrissa, o al de Pere de Planella Dusay i Ombert, baró 
de Granera, a la plaça de Sant Pere.
25. Salamó o salomó, en el sentit de canelobre.

inutilització temporal del Rec Comtal després de la derrota del 1714 i el desastre que això va provo-
car proporcionen una idea clara de la importància de la sèquia en el funcionament de la ciutat: servia 
per a moltes més coses que facilitar la producció.
4. A Barcelona, l’estudi dels dispositius i els elements arquitectònics destinats a protegir la casa de 
l’aigua de pluja i expulsar-la al carrer presenta un gran interès: teules comunes i remats ceràmics 
especials, ràfecs, barbades, barbacanes o volades, gàrgoles, canalons o tortugades, baixants pluvials 
(o «canons» de diverses mides, sovint encastats a les parets a partir d’una certa alçària), etc.

A causa de les limitacions tècniques de la construcció i de la seva escassa capacitat per aconseguir 
l’estanquitat, calia fer una reparació constant de les cobertes i d’altres elements arquitectònics per 
tal d’evitar que l’aigua entrés a la casa. Si es deixava d’habitar durant un temps, les goteres estaven 
assegurades. Els barcelonins de l’època tenien molt clar que «qui no adoba la gotera ha de fer casa 
censera» (Joan Carles Amat, Quatre cents aforismes catalans, Cervera, Imprenta de la Pontificia y 
Real Universidad, 1796).

L’expulsió de l’aigua de pluja era més eficaç quan la part de carrer situada davant de la casa estava 
ben empedrada, la qual cosa suposava també una millora pel que fa a la conservació dels fonaments 
de la casa i dels pous morts o la claveguera situats a la via pública. En alguns llocs com per exemple 
el pla d’en Llull, la preocupació per l’entrada d’aigua als habitatges podia incloure el perill de des-
bordament del Rec Comtal, la qual cosa obligava a protegir les portes que obrien a l’exterior amb 
elements mòbils de fusta (com es pot apreciar al jaciment del Born). 
5. En el cas barceloní, val a dir que el Rec Comtal va tenir un paper defensiu al sector de llevant de 
la ciutat, fins que es va aixecar el tram de muralla d’aquesta banda.
6. Vegeu totes les referències documentals dels dos apartats a Albert Garcia Espuche, La Ciutat 
del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII), Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Museu d’Història de Barcelona, 2009.
7. André Guillerme ha estudiat la creació de les xarxes urbanes de canalització de l’aigua (al nord de 
França) que tingué lloc durant els segles xi i xii (André Guillerme, Les temps de l’eau…).
8. La Vilanova comprèn tota la zona situada a l’est i al nord del Rec Comtal, inclosa l’àrea de més a 
l’est, dita la Fusina, i sense les illes situades al costat del convent de Santa Clara. 
9. Més tard les dues places reberen, conjuntament, el nom de pla d’en Llull.
10. Sobre el segon punt, vegeu Garcia Espuche, La Ciutat del Born…
11. L’«illa dels fusiners», situada davant del convent de Santa Clara i entre el carrer de la Fusina i 
la via que s’estenia al costat de la muralla, apareix al fogatge del 1363 (núm. 73). Guillem Santpol 
i el seu escorxador apareixen a l’illa núm. 66 del fogatge del 1399; l’any 1405, Santpol venia als 
blanquers Francesc Bruguera i Nicolau Duran pells procedents d’aquest escorxador, que explotava 
juntament amb el carnisser Nicolau Gili. El 1508, a l’esmentada illa dels fusiners funcionava una 
fusina per a calderers «amb unes manxes grans per fondre».
12. Noc o nau eren els termes emprats per anomenar la bassa de blanqueria on es posaven les pells a 
adobar. La «Casa de les Noces» no era, com ha afirmat algun historiador, un espai on se celebraven 
casaments (!).
13. Les excavacions fetes davant la porta del convent de Sant Agustí han fet palesa l’existència d’una 
blanqueria medieval, ben possiblement la primera que, al final del segle xiii, es va situar a llevant 
del Rec.
14. Consten horts «amb aigua regant» al carrer de la Fusina; horts amb recs al carrer dels Tiradors, 
«de Tiradors a la Fusina» i al darrere del carrer del portal Nou; horts amb rec al carrer de les Canals 
dels Molins del Mar, i un hort amb rec al carrer dels Conreadors, darrere de Sant Agustí.
15. Aquests petits canals també funcionaven, lògicament, com a clavegueres, com ara els dels carrers 
d’en Joan Grech, d’en Oliver i de la Fusina. El 1711, un veí del carrer de la Fusina pagava per la 
llicència de prendre aigua de la «claveguera», la qual cosa indica que alhora era un petit canal.
16. Vegeu, per exemple, la casa de Margarida Casassús al carrer de la Fusina i el «pont que passa 
a dita casa» per salvar el rec del carrer (1700). També sabem de les obres per empedrar el carrer de 
la Fusina i adobar «reco ad transiendum aquam» que va fer el mercader Joan Colomer al costat  
de casa seva (1704).
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transcendental en el modelatge del seu teixit urbà7 i un factor ecològic de 
primera magnitud en el Pla de Barcelona. 

Aquesta situació mantinguda durant segles va fer un tomb traumàtic cap 
a finals del primer terç del xix, quan es va capgirar de soca-rel l’status quo pre-
existent amb la caiguda de l’antic règim. Així, «entre el 1820 i el 1852 es pro-
dueix un llarg i complex procés de despatrimonialització, segons el qual els 
tradicionals drets que la Batllia General de Catalunya posseïa sobre la sèquia 
en nom de la propietat eminent del monarca serien adquirits per una societat 
de propietaris relacionats amb els diversos aprofitaments de la sèquia».8 

En ple procés de desintegració d’aquestes institucions enfront del nai-
xent estat liberal, l’11 de novembre de 1836 Tomàs Soler Ferrer, fins feia 
pocs mesos arquitecte titular del Reial Patrimoni,9 rubricava un espectacu-
lar conjunt planimètric de 10 fulls parcel·laris sobre el recorregut d’aquest 
canal —Plano en diez hojas que comprende el cultivo regable con las aguas de 
la Acequia Real...—,10 en unió d’una mena de registre pseudocadastral del seu 
territori irrigat.11 Possiblement, s’havia deixat enllestida una de les millors 
instantànies que s’havien aixecat mai sobre la totalitat del Rec Comtal en un 
moment concret de la seua història. 

Aquest darrer fet no fou casual, ni tampoc no ho va ser que aquesta 
magna obra cartogràfica estiguera signada per aquest exfuncionari de la Co-
rona. Però qui era aquest pèrit i per què ens trobem davant d’una de les mi-
llors representacions fetes d’aquest canal? 

Tomàs Soler Ferrer, arquitecte també de la totpoderosa Junta de Comerç, 
pertanyia a una de les nissagues de tècnics de la construcció més poderoses 
del Principat, els Soler, i durant aquestes dates era un dels més reputats arqui-
tectes de fet de Barcelona i, amb el permís del fontaner municipal Mas Vila, un 
dels tècnics en qüestions d’hidraulisme més prestigiosos de les terres catala-
nes. No debades, Soler Ferrer era fill del que havia estat un prestigiós mestre 
d’obres de la Intendència de Catalunya al segle anterior, Joan Soler Faneca,12 
també controvertit director de l’obra de la Llotja de Barcelona i considerat per 
molts l’«arquitecte de més solvència de l’últim quart del segle xviii».13 

Per espai de vora un segle —entre la segona meitat del segle xviii i la 
primera del xix—, i tenint en compte el volum i la importància dels encàr-
recs enllestits, no hi ha dubte que els Soler foren de llarg uns dels projectistes 
civils d’obres hidràuliques més importants de Catalunya, amb obres tan me-
diàtiques com ara el canal d’Urgell i el de la Infanta, entre d’altres. Aquesta 
si tuació en el trànsit del set-cents va coincidir amb la recuperació econòmica 
del país i la intensa activitat dels enginyers militars borbònics sobre la princi-
pal urbs catalana i, també, amb l’eclosió d’un bon nombre d’acurades repre-
sentacions cartogràfiques de la Ciutat Comtal i el seu hort i vinyet. Aquesta 
situació de focus permanent sobre Barcelona i els seus voltants, de retruc, va 

El plànol del Rec Comtal del 1836.  
Unes primeres aproximacions al seu coneixement
Ignasi Mangue

Fa gairebé un segle, en la clàssica Geografia general de Catalunya de Carreras 
Candi, es deia del Rec Comtal que és la «veta d’ayga que serpentejant en lo 
Pla de Barcelona, ajunta Montcada ab la Ciutat de Barcelona»1 i a continua-
ció s’afirmava que la seua existència havia estat decisiva en la gènesi del nucli 
urbà medieval i en l’emancipació del poder comtal de l’òrbita carolíngia. Una 
aseveració aquesta última que, amb més o menys matisos, la historiografia 
dels darrers temps s’ha encarregat de confirmar.2 

Aquesta distracció del curs final del riu Besòs formava part del conjunt 
de grans sistemes hidràulics periurbans que foren bastits entorn de l’any 
1000 de llarg a llarg del litoral de la Mediterrània occidental, des de la plana 
del Rosselló fins al curs final del riu Segura. L’aigua fluvial domesticada 
pels feudals i els andalusins d’aquest moment fou un element cabdal en 
el modelatge del paisatge d’aquestes planes fèrtils i les seues ciutats, però 
sobretot va constituir un vehicle de renda econòmica indispensable per al 
poder polític, ja fóra com a força energètica en el cas de les indústries i els 
molins urbans, ja fóra com a principal dotació hídrica per regar els camps 
de conreu. En el nostre cas, el Rec Comtal, aviat regulat jurídicament en 
les primerenques ordinacions comtals —els Usatges—,3 fou durant aquest 
període inicial essencialment un canal industrial, on els seus molins d’aigua 
«es convertiren en una de les rendes que individualment generaven més 
ingressos al monarca no sols del seu patrimoni a la ciutat de Barcelona sinó 
a tot Catalunya».4

La conjuntura global de propietat eminent de totes les aigües del territori 
català per la monarquia, que afavoria aquesta situació d’ús i domini del Rec 
Comtal, es va perpetuar durant segles en allò que l’historiador Pierre Vilar 
relatava fa uns anys d’una manera tan diàfana: «Ni un dedo de agua, ni una 
acequia junto a una carretera pueden ser utilizadas sin que el usuario de las 
mismas haya sido establecido por el rey, mediante el pago de un censo anual 
y la habitual entrada».5 

D’aquesta manera, el repàs de les recerques i les dades històriques ar-
replegades per uns i altres investigadors6 deixa al descobert que, al llarg 
de vora mil anys, aquest canal, propietat eminent de la monarquia, havia 
estat una peça cabdal del patrimoni reial i un dels principals motors eco-
nòmics de la capital del Principat i, a més a més, havia estat un element 
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a l’efecte administratiu i es va convertir en paper mullat donada la defunció 
hidràulica del Reial Patrimoni i els canvis que s’havien produït durant aquest 
interin en la titularitat de les propietats beneficiades pel Rec. A més a més, el 
desfasament de gran part d’aquestes dades, afegit als canvis que estava regis-
trant la immediata perifèria barcelonina amb nous usos del sòl —industrials 
i urbanístics—, qüestionava la seua validesa com una eina fiscal de primera 
mà per gestionar aquest canal i el seu gran solar irrigat. Unes infraestructures 
hidràuliques dirigides ara per nous administradors —la «Sociedad de Propie-
tarios interesados en el aprovechamiento del agua de la Acequia Condal y sus 
minas»—24 amb nous interessos i que, en teoria, quedaven exclosos de poder 
accedir al conjunt d’aquestes dades. 

Cal dir, però, que, a desgrat del paper marginal que finalment tingué 
aquest aixecament durant aquesta entrebancada, és un dels millors calidos-
copis, en escala, extensió i precisió, que s’han realitzat sobre el Rec Comtal. 

derivar en una multiplicació d’instantànies gràfiques del Rec Comtal14 com 
fins ara no s’havien conegut. Un munt de croquis i plànols de distintes gran-
dàries, escales i perícia tècnica que mostraven imatges inèdites, més o menys 
parcials, del traçat o territori irrigat per la gran sèquia del Reial Patrimoni. 

Les estretes relacions de Soler Faneca amb els enginyers militars,15 primer 
com a aprenent i després com a contractista i col·laborador, i en especial amb 
el seu mestre Joan Baptista Escofet Palau,16 i el seu càrrec de mestre d’obres 
del Reial Patrimoni li proporcionaren una privilegiada plataforma de treball 
en els assumptes relacionats amb el Rec Comtal que va transmetre als seus 
descendents. 

Considerant els comentaris de Pierre Vilar,17 el volum d’informació sobre 
el Rec Comtal que hom podia trobar-se escorcollant els arxius del despatx 
dels Soler havia de ser si més no considerable.

Des d’abans del frustrat concurs del projecte de la mina de Montcada 
el 1780,18 les anades i tornades del vell mestre d’obres de la Intendència i els 
seus descendents pels voltants d’aquest canal foren rutina habitual. El terri-
tori entre Montcada i el barri de la Ribera era afí i familiar19 i aquesta nissaga 
de tècnics coneixia amb detall i precisió cada racó d’aquest univers hidràulic 
entre carrers i camins. 

És indubtable també que, al marge de la seua cultivada memòria visual,  
fruit de les periòdiques visures d’aquesta gran làmina d’aigua i les seues de-
rivacions, els Soler disposaven des de temps ençà d’un seguit de croquis i 
plànols de distinta escala sobre aquesta xarxa. Un conjunt de valuoses eines 
cartogràfiques utilitzades en tot tipus d’afers i situacions: des de plets entre 
regants20 fins a reconeixements del canal principal per verificar instal·lacions 
de manufactures gremials i industrials al seu curs,21 l’elaboració de reformes 
puntuals en distints trams o el disseny de projectes per a la construcció de 
molins.22 

Tot aquest bagatge tècnic de diverses generacions d’especialistes consa-
grats en temes d’aigua treballant sobre el Rec Comtal només es podia traduir 
a posteriori en una obra cartogràfica exemplar sobre el Rec que superara les 
anteriors imatges fragmentades. I aquesta magna obra fou, sens dubte, el 
gran encàrrec consumat per Tomàs Soler Ferrer per a la Batllia General de 
Catalunya. 

Paradoxal o no, aquest important encàrrec del Reial Patrimoni es va con-
vertir en el darrer testimoni gràfic de la presència i el domini d’aquest orga-
nisme sobre aquesta sèquia. Aquell mateix any, el seguit de tisorades en forma 
de reials decrets que promulgava el govern liberal de Madrid certificaven la fi 
del seu poder en els assumptes d’aigües.23 Tant és així que pocs anys després, 
i amb el rerefons de la desamortització de Mendizábal, molt probablement, 
el contingut d’aquesta instantània gràfica del Rec Comtal va quedar obsolet 
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Detall del plànol del Rec Comtal de Tomàs Soler i Ferrer, 1836, àrea del Clot, aca.
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Estem doncs davant d’una peça documental singular i amb un ampli ventall 
de possibilitats de recerca, susceptibles d’encaixar en més d’una disciplina 
científica i distintes òptiques i metodologies d’anàlisi. 

Es podria pensar després del ja comentat que aquesta cartografia ha estat 
promíscuament utilitzada per la moderna historiografia catalana i és una font 
documental de referència omnipresent. Res més lluny de la realitat, ja que, 
malgrat l’acostament durant les darreres dècades d’un important grup d’in-
vestigadors i professionals al seu contingut,25 l’ús d’aquest plànol ha estat 
certament esbiaixat. Resulta manifest que, a hores d’ara, resta per escometre 
un sòlid estudi integral i en profunditat de la totalitat de les seues dades histò-
riques. Confirmant aquesta situació de recerca inacabada o font documental 
«infrautilitzada», s’observa també que, durant els darrers anys, la reiteració 
en la consulta i l’obtenció d’informacions d’aquest conjunt cartogràfic no ha 
anat acompanyada d’un necessari estudi formal sobre el seu autor, ni tampoc 
d’una recerca sobre el procediment de realització tècnic i administratiu seguit 
en l’elaboració d’aquest plànol i la verificació de les seues dades. En contrast 
amb la precarietat de notícies que tenim sobre l’arquitectura o procés de bas-
timent d’aquest treball traçat per Soler Ferrer, és innegable que aquest atles 
parcel·lari,26 en si mateix, és una de les seqüències cartogràfiques pretèrites 
que ofereixen més garanties i més referències per abordar un estudi integral 
de la sèquia i el seu territori. D’aquesta manera, la informació geogràfica 
que ofereix aquest aixecament redactat en castellà —però que conserva la 
disposició de l’escala de mida de longitud tradicional del país, la cana, junt 
amb la castellana, la vara— és abundant, variada i detallada i mostra una 
part substancial de la fesomia que en aquells moments tenien el seguit de 
municipis beneficiats per aquestes aigües del Besòs, exhibint una generosa 
tirallonga de camins, masies, arbres, basses, rieres, molins, cases, esglésies, 
etc. D’altra banda, si l’omnipresència de la xarxa del Rec Comtal en tots els 
fulls és certament inqüestionable, també ho és la seua subordinació, igual que 
la xarxa de camins i la resta d’elements físics i antròpics —com ara els are-
nals del front litoral, els marges del riu o les terres de secà i de muntanya—, 
al global de parcel·les existent.27 Així doncs, és necessari no perdre de vista 
que el veritable moll de l’os d’aquest aixecament del 1836 és el tractament 
en paral·lel d’aquesta cartografia amb l’expedient o document que ofereix 
tota la informació relativa a la vora d’un miler de propietats agràries que eren 
beneficiades per les aigües del canal provinent de Montcada i que estaven 
convenientment delimitades i identificades a cadascun dels fulls parcel·laris, 
amb el seu número de full planimètric, número de peça, lloc, titular de la 
propietat, límits i superfície. Fet i fet, i com ja hem reiterat unes línies amunt, 
la finalitat essencial d’aquesta paperassa oficial era sistematitzar el recompte i 
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la grandària de totes les propietats agràries existents per conformar una mena 
de cadastre hidràulic del Rec Comtal. 

Revelat el propòsit cabdal de la confecció d’aquests documents fiscals 
pertanyents al Reial Patrimoni, queda per atendre tot l’ampli ventall de pos-
sibilitats de recerca que podem exercir sobre les seues dades per tal d’avançar 
en el seu coneixement històric i geogràfic. Sense pretendre fer un recompte 
exhaustiu de les múltiples possibles línies de recerca que es poden engegar, 
hem decidit comentar per damunt tres de les que ens han resultat a hores 
d’ara més suggeridores. La primera és la de la reconstrucció paisatgística, 
potser a primer colp d’ull la més cridanera i encisadora. A ningú no se li esca-
pen les enormes potencialitats d’aquest aixecament com una matriu excel·lent 
per abordar estudis relacionats amb l’evolució morfològica del mateix Rec 
Comtal i el seu territori a través del temps, mitjançant disciplines com ara 
l’arqueologia del paisatge o noves eines tecnològiques com, per exemple, els 
sistemes d’informació geogràfica.28 Unes metodologies i instruments tècnics 
ben moderns que, en essència, arrepleguen idees i conceptes clàssics originats 
a principis del segle xx per l’historiador francès Marc Bloch, quan plantejava 
fer una narració dels vells parcel·laris històrics al revés, és a dir, anar d’allò més 
contemporani cap a allò més antic. L’obtenció d’una seqüència històrica de 
les transformacions que ha experimentat el Rec Comtal al llarg del temps pot 
resultar un valuós instrument per completar el coneixement d’algunes de les 
dinàmiques de l’evolució urbana de Barcelona i el seu cinturó rural immediat 
prèvies a l’etapa industrial. També, en si mateix, es pot generar un instrument 
divulgatiu i didàctic de primer ordre, que trasllade a la comprensió del gran 
públic una sèrie de fenòmens històrics vinculats al territori, no sempre fàcils 
d’entendre ni tampoc d’explicar sense el suport de continguts multimèdia o 
dels instruments audiovisuals adequats. 

La segona línia de recerca que es pot escometre és l’estrictament tècnica 
vinculada al traç i l’execució d’aquest aixecament. En aquest sentit, al marge 
d’analitzar fil per randa cada racó i element dels distints fulls signats per 
Soler Ferrer en 1836, és interessant aprofundir en el més que probable vincle 
d’aquesta cartografia amb el posterior aixecament parcel·lari del terme de 
Barcelona executat en 1851 pel seu fill, Joan Soler Mestres, en aquell moment 
arquitecte de la Comissió Provincial d’Estadística Territorial de Barcelona.29 
Un plànol aquest darrer, considerat per la historiografia actual el mapa pilot de 
les cartografies parcel·làries catalanes del segle xix.30 Una estreta col·laboració 
entre pare i fill que es remunta a temps arrere, amb un munt de treballs com-
partits en projectes d’hidràulica o agrimensura, com, per exemple, el de la 
mina de Santa Coloma en 182731 o potser el més mediàtic executat en 1838 
sobre el conjunt de fulls parcel·laris del canal de la Infanta.32 
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El repàs i la confrontació de l’activitat tècnica d’aquesta nissaga en qües-
tions purament vinculades als aixecaments planimètrics relacionats amb 
temes d’aigües o cadastrals és un terreny força desconegut i pot aportar des-
cobriments interessants i noves perspectives d’anàlisi al camp de la història 
de la cartografia catalana. 

La tercera i última línia d’anàlisi que volem comentar, i que pensem que 
mereix una atenció especial per part de múltiples àrees de recerca —sobretot 
dels àmbits de la història agrària, la història urbana o la mateixa història del 
Rec Comtal—, estaria més orientada vers els elements socieconòmics im-
plícits en el repàs d’aquestes dades fiscals sobre el Rec, pròpiament, un dels 
aspectes més intrínsecament relacionats amb els motius finals de gestació 
d’aquesta planimetria. Aquí es presenta un repte força atractiu i engrescador, 
que consistiria, en primer lloc, un cop destriades el munt de dades dels llis-
tats pertanyents als propietaris i les propietats de les distintes demarcacions 
territorials del Rec, a elaborar tot seguit els corresponents quadres estadístics 
i, en darrer lloc, a analitzar i sotmetre a reflexió aquests resultats per tal 
d’obtenir una foto acurada del quadre social i la distribució de la propietat en 
aquest mateix any de profundes transformacions i canvis en el Rec Comtal 
i les capes benestants de la societat barcelonina que posseïen el seu solar. El 
segon apartat correspondria a contrastar aquestes mateixes dades sobre pro-
pietaris i propietats de l’any 1836 amb les que ja coneixem més antigues i més 
modernes del Rec Comtal durant aquest segle, que han estat convenientment 
treballades per Manel Martín,33 i, més tard, corroborar, discutir o matissar 
algunes de les hipòtesis i les argumentacions exposades per aquest investigador. 
El tercer i darrer esglaó que caldria escometre, potser el més ambiciós, seria 
el d’intentar establir un patró global d’evolució de la propietat del Rec Com-
tal al llarg del segle xix amb el qual es pugui fer una comparativa amb les 
dades dels ja clàssics estudis sobre l’evolució de la propietat de la terra al Pla 
de Barcelona durant el segle xix que realitzaren l’historiador Antoni Segura 
i companyia,34 sobretot pel que concerneix a aspectes com ara el grau de pe-
netració del capital urbà en les terres del Rec o l’evolució de la grandària i el 
nombre de les propietats i les parcel·les irrigades per aquesta sèquia d’acord 
amb els canvis produïts en el mercat del sòl urbà i periurbà, relatius als canvis 
conjunturals que s’operaven en els nous i vells sectors productius que anaven 
a conviure durant la resta del huit-cents. 

No són aquestes línies enumerades el punt final a la recerca en el plànol 
del Rec Comtal del 1836, ni de bon tros. Com ja comentàvem adés, hem 
tractat d’oferir un breu assortiment que mostrara distintes possibilitats de 
recerca des del camp de la història o la geografia, però sobretot que deixara 
clares també les àmplies possibilitats d’estudi que es poden escometre des 
d’altres disciplines o des d’altres enfocaments professionals.
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Comptat i debatut, la perspectiva multidisciplinària o l’acumulació de dis-
tintes òptiques acadèmiques es revela com un model necessari i desitjable per 
escometre amb garanties la recerca sobre la complexitat que projecten aquests 
paisatges irrigats, com el que representa aquest aixecament projectat per Tomàs 
Soler Ferrer. Un Rec Comtal presentat en el seu punt àlgid, però també imme-
diat al seu darrer episodi com a eix central d’un territori domesticat i modelat 
a partir de tecnologia hidràulica per gravetat, i on el bateig de l’aigua rodada 
aniria perdent força, just abans de l’eclosió dels nous models productius lligats 
a la indústria i a una nova trama urbana, que van estimular la presència d’altres 
models d’hidràulica i altres maneres d’entendre el territori.
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i ampliar l’aprovisionament. En són un exemple primerenc l’adquisició per la 
ciutat de la mina de Nostra Senyora del Coll (1439) i de la mina del torrent 
de Sant Genís dels Agudells, també anomenada del Falcó (1445). 

El procés de captació s’iniciava amb l’excavació de pous de prova per 
trobar aigua. Una vegada localitzada l’aigua, es replantejava el recorregut de 
la mina i s’anaven excavant pous de pas, des dels quals s’anava obrint la gale-
ria de la mina. Els mateixos pous servien per a l’extracció de la runa. Alguns 
d’aquests pous es devien deixar com a espiralls i els altres es devien tapar un 
cop realitzada la mina.2 Les descripcions del mestre Socies compten al voltant 
d’un espirall cada cent passes de mina. L’excavació de la galeria progressava 
fins a fer-la aflorar a la falda de la muntanya. En aquest punt es construïa la 
caseta d’entrada a la mina, que era el punt d’accés per a les operacions neces-
sàries de conservació. Des d’aquest punt una canalització soterrada d’aigua 
rodada la portava cap a la ciutat. El trajecte era llarg, d’uns tres quilòmetres 
per a la majoria de les mines. Durant el recorregut la canalització tenia es-
piralls, que asseguraven la ventilació; reposadors, per decantar els elements 
sòlids, i casetes de pas, per inspeccionar regularment el bon funcionament del 
conducte i les pèrdues en cada tram. A la caseta d’en Regàs, situada per sobre 
de l’actual plaça de Gal·la Placídia, hi confluïen dues conduccions: una, que 
recollia l’aigua de les mines de la font d’en Cortés, la de la Diputació i la del 
torrent de Sant Gervasi, i l’altra, la de la font del Falcó i la de Nostra Senyora 
del Coll. A dues-centes passes de la caseta d’en Regàs hi havia la caseta de la 
Travessera, tocant a la travessera de Gràcia. A partir d’aquest punt la canalit-
zació devia baixar per la riera de Sant Miquel seguint sensiblement el recor-
regut del camí de Jesús, desaparegut en construir el passeig de Gràcia. Una 

L’aigua de les fonts 
Manuel Guàrdia

Cal pensar que, fins al segle xiv, els pous foren els únics a garantir la provisió 
d’aigua de boca per als habitants de Barcelona. La consolidació del govern 
de la ciutat des de finals del segle xiii donà pas a un altre capítol decisiu en 
la història de l’aigua de Barcelona: l’adducció d’aigua potable i la formació 
gradual d’un sistema de fonts públiques. Els primers intents coneguts a Bar-
celona estan documentats al Llibre Consell de Cent, on el 1301 es proposava 
l’estudi per conduir aigües de Montjuïc i el 1314 es donava notícia de l’exis-
tència d’una font d’aigües d’aquesta procedència al pla de la Boqueria.1 No 
va ser, però, fins al 1347 que s’inicià la captació d’aigües de Collserola amb 
l’adquisició i els treballs a la mina de Can Cortés (a Sant Gervasi, on avui hi 
ha el carrer de Teodora Lamadrid). El 1356 ja brollava aigua a les fonts de la 
plaça de Sant Jaume i de Santa Anna i, a partir d’aquestes dates, es va anar 
ampliant el nombre de fonts públiques (Sant Just, plaça del Blat, plaça del Vi, 
Santa Maria del Mar, Sant Miquel i, ja al segle xvii, les de Framenors i les de 
davant de la Torre Nova) i es va dotar d’aigua diferents institucions (catedral, 
Palau del Bisbe, Consell de Cent, Palau Reial Menor, Llotja, i el 1608, Palau 
de la Diputació del General). L’amplitud i la complexitat creixents del siste-
ma, que exigia una conservació atenta i laboriosa, queden reflectides en la ins-
tauració, el 1414, del càrrec de mestre de les fonts. Les escasseses recurrents 
van ser una preocupació constant i l’origen de noves iniciatives per assegurar 
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de Jesús i de les pèrdues de càrrega motivades per la secció del conducte que 
l’alimentava, oscil·lava generalment entre els 5 i els 10 metres. Una pressió 
doncs escassa que rarament podia servir els pisos superiors de les cases.

Un dels problemes més greus del sistema era la seva conservació. Les 
mines necessitaven treballs regulars de neteja i manteniment, que el Llibre de 
les Fonts del mestre Socies detallava minuciosament. La tosca i els ensorra-
ments provocaven obstruccions i disminucions importants dels cabals. Però 
el problema més important era el del transport. Trams sencers havien de ser 
periòdicament reparats o substituïts, cosa que obligava a buidar les conduc-
cions. La canonada major disposava d’«escorredors» per buidar les conducci-
ons, que coincidien amb punts per on passaven clavegueres principals de la 
ciutat. Els acords del Consell documenten les sequeres i les escasseses, com 
també els problemes recurrents de mines i canonades que s’obturaven fàcil-
ment a causa de la molsa, les arrels o la tosca o «pedritja», que sofrien ensor-
raments i trencaments i que requerien una feina constant de conservació. Les 
mines eren reparades regularment i sovint ampliades amb noves galeries. Per 
exemple, el 1691 s’estava treballant en una mina nova a la font d’en Gomis, 
també anomenada del Frare Negre. Però cap a finals del segle xvii, la in-
suficiència de les aigües de les fonts era palesa i impedia fer arribar l’aigua 
al Raval on, durant el segle xvii, havia crescut substancialment el nombre 
d’institucions religioses. El 1672, els consellers ordenaren al mestre de les 
fonts un estudi per conduir aigua «a les parts del Raval y quant importaria lo 
gasto se hauria de suportar per donar compliment a que dit Raval fos assistit 
de aygua». El mestre de les fonts arribà, però, a la conclusió que l’aigua no 
tenia prou força per arribar al repartidor de la Rambla.4 

mica més amunt del monestir de Jesús, a l’altura aproximada del carrer del 
Consell de Cent, hi havia l’anomenada caseta de Jesús o mesurador. A partir 
d’aquest punt arrencava l’anomenada canonada major d’aigua pressuritzada, 
que seguia uns cinc-cents metres, passava per sota la vall de les muralles i 
entrava a la ciutat pel portal de l’Àngel. Estava formada per canons de terrissa 
d’un pam i mig de diàmetre interior, encaixats l’un amb l’altre, probablement 
col·locats sobre una solera de llambordes d’un pam de gruix i convenient-
ment protegits amb obra de paleta.3 Des de la caseta de Jesús fins al portal 
de l’Àngel hi havia nou espiralls. En aquest tram, els espiralls eren uns pilars 
d’obra que protegien uns conductes verticals fets amb canons de braç (de 5 a 
7 centímetres de llum i 35 centímetres de llarg) que s’empalmaven entre si, 
i perpendicularment a la canonada major. Eren conductes de ventilació que 
servien com a purgadors i l’aigua hi pujava fins a una altura determinada per 
les pèrdues de càrrega de la conducció i pel nivell de l’aigua del reposador de 
la caseta de Jesús, que estava a uns 23 metres sobre el nivell del mar. En en-
trar dintre de la ciutat els espiralls esdevenien repartidors (o «repartiments»). 
Una aixeta en el conducte vertical abocava l’aigua a un dipòsit repartidor, on 
s’havien practicat orificis calibrats per al pas del líquid. Cada orifici donava 
pas a una conducció que servia un punt de consum diferent: una font, una 
institució, un altre repartidor o una casa. La dimensió dels orificis determi-
nava el cabal que se subministrava a cada derivació. Els orificis eren calibrats 
pel mestre de les fonts i la unitat de mesura era la ploma, que a Barcelona 
equivalia a 2.200 litres al dia. Cada repartidor estava tancat amb una portella 
per una clau en possessió del mestre de les fonts. L’altura dels repartidors, que 
depenia de la cota de cada punt de la ciutat respecte al nivell del repartidor 
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La nova canalització de l’aigua de les mines de Collserola i la conservació 
del sistema de les fonts de la ciutat, a partir del segle xiv, reflectien el nou 
poder municipal. Aquest fet queda ben palès en tot el procés de construcció 
i conservació i en la instauració del càrrec municipal de mestre de les fonts. 
També queda reflectit en la mateixa topografia de les fonts i dels edificis ser-
vits, que privilegia clarament les àrees i els centres institucionals. Les fonts es 
concentraven a l’àrea més central. Es distribuïen també a algunes institucions 
hospitalàries i religioses, i a molt poques cases privilegiades. La concessió el 
1509 d’aigua a l’Hospital General obre pas a altres concessions a institucions 
religioses del Raval i a la construcció d’una font a la Rambla, cantonada amb 
el carrer del Carme. En canvi, els barris de la Ribera i de Sant Pere, els més 
densos i actius de la ciutat, eren servits molt tangencialment només per la font 
de Santa Maria del Mar i la font de Sant Joan. Això no deixa de ser sorprenent 
si recordem que concentraven més de la meitat de la població de la ciutat i les 
principals activitats productives. No deixa de ser significatiu que el servei del 
Raval, encara molt poc poblat en aquelles dates, preocupés més el Govern 
municipal que les escasses fonts dels barris de la Ribera i de Sant Pere. 

La dificultat dels projectes més ambiciosos i la insuficiència de les diverses 
mesures adoptades portaren el Consell de Cent a sol·licitar aigua procedent 
del Rec Comtal. El 8 d’agost de 1703, en resposta a la sol·licitud, la Batllia 
General del Principat de Catalunya va atorgar perpètuament a la ciutat la 
facultat de posar en el Rec Comtal una «sangradera» o «fibla», a cel obert, 
per proveir d’aigua la Rambla i el Raval, amb l’objecte declarat de regar-ne els 
arbres del passeig i construir abeuradors «per a la Cavalleria que no haurien de 
entrar en lo Cor de la Ciutat», com també «per abeurar moltes cavalcadures 
dels habitants». També s’apuntava, com un argument més, que l’aigua podia 
servir per «beure de ella los habitants molta part de l’any». S’anunciava així la 
que seria la seva funció principal. La concessió es concretava en un cabal que 
es determinava per un forat rodó de quart i mig pam situat per sobre del molí 
superior del Clot, probablement en algun punt de la bassa. Es tractava d’un 
cabal que devia fluctuar, segons l’alçària de l’aigua que s’hi acumulava.5

Segons els Acords de l’Ajuntament borbònic, el 1719 les mines de la ciutat 
eren: la mina de la Mare de les Fonts (d’en Cortés), la mina de Nostra Senyora 
del Coll, la mina de Can Falcó, la mina de la Diputació i la mina d’en Gomis 
(o del Frare Negre), a les quals calia afegir l’aigua de la fibla del Clot. L’escas-
setat de recursos de l’Ajuntament borbònic, el fort augment poblacional, que 
es triplicà entre el 1718 (34.005 habitants) i el 1787 (100.580 habitants), i el 
creixement d’activitats durant el segle xviii van sotmetre el sistema d’abasta-
ment d’aigua a fortes tensions. Les regulars «visures» del mestre de les fonts 
revelen la freqüència de les escassetats, en part per les captacions insuficients, 
però sobretot pels problemes de mantenir les infraestructures de transport a la 
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Distribució de l’aigua de les fonts, a partir del mestre Socies. El sistema serveix 
fonamentalment les àrees institucionals. El barri més dens i actiu en queda al marge.
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Sistema de proveïment d’aigua de les fonts de Barcelona del 1800 al 1850  
(M. Guàrdia; documentació: X. Cazeneuve, A. Cubeles; dibuix: A. Cerezo).
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i, efectivament, durant els anys següents van augmentar les dotacions per a 
regatges i usos industrials d’aigua del Rec.6 Però els resultats no van ser els 
esperats: en les dècades posteriors van continuar les restriccions freqüents d’ai-
gua i la salubritat va canviar poc. El 1784, els Acords estimaven que arribaven 
162 plomes de les mines i 90 de la fibla del Clot, la qual, encara que era poc 
salubre, constituïa una infraestructura més fàcil de conservar que les mines de 
la muntanya i tenia un pes decisiu. En qualsevol cas, la nova mina de Mont-
cada no sembla que tingués cap incidència remarcable en el creixement del 
nombre de concessions d’aigua potable d’aquesta procedència. Pel que sembla, 
la demanda depenia, aleshores, d’altres factors. 

1. Xavier Cazeneuve, «Estudi histórico-arquitectònic de les fonts gòtiques de les places de Santa 
Anna, de Sant Just i Pastor i de Santa Maria del Mar de Barcelona» (inèdit).
2. Diversos autors, Les mines d’aigua de Sant Just Desvern, Sant Just Desvern, Grup Espeleològic 
Rats Penats - Centre d’Estudis Santjustencs, 1995, pàg. 121-137.
3. Devia seguir criteris similars als que establia un projecte del 1685, per a una conducció d’aigua 
des de la font de l’Àngel fins a la Duana Nova (AHCB Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) 
Consell de Cent. Registre de deliberacions. 1B. II-194, foli 43v), o dels que es dibuixen en un 
plànol del 1800 que es conserva a l’Arxiu de Simancas (MPD-25-132 [1]). Calia obrir una rasa de 8 
pams d’ample fins a trobar l’arena viva. Sobre aquesta rasa s’hi assentava una filada de llambordes 
o lloses d’un pam de gruix i, al damunt, es feien dues parets paral·leles altes d’un pam i, entre elles, 
s’assentava la canonada, formada per canons de terra cuita, ben envernissats per dins i amb les juntes 
embetumades amb bona «laca feta de cals viva, oli i tonadís», damunt d’una filada de rajoles, tot 
ben lligat i fixat amb morter. Finalment, s’havia de cobrir tot amb una altra filada de llambordes o 
lloses d’un pam de gruix.
4. Cazeneuve, «Estudi histórico-arquitectònic de...».
5. «En el año 1703, con escritura de establecimiento de 8 de agosto, el Batle General de Cataluña 
concedió en enfiteusis á los Conselleres y Ciudad de Barcelona perpetuamente la facultad de tomar 
de la Acequia Condal y sobre el Molino superior del Clot una sangradera ó fibla de agua continua 
por medio de un agujero redondo, de diámetro un cuarto y medio de palmo hecho en una plancha 
de bronce para conducirla con conductos cubiertos a la rambla para regar los árboles de la misma, 
construir fuentes y demás.» AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), fons Q101, 
Urbanització i Reforma, caixa 48 (59869), expedient 8 (1827-1925). També AMCB,1805, Notas para 
un libro sobre las fuentes de Barcelona.
6. Manel Martín Pascual, El Rec Comtal (1822-1879). La lluita per l’aigua a la Barcelona del segle 
XIX, Barcelona, Fundació Vives Casajuana, 1990.

ciutat. Els Acords ens mostren les grans fluctuacions en la captació i les fortes 
pèrdues en el transport. El 1767 estimaven la producció de les mines en 450 
plomes d’aigua, de les quals només arribaven a la ciutat 80 plomes. El 1771, 
l’estimació del conjunt de les mines eren de 134 plomes, de les quals només 
123 plomes arribaven a la caseta de Jesús i 99 a la ciutat. Amb aquests càlculs 
i les dificultats d’assegurar el transport, la incorporació de les mines d’en Ma-
duixer o del Frare Negre, l’any 1755, i de la mina Nova de Sant Gervasi, el 
1783, no devia tenir una incidència determinant. 

Malgrat els dèficits i les escasseses sovintejades, amb dificultats i limitada-
ment, el servei es va anar ampliant. Va arribar a àrees dels barris del Raval i de 
Sant Pere, fins aleshores orfes de fonts. També van augmentar sensiblement les 
concessions fetes a particulars. Entre el 1773 i el 1774, els greus desperfectes del 
conducte principal de la caseta de Jesús a la ciutat van conduir l’Ajuntament a 
reclamar ajuda al rei i al ministre d’Hisenda davant els perills de quedar-se sense 
aigua. Va obtenir 25.000 lliures, a compte de la dotació que se li devia, cosa 
que va possibilitar les reparacions més urgents. És justament a partir d’aquestes 
dates que es construïren la font de Jonqueres, la font del carrer de Fonollar to-
cant al carrer de Sant Pere més Baix, la font de la plaça de Sant Agustí, la font 
de la plaça de Sant Pere i la font del carrer d’en Cuc de Montjuïc, que servien un 
barri molt actiu que s’havia densificat molt des del 1718. Al Raval, l’aigua de la 
fibla del Clot havia permès reorganitzar el subministrament descrit pel mestre 
Socies. El 1784 hi havia al Raval i a la Rambla, alimentades amb aigua del 
Rec, la font de Canaletes (a la paret de la caserna de l’Estudi), la de la Porta 
Ferrissa, la de l’Hospital i la de la plaça dels Àngels. El 1802 s’hi havia afegit 
la font del pla de les Comèdies i la font del carrer de Barberà, i el 1804, una 
font situada a la paret del convent dels Caputxins a la Rambla (Acords, 1804, 
1D-I 87, foli 74), que uns quants anys després va ser substituïda per la font de la 
 Boqueria, seguint el projecte del 1830 (Acords, 1830, 1DI-125, foli 64). 

La carència persistent d’aigua va portar a impulsar la formació de la mina 
de Montcada. Es va projectar en una conjuntura crítica que va alternar l’extre-
ma carestia i les avingudes del Besòs amb greus destruccions de la resclosa del 
Rec. Després de diverses propostes, es va construir la mina entre el 1778 i el 
1786, per tal d’evitar les dificultats que presentava l’assut del Besòs i per asse-
gurar una captació més eficient, abundant, de més qualitat i amb menys oscil-
lacions estacionals. La direcció de les obres s’encarregà a Joan Soler Faneca i 
estaven controlades per una junta formada per representants dels grups d’inte-
ressos que finançaven les obres: el Reial Patrimoni, l’Ajuntament de Barcelona, 
els propietaris de les terres de regatge i els propietaris i els concessionaris dels 
molins. No hi consten en canvi les fàbriques i els prats d’indianes que havien 
adquirit un gran pes en aquells anys. La provisió d’aigua del Rec havia de ser 
més segura i de més qualitat després de la formació de la mina de Montcada 
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comprensió i la seva interpretació no són avui tan senzilles com pot semblar 
en un primer moment. 

Certament, algunes de les fonts esmentades al llibre continuen existint, 
per activa (les de Santa Anna, Sant Just o Santa Maria del Mar, entre altres)  
o per passiva. Aquest seria per exemple el curiosíssim cas de la font de l’Àngel, 
que com a tal avui no existeix, però en canvi sí que hi ha una font pública just 
davant de l’actual edifici de Correus (a la plaça d’Antonio López, a tocar de 
la confluència del carrer de la Fusteria), situada aproximadament on hi havia 
hagut la de l’Àngel. També és cert que en alguns punts de la ciutat hom pot 
constatar l’existència d’algunes inscripcions que fan referència al sistema de 
conduccions que explicava Francesc Socies, com per exemple una situada al 
mur de la catedral del carrer dels Comtes de Barcelona, o una altra a la façana 
de la capella de Santa Llúcia. 

Més enllà d’aquestes persistències, però, poc o res d’allò que descriu i 
precisa el mestre Socies té alguna cosa a veure amb el sistema actual d’abas-
tament de la ciutat. Això fa especialment complicat entendre el sistema que 
s’explica al llibre, sobretot quan es refereix a certes precisions tècniques re-
ferides als aljubs, les claus de pas, els sistemes de desguàs i altres elements. 
I encara ho és més quan aquests elements estan inclosos en edificis que 
actualment encara existeixen (com la catedral, el Palau de la Generalitat 
o la Casa de la Ciutat) i que han estat objecte de successives reformes i 
intervencions ja que, prou segurament, les estructures descrites al Llibre de 
les fonts degueren ser malmeses o profundament alterades per simple des-
coneixement o manca d’utilitat, o potser romanen on eren sense ús i quasi 
completament oblidades.

El ‘Llibre de les fonts’
El Llibre de les fonts està organitzat en 116 capítols i té dos índexs: un per les 
explicacions de cada una de les denominades «portelles» i «repartiments», i 
un altre que indica les pàgines on s’inicia l’exposició dels «secrets que són 
sota terra», entenent que aquests «secrets» són els escorredors o desguassos 
que permetien tallar l’aigua en cas de fer reparacions i altres operacions de 
manteniment.7 

En els primers capítols s’explica el traçat de l’anomenada canonada major, 
amb els seus espiralls o respiradors, a partir de l’anomenada caseta de les fonts, 
situada a tocar del monestir de Jesús, als afores de Barcelona, de camí cap a 
Gràcia. En aquest punt era on confluïen les diferents conduccions procedents 
de les diverses mines on s’obtenia l’aigua. La canonada major entrava a la 
ciutat pel portal de l’Àngel i tirant avall anava pel carrer dels Arcs, la plaça 
Nova i el carrer del Bisbe, fins a arribar a la plaça de Sant Jaume, on hi havia 
el que havia estat l’aljub i repartidor general, construït a mitjan segle xiv, 

El Llibre de les fonts del mestre Socies i l’abastament  
d’aigua de beure a Barcelona al segle xvii
Albert Cubeles i Bonet

El dia 6 de setembre del 1650 el Consell de Cent va deliberar sobre el llibre 
del mestre de les fonts de la ciutat. El 14 de novembre, el Consell va repren-
dre el debat. El llibre en qüestió era una mena de manual d’instruccions que 
explicava d’on s’obtenia l’aigua, com es canalitzava fins a la ciutat i com es 
distribuïa a totes i cadascuna de les fonts que es proveïen d’aquesta aigua, in-
dicant totes les característiques tècniques, els sistemes de pas, els espiralls, els 
aljubs, els desguassos i tots els elements i factors que calia tenir en compte per 
al manteniment del sistema.1 Aquesta infraestructura per a l’abastament d’ai-
gua de beure estava sota la responsabilitat d’un oficial de la ciutat, el mestre 
de les fonts. Aquest càrrec comença a aparèixer a la documentació municipal 
a partir del 1414. Anteriorment, les seves atribucions corresponien al mestre 
de cases del Consell, un càrrec no formal però d’una importància cabdal en 
vista de les persones que el van ocupar. El primer mestre de les fonts docu-
mentat (el 1414) és Pere Llobet, fill del Pere Llobet que va aixecar el Saló de 
Cent i al qual va succeir el seu fill Vicens.2 Francesc Socies era fill d’un pagès 
de Barcelona i va ser el mestre de les fonts de la ciutat del 1621 fins a la seva 
mort, el 1652 o el 1653.3 Ell fou l’autor del llibre, un encàrrec del mateix 
Consell a partir de l’acord pres a l’estiu del 1648. 

El volum manuscrit es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona i té un valor excepcional per a l’estudi de l’abastament d’aigua a Barcelo-
na des de l’inici de la construcció del sistema a mitjan segle xiv i fins al segle 
xviii.4 Va ser aleshores que els constants i cada vegada més greus problemes 
i dèficits en l’abastament d’aigua van fer que el govern de la ciutat considerés 
l’ampliació del sistema tot afegint-hi aigua del riu Besòs.5 

La importància històrica del Llibre de les fonts
El primer a posar de manifest la importància històrica d’aquest manuscrit 
va ser Francesc Carreras Candi, que a La ciutat de Barcelona va escriure el 
següent: «El llibre del Mestre Socies mereix tota mena d’honors y posar-lo en 
lloch prominent en la historia de nostre servey d’aygües».6 Actualment, tot i 
que és un document essencial per entendre la història de l’abastament d’aigua 
de la ciutat, encara no se n’ha fet una edició crítica o, com a mínim, un estudi 
aprofundit. Tanmateix, hi ha una raó per a aquesta mancança: malgrat que 
l’obra del mestre Socies té la vocació de ser un manual d’instruccions, la seva 
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que es va haver de resoldre periòdicament, a més de ser una de les raons per 
buscar noves mines. L’any 1439 es va renovar per primera vegada aquesta 
conducció. Uns anys més tard, el 1484, es van haver de fer obres per desobs-
truir les canonades, ja que l’aigua no arribava a les fonts de la ciutat, una 
circumstància que es va repetir al cap de quatre anys. El 1591 es va construir 
una nova canonada paral·lela a l’antiga des de l’entrada de l’aigua a la ciutat 
al portal de l’Àngel fins a la plaça de Sant Jaume.10 

A causa dels repetits problemes que plantejava aquesta canonada major, 
el 1597 el Consell va acordar la progressiva renovació de tot el sistema de 
conduccions, substituint les canonades de ceràmica per una construcció amb 

moment en què el Consell de Cent va decidir emprendre l’obra de les fonts 
de la ciutat.8 

El manteniment d’aquesta canonada requeria una vigilància constant. 
Ben aviat, el 1396, el Consell va fer públic un ban en què manava els propie-
taris dels predis immediats que arrenquessin tots els arbres «de rabassa grossa» 
(com per exemple oliveres, roures, oms, nogueres, figueres) que estiguessin a 
menys de 20 pams (aproximadament quatre metres) de la canonada.9 Una 
altra mena de problema venia de la quantitat de calç que tenia l’aigua de les 
mines, la qual, en acumular-se, feia disminuir el cabal i dificultava el pas de 
l’aigua. Aquesta circumstància ja es va detectar el 1406 i va ser un problema 

Llibre de les fonts del mestre Socies, 1648-1650, ahcb.
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volta. El 1616 el Consell va establir que el mestre de les fonts d’aquells anys, 
Jacint Santacana, netegés la canonada vella. El mateix mestre Socies va haver 
d’intervenir en aquest sentit diverses vegades durant el seu exercici.11 I va ser 
aquest mestre qui va introduir una reforma significativa. Al carrer del Bisbe 
hi havia hagut una canonada de retorn o de distribució, que estava disposada 
en paral·lel a la canonada major que duia l’aigua «repartida» fins al Palau del 
Bisbe, el conjunt catedralici i el Palau Reial Major. El 1621, el mestre Socies 
va eliminar aquesta segona canonada, la va desconnectar i l’aigua que abas-
tava tots aquests edificis la va fer prendre directament de la canonada major. 
Segons Socies, fer aquest canvi havia de permetre estalviar molts diners en les 
tasques periòdiques de manteniment.12

Les fonts de la ciutat, l’abastament a les institucions i les concessions 
als particulars
Explicats el recorregut i el traçat de la canonada major, Francesc Socies se 
centra en el sistema de distribució a la ciutat pròpiament dita. Les fonts exis-
tents a la via pública eren la de Santa Anna, la de Sant Joan (al desaparegut 
carrer de n’Avellà, a l’actual Via Laietana), la de Sant Honorat, la de Sant 
Jaume (annexa a la casa de les fonts), la de Sant Just, la de l’antiga plaça del 
Blat (actual plaça de l’Àngel), la de Santa Maria, la de Sant Miquel, la de 
Framenors, la de l’Àngel i la de la Duana, a tocar de la Torre Nova. A ex-
cepció feta de la font de la Duana, totes les altres van ser construïdes entre 
els segles xiv i xv. Les de Santa Anna i Sant Jaume eren les més antigues 
(1358). A partir del 1367 s’hi van afegir les de Sant Just, la plaça del Blat i de 
Sant Francesc, i després les de Santa Maria del Mar i la de l’Àngel. Aquesta 
darrera va ser amb seguretat la més monumental de totes les fonts medievals 
de la ciutat, perquè, malgrat que no sabem exactament com era, se’n té una 
descripció prou precisa gràcies al contracte de la seva construcció, que així ho 
posa de manifest.13 

El mateix sistema de distribució servia per abastar d’aigua les fonts de 
diversos edificis institucionals. Els primers van ser el Palau del Bisbe i el con-
junt catedralici, el 1355. Entre el 1367 i el 1370 el rei va demanar aigua per 
al Palau Reial Major i el Palau Reial Menor. Pel que fa al Consell de Cent, en 
bastir la seva nova seu a partir del 1369 va dotar-se de l’aigua necessària. Aquí 
cal remarcar la coincidència cronològica perquè fins aleshores el Consell tenia 
la seva seu institucional al convent de Santa Caterina, i el canvi es va produir 
arran d’una topada amb els dominics per un afer relacionat amb la Inquisició. 
Mentre aixecaven la seva nova casa, el Consell de Cent es va reunir a Frame-
nors. Això indica la possibilitat que el sistema de distribució intern de l’aigua 
de la Casa del Consell, descrit amb tot detall en el text del mestre Socies, 
sigui un fet singular a tenir en compte, ja que en aquella època projectar un Mines de la ciutat, 1803, dibuix sobre paper, ahcb.
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 1 Mina de Nostra Senyora del Coll
 3-6 Mina de Falcó
 7-10 Mina del Frare Blanc
 12-14 Mina de Gomis o del Frare Negre
 13-18 Mina de la Diputació
 19 Casa de les Fonts “en la que los 
  Diputados de la Ciudad hacían su 
  posada al salir a la visita de las minas”
 19-21  Mina de la Casa de les Fonts
 24-26 Mina Nova
 28 Caseta de Regàs
 29 Caseta de pas o de la Travessera
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el Consell pogués accedir a l’aigua de la mina de la Torre d’en Falcó. El bisbe 
va anar insistint en la seva demanda fins al 1503, però no va prosperar. Al 
cap d’uns anys, el 1518, el Consell va adquirir dues plomes d’aigua d’aquesta 
mina, que formava part de les propietats de Miquel Joan de Gralla, mestre ra-
cional de la ciutat. A ell, per a la seva casa de la placeta de Cucurulla (la Casa 
Gralla), se li va concedir una de les dues plomes per al seu ús particular.16 Es 
va produir una altra variant amb relació a l’aprofitament dels sobrants de l’ai-
gua. A les Rúbriques de Bruniquer s’esmenta el cas de Francesc Pagès, donzell, 
que el 1500 va demanar que li deixessin prendre per a casa seva l’aigua que 
sobreeixia de l’abeurador de Santa Anna, atès que es perdia. El Consell va ac-
ceptar. El 1527, un altre particular va cursar una sol·licitud anàloga, però en 
aquest cas li va ser denegada perquè, segons els consellers, les coses públiques 
i comunes no s’havien d’aplicar a usos particulars.17

L’abastament del Raval
La distribució d’aigua al Raval es va fer instal·lant una derivació amb segona 
conducció que connectava amb la canonada major al portal de l’Àngel. La 
necessitat de conduir aigua al Raval es va començar a considerar el 1454, per 
tal que l’Hospital General de la Santa Creu disposés d’aigua de font. Uns 
anys abans, el 1449, s’havia instal·lat una sínia que obtenia l’aigua d’un pou i 
alimentava un abeurador al portal de Sant Antoni.18 La conducció d’aigua per 
a l’hospital va quedar aturada i l’aigua no hi va arribar fins al 1509. El 1596, 
des de la font de l’hospital es va proporcionar aigua al monestir de Jerusalem 
(situat on actualment hi ha la plaça de la Gardunya), i el 1604 els consellers 
«determinaren edificar, y construhuir una Font en lo cantó del Carrer del 

edifici amb un sistema d’aigua corrent era una circumstància completament 
excepcional. La conducció que feia arribar l’aigua a la font de Santa Maria 
i que s’estenia fins a la font de l’Àngel també va servir per proveir d’aigua la 
Llotja dels Mercaders, que es va començar a construir el 1383.14 

Paral·lelament, alguns dels convents i monestirs de la ciutat també van 
gaudir d’aquesta aigua. A banda de l’antiga concessió feta al convent de Santa 
Caterina (que obtenia l’aigua d’una altra procedència) i la feta al bisbe i a la 
catedral, a partir del 1444 es van iniciar les concessions a monestirs i con-
vents de la ciutat. La del 1444 es va fer al convent franciscà de Jesús, fundat 
el 1427 amb el suport del Consell de Cent i del rei. Es tracta d’una concessió 
lògica, ja que l’edifici estava situat a tocar de la conducció. En l’acord cor-
responent constava que aquesta aigua no es podia fer servir per regar.15 El 
1492 van ser les monges dominiques de Montsió qui van obtenir una ploma 
d’aigua. També disposaven d’aigua de la ciutat la Mercè i Framenors. Aquesta 
pràctica es va generalitzar i va esdevenir especialment usual entre les diverses 
fundacions establertes al Raval. 

En canvi, els mandataris del municipi barceloní van mostrar-se contraris 
a les concessions a particulars, i només les van permetre de manera excep-
cional, en casos comptats i sempre en el marc d’unes circumstàncies molt 
concretes. El 1492, per exemple, el bisbe d’Urgell va sol·licitar poder gaudir 
d’aquesta aigua a la seva residència del carrer Ample de Barcelona, adduint 
que el Palau Reial Menor i l’Infant Enric gaudien d’aquest benefici. El Con-
sell va accedir-hi, tot fent una canonada nova des del Palau Reial Menor. Dos 
anys més tard el bisbe va demanar-ne més, argumentant que l’aigua que li 
arribava era insuficient. Com a contrapartida, s’oferia a intercedir per tal que 

Planta y perfil del camino de Jesús, y sus casas hasta la cruz Rompida, y del conducto por donde se  
introducen las aguas de las fuentes públicas de la ciudad de Barcelona, 1767, dibuix sobre paper, ahcb.
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les mines disminuïa a causa de les sequeres recurrents pròpies del clima. 
A aquesta limitació s’afegia la poca eficiència del sistema de canonades i 
repartidors, com també la picaresca dels qui agafaven més aigua de la que 
els tocava o, senzillament, la prenien sense tenir-hi accés autoritzat. D’altra 
banda, el Consell de Cent va continuar fent concessions en els mateixos 
termes que ho havia fet fins a aquell moment, encara que a un ritme menor, 
especialment a l’àrea del Raval. L’extensió de l’abastament al Raval va passar 
a ser cada cop més crítica. A partir del 1632, el Consell va optar per estudiar 
opcions agosarades, en el sentit que eren cares i complexes, però directament 
orientades a resoldre el problema. Es va estudiar seriosament la possibilitat 
de fer arribar a la ciutat aigua procedent del Llobregat, una idea que ja havia 
estat plantejada el 1401 i estudiada pel mestre de cases Arnau Bargués. Però, 
tal com va succeir a l’inici del segle xv, aquesta vegada la proposta tampoc 
no va prosperar.28

***

D’una manera potser massa breu, l’exposició precedent vol posar de ma-
nifest que Socies va descriure un sistema complex que, segons com, es fa 
difícil d’entendre. Això, però, no erosiona en res i per a res la importància 
històrica del document i la conveniència, des de l’òptica del coneixement 
de la història de la ciutat, de tirar endavant, així que sigui possible, la seva 
edició crítica.

Carme junt la Casa que fou de Mathía Selitons Not[ari], de Barcelona, la qual 
Casa allavors ere del Collegi de la Comp.ª de Jesus de Barcelona, y á 6 de Ju-
liol 1605 se deiberá per lo Trentenari, que dita font fos acabada, empero que 
lo Enxup se fes á la part de la muralla, per lo que lo sol fereix mol à la altre 
part de la Companyía».19 El 1680, arran de la construcció de la nova església 
dels jesuïtes (Betlem) i a sol·licitud d’aquests mateixos, el Consell va iniciar 
un seguit de deliberacions que van conduir a la decisió de traslladar aquesta 
font a l’altra banda de la Rambla, just a l’entrada del carrer de la Portaferrissa, 
on encara existeix. La conducció del Raval també assortia d’aigua l’Estudi 
General, situat al capdamunt de la Rambla.20

Els acords del Consell amb totes aquestes cases de religiosos establien que 
se’ls podia tallar el subministrament si es donava el cas de minva de cabal, 
una circumstància d’altra banda gens estranya. En temps del mestre Socies, 
aquests usuaris religiosos del Raval eren, a més de l’Hospital de la Santa Creu 
i l’Hospital dels Infants Orfes, la Casa de la Misericòrdia, els Jesuïtes, Sant 
Josep, les Repenedides («Arrepentides»), Santa Teresa, Jerusalem, Els Àngels, 
Elisabets i les Caputxines.21

Les mines i la necessitat d’obtenir més i millor aigua de beure
El 1650, la ciutat obtenia l’aigua de cinc mines. La més antiga era la dita 
mina de la Muntanya o d’en Cortés. El Consell de Cent l’havia adquirida 
l’any 1351.22 El 1406, el Consell va afrontar la primera crisi d’abastament i 
va començar a buscar altres mines per incrementar el cabal que abastia la 
ciutat, però no va obtenir resultats satisfactoris malgrat haver-hi esmerçat 
molts diners.23 Entre el 1428 i el 1429, el Consell de Cent va adquirir la 
mina de Nostra Senyora del Coll per 350 lliures i, el 1518, a través de Miquel  
Joan de Gralla, tal com s’ha referit, es va començar a rebre aigua de la mina 
d’en Falcó.24 Al darrer quart del segle xvi i fins a la primeria del xvii es 
va mirar de millorar el rendiment de la mina de Nostra Senyora del Coll, 
i després de la d’en Falcó.25 Entre el 1605 i el 1608 el Consell va acceptar 
l’oferiment fet per la Diputació General d’incorporar l’aigua de la mina que 
aquesta institució tenia a les conduccions que abastien la ciutat.26 El 1617 el 
Consell va ordenar de nou la recerca de més aigua, la qual cosa es va resoldre 
dos anys més tard amb l’adquisició de la darrera de les mines d’aquesta etapa, 
la de Sant Gervasi. Tanmateix, sembla que es va haver d’esperar gairebé deu 
anys per començar a fer les obres de les conduccions que permetrien connec-
tar aquesta nova mina amb les canonades que abastien la ciutat.27

En el decurs de la segona meitat del segle xvii, el sistema de distribució 
de l’aigua de les fonts de Barcelona no es va modificar en res fonamental. 
Certament, els consellers i el mestre de les fonts eren conscients de la limi-
tació del sistema. De manera periòdica, la quantitat d’aigua aportada per 

La vall del portal de l’Àngel amb la torre d’aspiració de les aigües, c. 1850, Pere Màrtir Arraut, 
aquarel·la sobre paper, ahcb.
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convent. Fins el 1608 no trobem cap notícia més sobre aquesta concessió.” Aquest autor no indica 
cap font. En referència a la font de la casa dels Jesuïtes, vegeu Rúbriques de Bruniquer, iv, pàg. 279. 
Cazeneuve remet a AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-113, f. 131v. AHCB, 
Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-113, f. 167v., 180. AHCB, Consell de Cent, Re-
gistre de deliberacions, 1B. II-114, f. 193v. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. 
II-189, f. 234. Carreras Candi, La ciutat de..., pàg. 395, nota 1103.
20. El rector del Col·legi de Betlem, de la Companyia de Jesús, presenta una supplicatio al Consell de 
Cent, amb data de 15 de maig, en la qual explica que el col·legi vol construir una església i que la font 
pública que s’havia instal·lat l’any 1604 «li feia molt d’embaràs per a la planta». Demana autorització 
per traslladar la font a un altre lloc pagant el col·legi les despeses. Els consellers hi accedeixen i es 
decideix que «la dita font fos mudada a una de las torras que es troban collaterals al Portal dit de 
la Ferrissa, es a saber, en la torra que mira a la part del Portal de la Bocaria». Cazeneuve remet a 
AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-189, f. 234. Rúbriques de Bruniquer, iv, 
pàg. 276.
21. Carreras Candi, La ciutat de..., pàg. 395.
22. Rúbriques de Bruniquer, iv, pàg. 267. Voltes Bou, «Las fuentes antiguas de Barcelona», dins 
Barcelona, divulgación histórica, XIII, Barcelona, 1970, pàg. 79-81.
23. Rúbriques de Bruniquer, iv, pàg. 269. Carreras Candi, La ciutat de..., pàg. 394, nota 1101. 
Remet a AHCB, llibre del Consell 1399-1412, f. 87.
24. En relació amb la mina de Nostra Senyora del Coll, vegeu Carreras Candi, La ciutat de..., 
pàg. 394, nota 1102. També vegeu Rúbriques de Bruniquer, iv, pàg. 270. Sobre la mina d’en Falcó 
vegeu Cazeneuve remet a AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-43, f. 74, 77, 
i Rúbriques de Bruniquer, iv, pàg. 271.
25. Cazeneuve remet a AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-114, f. 202. 
AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-115, f. 29, 61, 117, 166v, 233v. AHCB, 
Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-116, f. 36v, 49v, 161v. AHCB, Consell de Cent, 
Registre de deliberacions, 1B. II-113, f. 22. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 
1B. II-109, f. 109. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-108, f. 232v. AHCB, 
Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-98, f. 60. Consell de Cent, Registre de delibera-
cions, 1B. II-84, f. 57. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-91, f. 107. AHCB, 
Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-84, f. 115. AHCB, Consell de Cent, Registre de 
deliberacions, 1B. II-82, f. 49v i 88. Vegeu també Rúbriques de Bruniquer, iv, pàg. 272 i 278.
26. Cazeneuve remet a Rúbriques de Bruniquer, iv, pàg. 272. AHCB, Consell de Cent, Registre de 
deliberacions, 1B. II-116, f. 103 i Pedro Voltes Bou, Historia del abastecimiento de agua de Barcelo-
na, Barcelona, SGAB, 1967, pàg. 56.
27. Cazeneuve remet a AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-128, f. 21. Ca-
zeneuve remet a AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-136, f. 113, 115, 119v. 
AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 1B. II-137, f. 16.
28. Cubeles, «Les fonts i…».

1. Francesc Carreras Candi i Bartomeu Gunyalons Bou (ed.), Rúbriques de Bruniquer. Cere-
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l’erari públic. Com que el Consistori veia en la mina de Montcada l’aprovisio-
nament més segur i convenient d’aigua potable per a la ciutat, el 1822, amb els 
ajuntaments de Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar i altres in-
teressats, va impulsar i acordar l’ampliació de la mina del 1778. El 17 de juny, 
els ajuntaments de Barcelona, Sant Martí i Sant Andreu i el Crèdit Públic van 
signar un conveni en què s’acordaven les condicions de repartiment de l’aigua, 
pel qual Barcelona havia de rebre la tercera part del cabal total de la mina que 
seria conduïda directament a la ciutat. Al mateix temps, l’Ajuntament de Bar-
celona es proposà resoldre la manca d’aigua potable construint un aqüeducte 
subterrani des de la mina fins a la caseta de Jesús. Encara que l’ampliació de la 
mina es va iniciar el 27 de juny de 1822, amb el retorn del règim absolutista 
el 1823 es va restablir el vell règim jurídic. Les obres es van paralitzar i es va 
ajornar el projecte de l’aqüeducte. Finalment, el 1824, amb la intercessió del 
capità general, el marquès de Campo Sagrado, l’Ajuntament de Barcelona 
va aconseguir la concessió del monarca de 2.200 plomes. D’aquestes, 1.700 
s’havien de destinar a les fonts públiques de la ciutat i les altres 500 es podien 
alienar per atendre, amb el producte, les obres de la conducció de Montcada 
a Barcelona. Abans d’acabar l’any, la junta creada per conduir les aigües a 
Barcelona informava que l’anivellament del terreny s’havia verificat des de la 
ciutat fins a la mina, els pous de prova necessaris estaven fets, la direcció del 
conducte estava marcada, els assentaments estaven preparats i s’havia acordat 
la construcció de sis fonts noves: a la plaça del Pedró, carrer de la Cadena, 
Conde del Asalto, plaça de Sant Pere, Barceloneta i andana de la Marina.2  
A partir dels pous es va anar obrint un conducte de nou pams d’alçària i quatre 
d’ample, d’una longitud de més de 7.000 canes catalanes (10,85 quilòmetres), 
la major part revestit de parets de maçoneria i cobert amb una volta sòlida i 
segura. El 12 de febrer de 1826 ja rajava aigua a la font de Santa Eulàlia, a la 
plaça del Pedró.3 

La construcció de l’aqüeducte va ser coetània a la formació del passeig 
de Gràcia, un altre projecte liberal que va ser plenament assumit pel capità 
general, el marquès de Campo Sagrado. Hi ha notícia que es van traslladar i 
eliminar espiralls, i el més probable és que es desplacés el vell mesurador de 
Jesús a la nova localització que actualment coneixem, a la parcel·la que hi ha 
a la cruïlla del carrer de Pau Claris amb Consell de Cent. El nou repartidor 
es va construir per rebre les aigües de Montcada i les aigües de les mines de 
Collserola. El seu nivell havia de ser, però, el mateix del vell mesurador, per no 
alterar l’altura dels nombrosos repartidors de la ciutat. D’altra banda, el capità 
general, el marquès de Campo Sagrado, va sol·licitar el 27 de gener de 1826 
a l’Ajuntament la «concesión de unas 25 a 30 plumas para la conservación 
de la arboleda, y juegos de agua de la fuente y Caseta que deben allí erigirse» 
d’aigua de les mines de Collserola, perquè el nivell de les aigües de Montcada 

L’aqüeducte de Montcada i l’increment de l’aigua 
domèstica
Manuel Guàrdia

L’increment de les concessions per a consum domèstic des del 1740 marca una 
tendència molt significativa que no va deixar de créixer. Com observa Gemma 
Garcia i Fuertes, fins al 1791 les obtencions privades d’aigua municipal eren 
un privilegi que es concedia gratuïtament, però només en usdefruit i tempo-
ralment i amb el benentès que les obres de conducció de l’aigua fins al domi-
cili particular corrien a càrrec del beneficiari.1 Afavorien, doncs, un nombre 
molt limitat de famílies de les capes més privilegiades i amb més influència de 
la ciutat: alts càrrecs polítics i eclesiàstics, membres de l’estament nobiliari i 
algun gran comerciant, per als quals la concessió esdevenia una distinció. Les 
súpliques per obtenir aigua s’acompanyaven sempre dels mèrits personals del 
demandant. A partir del 1791, l’augment constant d’aquesta demanda, el cost 
de reparació de conduccions, conservació i ampliació i de mines i la manca de  
recursos de l’Ajuntament van portar a fer les concessions a particulars a canvi 
d’un pagament. Com que en el cas de Catalunya la regalia sobre l’aigua de-
penia de la Corona, l’Ajuntament no podia establir-hi servituds perpètues o 
censos. D’aquesta manera, finalment optà per fer les noves concessions a canvi 
d’un capital proporcional a la quantitat d’aigua atorgada, 100 doblons per 
ploma. Es podien afrontar així les despeses de conservació i la concessió per-
dia el seu caràcter de privilegi i passava a dependre únicament de la capacitat 
econòmica del demandant.

Malgrat el creixement de les necessitats públiques i de la demanda pri-
vada, l’abastament de Barcelona estava fortament limitat pels pressupostos 
municipals i condicionat per l’adscripció de les aigües al Patrimoni Reial i 
pel control de la Intendència, que havia assumit les competències de l’antiga 
Batllia Reial. Des del període medieval, les aigües estaven subjectes al domini 
eminent del sobirà, que coexistia amb la propietat útil de tercers. Permetia un 
dret d’ús gratuït i perpetu, però no la facultat de disposar-ne. Aquesta patri-
monialització de les aigües pròpia del règim feudal impedia o dificultava el 
desenvolupament de la pràctica totalitat de les activitats productives. Per posar 
fi a aquestes rigideses, les Corts de Cadis van promulgar dos decrets (el 1811 
i el 1813) per abolir-ne la condició patrimonial, però les vicissituds polítiques 
van complicar extraordinàriament la transició, que va ser llarga i complexa. 
El 1820, a l’inici del Trienni Liberal, va canviar el marc jurídic. La mina de 
Montcada, el Rec Comtal i els seus molins van passar del Patrimoni Reial a 
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per ser alienades.9 Encara que és una quantitat molt modesta, si es compara 
amb les plomes destinades a fonts públiques, que eren el principal instrument 
d’aprovisionament d’aigua potable, les vendes van comportar un increment 
molt sensible del consum privat d’aigua i van obligar a una renovació consi-
derable de tot el sistema de distribució, amb la variació o la formació de nous 
repartidors. El canvi es va concentrar en un curt període de temps i va crear 
un enrenou considerable, que queda ben reflectit en un acord de l’Ajuntament 
del 7 de juliol de 1826: «Con motivo de haberse observado que de resultas 
de haberse concedido permisos a diferentes vecinos para conducir a sus casas 
plumas de agua que tienen compradas del manantial de Moncada practicando 
las obras necesarias al intento en algunos barrios, habiendo procedido á ello 
varios a un mismo tiempo se ha cortado por todas la comunicación á algunos. 
Al efecto de evitar estos inconvenientes, acuerda que se encargue al Maestro 
de obras que cuide de que no se embaracen simultaneamente muchas calles 
en un mismo barrio».10 D’altra banda, els vells conductes i els vells repartidors 
no podien garantir el nou servei. Sovint estaven infradimensionats o obturats 
per la tosca. Arribava poca aigua als repartidors, o aquests repartidors s’havien 
d’ampliar per incorporar els nous conductes privats. A vegades, els propietaris 
afectats van proposar assumir els costos de la renovació de la canonada pública 
per garantir l’arribada d’aigua a les seves cases. També, l’altura dels repartidors 
sovint plantejava problemes. El 28 d’abril de 1826, la viuda De Larrard estava 

no permetia utilitzar-les per a aquest menester. Encara que finalment reduïa 
la petició a quinze plomes, l’Ajuntament ho va considerar impracticable: «Si 
el agua que fluye de las minas de la montaña resultase de un manantial abun-
dante y que su destino no fuese imprescindible o pudiese ser subrogado con 
agua del manantial de Moncada ningún imcombeniente habria en acceder a 
la demanda [...], pero como se trata de una agua que la mayor parte o quasi 
todos los veranos queda reducida de 50 a 60 plumas [...], y que gran parte de 
los puntos a que va destinada por su elevado nivel, no puede subir el agua del 
manantial de Moncada, la reposición de las mencionadas plumas de agua con 
destino al paseo resultaría en perjuicio de las obligaciones a que está afecta la 
propia agua, llegando la propiedad de algunos preceptores hasta las propias 
minas».4 Tot sembla indicar que finalment es va arribar a un acord, ja que al 
cap d’uns quants anys l’Ajuntament disposava de quinze plomes de la mina 
del convent de Jesús, que era l’intercanvi que proposava el capità general.

Les dades que proporcionava Cerdà el 1859 mostraven que les aigües de 
les diverses mines tradicionals que venien de Collserola (de Sant Gervasi) no 
arribaven ja pràcticament a la ciutat. De les 146 plomes que proporcionaven, 
100 es quedaven a Gràcia i quinze al passeig de Gràcia, mentre que a Barcelo-
na només n’hi arribaven 31.5 Tot fa pensar que el creixement de Gràcia havia 
portat a cedir l’aigua de la ciutat per a fonts i per al servei privat dels mateixos 
veïns d’aquest municipi, encara dependent de Barcelona. Per exemple, entre 
l’abril del 1844 i el desembre del 1845 els documents de l’Obreria ens parlen 
de concessions a 22 propietaris d’un total de 28 plomes i, també, de la cons-
trucció de diverses fonts.6 Malgrat això, el 1849 les fonts del barri de Gràcia 
estaven sense aigua «en términos que llaman y exasperan la atención pública».7 
Un document de la Junta de Propietaris de la Mina del Frare Blanc del 1909 
ens confirma aquest procés. L’Ajuntament només conservava dues plomes de 
les disset que subministrava la mina.8

Com que la concessió del monarca destinava 500 plomes al finança-
ment de les obres, la construcció de l’aqüeducte va activar significativament 
la compra de plomes per a consum privat. La Junta de Conducció d’Aigua de 
Montcada es va finançar per la venda directa de plomes amb cèdules consig-
nades a particulars. Cada ploma valia 150 duros (3.000 reals). El preu de la 
ploma d’aigua era, però, una petita part del cost total. Calia afegir-hi entre 
400 duros i 500 duros de les obres per fer arribar l’aigua a cada casa. El cost 
era, doncs, molt considerable i, encara que les vendes de plomes van tenir un 
bon inici, el ritme va decréixer ràpidament. Per activar el finançament es va 
recórrer a les rifes, que tenien com a premi una ploma d’aigua i mil reals de 
velló (50 duros). Tot i així, si considerem el Manual de compradores de plumas 
de agua de la mina llamada de Moncada desde el año 1824, el 15 de novembre 
de 1836 només s’havien venut 370,5 plomes de les 500 plomes concedides 

Esquema dels cabals de les mines de Collserola i de Montcada, 1859 (font: Ildefons Cerdà,  
Teoría de la construcción de las ciudades, 1859).
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tiene que hacer a sus costas la canalización desde su casa hasta el registro o 
ventosa más próxima. Debido a estas circunstancias se hallan todas las calles 
surcadas en varias direcciones por muchas de estas cañerías, obstruídas unas, 
y otras en estado de servicio […] Unas cruzan por encima de otras, tan pronto 
por el trasdós como por debajo las alcantarillas, exigiendo siempre para su 
reparación y instalación el levantamiento del empedrado».14 L’augment de la 
demanda posava en crisi les solucions tradicionals: les compres i les transfe-
rències de plomes obligaven a aixecar paviments i a tornar a empedrar, els re-
partidors s’havien d’ampliar o se n’havien de fer de nous. Per exemple, la font 
de Galceran Marquet de F. Daniel i Molina, instal·lada el 1851 a la plaça del 
Duc de Medinaceli, allotjava a 7,70 metres d’altura un repartidor que podia 
servir 22 cases. 

1. Gemma Garcia Fuertes, L’abastament d’aigua a la Barcelona del segle XVIII (1714-1808), Barce-
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interessada a tenir aigua al primer pis i, com que el repartidor del carrer de la 
Mercè, el més pròxim, no tenia prou elevació, demanava portar les dues plo-
mes que tenia concedides del repartidor del carrer del Palau.11 

L’augment de l’oferta va activar un mercat privat de plomes. La compra-
venda d’una ploma significava en general sol·licitar al mestre d’obres de la 
ciutat el seu trasllat al repartidor més pròxim al comprador i la necessitat de fer 
les obres corresponents fins al mateix domicili.12 Anys després, el 1858, el mes-
tre de les fonts Josep Fontserè exposava clarament el cost i els inconvenients 
del sistema: «Según el sistema actual, por término medio, cuesta á cada uno 
de los partícipes entre caños, excavación, recomposición de los empedrados, 
albañales y trabajos en el repartidor 8.000 rs […]. Hay propietarios, y no son 
los menos, que han gastado 10.000 reales solamente para la conducción de 
una pluma de agua […], resulta que por término medio tienen que hacer una 
excavación de 300 metros de longitud atravesando varias calles, gastando los 
partícipes grandes sumas de dinero y a más desperdiciando los empedrados, 
de modo que en una calle que pasen dos o más cañerías de agua o gas no 
quedan adoquines perfectamente colocados […].13 També Cerdà explicava el 
1859 que la distribució d’aigües potables «para alimentar las fuentes públicas 
y las de uso particular se hace por medio de cañerías de barro simplemente 
enterradas a más o menos profundidad debajo de los empedrados. Cuando 
algún particular compra para su uso privado algunas plumas de este líquido 
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Venda de plomes d’aigua de la mina de Montcada (font: amcb, Manual de compradores de plumas 
de la mina llamada de Montcada desde el año 1824).
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Repartidor de Santa Maria, planta i seccions, c. 1900, Servei del Cicle de l’Aigua,  
Ajuntament de Barcelona.

Manuel Guàrdia | L’aqüeducte de Montcada i l’increment de l’aigua domèstica
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Plànol dels punts de servei del repartidor de Santa Maria, c. 1900. Cada propietari servit  
havia de pagar l’aigua i totes les obres necessàries per portar-la des del repartidor.
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Projecte de font al carrer de Ponent de Josep Fontserè i Mestre, secció de la conducció  
entre el repartidor de Valldonzella i el nou repartidor al carrer de Ponent, 1863, amcb.

Manuel Guàrdia | L’aqüeducte de Montcada i l’increment de l’aigua domèstica
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Projecte de font al carrer de Ponent de Josep Fontserè i Mestre, seccions, 1863, amcb.
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Repartidor de la plaça del Duc de Medinaceli, planta i seccions, c. 1900, Servei del Cicle 
de l’Aigua, Ajuntament de Barcelona.

Manuel Guàrdia | L’aqüeducte de Montcada i l’increment de l’aigua domèstica
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Dibuix de Lluís Rigalt (1814-1894) de la plaça del Duc de Medinaceli, 1867,  
llapis plom i aiguada, 15 x 21,5 cm, racbasj.
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asentada una población, y que constituye su inmenso pedestal y cimiento, es 
una de las desgracias más funestas que le puedan ocurrir, porque minando y 
destruyendo la urbe por su base, la insalubridad no tarda en apoderarse de la 
casa y en alcanzar el hombre».2

Des de finals del segle xviii, s’adverteix en moltes ciutats europees un 
procés gairebé sistemàtic de soterrament dels corrents d’aigua. Eren abun-
dants, en el cas de Barcelona, les sol·licituds de mesures de sanejament del 
Rec Comtal i, entre el 1802 i el 1822, hi va haver un bon nombre de peticions 
i informes que proposaven la conveniència de cobrir-lo. El 1818 es projectava 
tapar un tram encara descobert del Rec Comtal «para el beneficio de la salud 
pública».3 Va créixer la preocupació per les clavegueres i per l’univers soterrat 
de cursos d’aigua pudents i perillosos i, si s’observa el plànol de detall de 
l’arquitecte Garriga i Roca de l’1 de juny de 1861, el Rec estava ja completa-
ment cobert.4 Al mateix temps, s’intentava netejar carrers i places, ampliar el 
nombre de fonts, de safareigs i de banys públics. L’expansió del còlera, que va 
arribar a les ciutats europees a inicis de la dècada del 1830, coincidint amb 

El problema de la «putrefacció del sòl» i l’aigua dels pous
Manuel Guàrdia

La teoria dels miasmes va dominar la mirada mèdica des de la consolidació 
de la higiene com a disciplina particular dins de la medicina.1 Els miasmes, 
emanacions dels sòls i de les aigües impures, es creien causants del contagi, i 
la pudor n’era el símptoma més immediat. Per evitar l’amenaça pútrida, calia 
evitar les aigües superficials i estancades, i les seves emanacions mefítiques. A 
l’espai públic, per conjurar el risc, es procurava facilitar la circulació de l’aire 
i de l’aigua, augmentar les fonts, renovar les clavegueres i pavimentar i regar 
els carrers. Una de les principals obsessions era la de la «putrefacció del sòl». 
La justificació bàsica per a la renovació del sistema de sanejament de la ciutat, 
el 1888, quan s’estava imposant ja la nova teoria bacteriològica, es fonamen-
tava en els mateixos arguments: «La infección del terreno sobre el que está 

Planta geométrica de la calle de Tantarantana y Vermell..., 1861, Miquel Garriga i Roca, amcb.
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Plano y perfil de una letrina, 1752, ags.

la represa del procés de densificació de les ciutats, aguditzà extraordinàri-
ament les crisis sanitàries i les preocupacions higièniques. La interpretació 
miasmàtica de l’aire com a via de contagi no privava que, des del segle xviii, 
fos clara la consciència de la infecció de les aigües i el perill de les excretes 
que la pestilència delata. Amb la densificació de la ciutat s’havia generalitzat 
la pràctica de situar els pous als patis de les cases, en unes cases que havien 
crescut en alçària i en nombre de veïns sense renovar els vells pous negres. Les 
cuines de cada pis tenien una finestra al pati just sobre del pou al qual acce-
dien mitjançant una corriola. Amb la mateixa lògica, també els pous morts 
eren generalment al pati, cosa que permetia recollir regularment les excretes 
dels veïns i ventilar les comunes que hi havia a cada un dels pisos. En resul-
tava una proximitat molt perillosa entre els pous negres i el pou d’aigua neta, 
de manera que la contaminació per filtració era gairebé inevitable. Aquest 
era un problema ben observat ja des de la segona meitat del segle xviii, com 
ens mostren els informes de l’Obreria. Per exemple, el 28 d’agost de 1782, 
els veïns d’una casa situada al carrer de la Neu davant de Sant Cugat del Rec 
denunciaven al propietari que «respecto de hallarse la necessaria muy cerca 
de la puerta, y ser muy molesta por haberse de sacar dos veces cada mes, en 
que por ser la estación muy rigurosa puede causar grandissimo daño á la sa-
nidad pública; y esto sucede todos los meses por haverla de sacar, por ser muy 
pequeña por los habitantes que hay en dicha casa, en que se halla la presente 
necessaria llena hasta el asiento, que los havitantes de las boticas que hay en 
dicha casa no pueden usar de ella, ni poder havitar en sus habitaciones, por 
el hedor pestífero; y más de esto el daño que pueda causar en haver corrom-
pido el agua del poso».5 Era freqüent el problema de la manca de capacitat 
dels pous negres. El desembre del mateix any, un informe sobre una casa de la 
Barceloneta confirma «que es cierto hallarse dicho pósito lleno sobresaliendose 
por la calle por motivo de no ser capas por los que concurren en el [...]». En 
resposta a la sol·licitud per buidar-lo, el mestre d’obres de la ciutat «concede lo 
que se pide con la precisión de executarlo antes de las siete de la manyana, y 
deberá construirse desde luego otro pósito que tenga la conveniente capacidad 
para evitar la precisión se haverse de vaciar fuera del tiempo establecido». El 
problema sanitari era l’objecte d’altres informes en resposta a les protestes de 
veïns. El 24 de setembre del mateix any, els habitants d’una casa del carrer del 
Terròs «en la que se halla una letrina infecta nociva y perjudicial a la salud de 
todos los habitantes [...], que experimentados de los malos efectos han tenido 
varios insultos a la salud; que en confirmación de tal daño, atesta el Dr. en 
Medecina bajo firmado que dependen las indisposiciones del mal fetor que 
produze la referida letrina o necessaria». Aquest metge confirma les paraules 
dels veïns: «Me parece cierta la quexa que exponen los suplicantes, por las 
muchas veces que en diferentes ocasiones he subido para diferentes enfermos; 

L’AIGUA A LA BARCELONA PREINDUSTRIAL



62

ges. En temps de Cerdà, les comunes estaven directament connectades amb 
el pou negre a través d’un tub de caiguda lliure, que feia 0,25 centímetres 
si era de ceràmica i 0,20 centímetres si era de ferro. L’ull de la comuna, 
quan no s’utilitzava, es tancava hermèticament amb un tap o obturador. 
Per eliminar les pudors inevitables, es van introduir innovacions d’efecti-
vitat limitada, com ara els models de comunes inodores.8 Els pous negres 

en tanto que he pensado dejar de visitarlos, por incomodarme el hedor de la 
letrina de que se hace mención. Dr. Juan Espinas».6 Malgrat l’obligada am-
pliació dels pous negres, el problema va ser constant.7

Les incomoditats derivades de les latrines i dels pous negres afectaven 
alhora l’espai domèstic i l’espai públic. A l’espai privat eren un focus infecciós 
i pestilent que podia envair el pati, l’escala i l’interior dels mateixos habitat-

Manuel Guàrdia | El problema de la «putrefacció del sòl» i l’aigua dels pous

Planta i secció d’una comuna i d’un pou negre que Ildefons Cerdà inclou a la Teoría de la construcción  
de las ciudades, 1859, aga.
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claveguera pública. Amb el poc pendent de les clavegueres, les matèries més 
pesants s’hi acumulaven fins a obturar-les i esdevenir autèntics pous negres. 
Cerdà defensava una renovació decidida de les clavegueres, però en cap cas 
no era partidari d’abocar-hi les matèries fecals, com ja s’estava aplicant a Lon-
dres. Les ordenances que proposava establien que a cada carrer de la ciutat hi 
hauria una claveguera on anirien a parar «los albañales de las casas ó edificios 

havien de ser prou grans, almenys de dos metres d’alçària, amb superfícies 
lliscades i comunicació directa a l’exterior a través del tub de ventilació: «Su 
abertura ó boca de estraccion debe cuidarse de que este siempre cerrada, 
bien calafateadas las juntas y debidamente embreadas con el doble objeto de 
impedir la salida de las emanaciones y la entrada de las aguas».9 L’extracció 
dels pous morts afectava també l’espai públic. Per això, per buidar-los s’ha-
via de demanar permís al mestre d’obres de la ciutat i estaven estrictament 
establerts els horaris permesos: abans de les sis del matí a l’estiu i de les set a 
l’hivern. Les emanacions fètides de l’operació de buidatge i trasllat en carros 
pels carrers de la ciutat eren molt desagradables i preocupants des del punt 
de vista sanitari. Es proposaren moltes innovacions durant aquells anys per 
garantir l’hermetisme de l’operació. Monlau exposava els avantatges de les 
latrines mòbils. Cerdà confiava en la superació del mètode tradicional de-
pendent de «pozales y bombas que se vaciaban en toneles colocados sobre los 
carros» i feia un repàs de les innovacions que s’havien anat impulsant, des 
de les latrines mòbils fins al sistema d’extracció atmosfèric proposat el 1840, 
que tampoc no va tenir els efectes esperats.10 Durant dècades es van assajar 
moltes solucions. Algunes semblaven ideals per evitar el contagi miasmàtic. 
Però, com es veurà, cap a finals de segle es van anar abandonant.

El 1859 es va fer una revisió completa de l’estat de tots els empedrats i 
clavegueres dels carrers de Barcelona.11 El 90 % dels carrers tenien ja clave-
guera, però només el 57 % es consideraven en bones condicions. A la Barce-
loneta, en canvi, només nou carrers en tenien, i el restant 81 % no en tenia. 
Per a Cerdà, l’estat del clavegueram era deplorable: «Por el centro de las calles 
y a muy poca profundidad debajo el suelo que pisamos corren sin orden ni 
sistema de construcción racional las cloacas generales á las cuales vienen a 
concurrir transversalmente los albañales». En distingia bàsicament dos tipus: 
les clavegueres tradicionals, que avui podem veure a la ciutat excavada al 
Born, de 0,39 centímetres d’ample i 0,58 d’alçària i cobertes simplement per 
llambordes o lloses, d’aproximadament 1 metre de llarg per uns 20 centí-
metres d’ample i un gruix de 15 centímetres, lleugerament separades perquè 
s’hi escorregués l’aigua de la pluja, i les de construcció més recent que queda-
ven lluny de ser satisfactòries; eren de 78 centímetres d’ample i 78 d’alçària, 
cobertes amb volta i amb registres escorredors cada 3 metres i tapats amb 
llambordes, cosa que feia molt difícil netejar-les. Fins al 1824, l’aigua de la 
pluja de les cobertes i els terrats s’abocava directament al carrer. Des d’aquesta 
data es conduïa a les clavegueres a través de baixants i claveguerons privats. 
A més d’aquestes aigües pluvials, anaven a parar a les clavegueres les aigües 
utilitzades en usos domèstics i les de diversos establiments sovint insalubres. 
Quan els pous negres de les cases estaven plens, hi abocaven fins i tot les 
matèries fecals que sortien pel sobreeixidor connectat per un clavegueró a la 

Carro de matèries fecals, Los perfumes de Barcelona, Barcelona, 1875, ahcb.

L’AIGUA A LA BARCELONA PREINDUSTRIAL



64

 valuós. Antonio Ponz, ja el 1788, informava que «de esta inmundicia se ha 
hecho un ramo de industria en esta forma. Los labradores hasta una legua 
alrededor de Barcelona ajustan con los vecinos de la ciudad el precio de la 
basura por tanto habiendo adquirido dicha inmundicia el nombre de merca-
dería, y con razón por lo que con ella se negocia, y se trafica. [...] El valor de 
esta basura, o estiércol, me aseguran que puede subir a sesenta mil ducados 
pagados en dinero contante».

La necessitat de latrines i urinaris públics va ser una altra preocupació 
que apareix amb insistència en la documentació municipal. Les propostes es 
defensaven generalment amb exemples de les grans capitals europees com 
un signe d’higiene i de modernitat.13 La proposta del 1844, per exemple, de  
«M. Josef Cardailhac de nación francés […], constructor único en esta ciudad 
de las letrinas mecánicas de nueva invención que ningún mal olor despiden; 
y de las que se hallan varios modelos en muchas casas de la misma. […] 
Londres, París y otras poblaciones menos populosas han establecido comunes 
depósitos, donde pueda toda clase de personas, con esmerada decencia y aseo, 
satisfacer sus necesidades corporales, sufragando una módica gratificación 
de los concurrentes para los gastos del establecimiento y manutención de la 
persona que lo cuyde».14 El 25 de febrer de 1850, la Comissió Permanent de 
Salubritat Pública instava sobre «la utilidad y casi imperiosa necesidad de es-
tablecer meaderos públicos en esta Capital, ya se mirase bajo la idea de pública 
comodidad, ya bajo la de la moralidad y decoro que exige el estado de cultura 
de una población». Era un signe de l’«adelanto en el estado de civilización».15

La putrefacció del sòl era doncs una qüestió admesa i una gran preocu-
pació durant tot el segle xix. Més encara perquè els pous eren abundants. 
Cerdà informa que n’hi havia pràcticament a totes les cases, i Fontserè comp-
tabilitzava, el 1858, 4.360 pous a la ciutat, amb l’aigua a una profunditat 
de 5 a 14 metres. La salubritat era, però, dubtosa: «Ignoramos las cualida-
des que tendrían en tiempos remotos, pero lo que es en el día de hoy, todos 
saben que son aguas estancadas y poco aireadas, que por su filtración a través 
de los terrenos [...] empapados como están en las filtraciones seculares de los 
pozos negros, acaban de adquirir el complemento de su insalubridad. Sobre 
ser sumamente engorrosa su extracción de la profundidad ya indicada, es muy 
floja y se halla cargada de sulfato de cal y de otras sales, tiene cloruro sódico,  
y es pesada, disuelve mal el jabón, y cuece mal las legumbres».16 Malgrat tots 
aquests defectes, l’aigua dels pous continuava tenint un paper essencial en 
tota mena d’activitats: neteja domèstica, safareigs, abeuradors, reg dels horts, 
activitats artesanals i industrials. La utilització de sínies havia permès des de 
sempre la irrigació dels horts del Raval. La urbanització d’aquest sector va 
comportar en molts casos altres usos per a aquestes sínies, i les noves bombes 
mecàniques facilitaren encara més l’aigua del freàtic, que fou fonamental en 

particulares al mismo tiempo que los conductos de caida de los invornales 
que á distancias convenientes y por cada lado del arrecife deberá haber en 
toda la longitud de la calle. [...] Estas alcantarillas deben recoger únicamente 
las aguas inmundas de las casas y las llovedizas, con esclusión de toda ma-
teria fecal».12 Resultava encara impensable prescindir d’un adob agrícola tan 

Model d’urinari públic finalitzat amb escultura al·legòrica per al Pla de Palau, Miquel 
Garriga i Roca, 1857, amcb.

Manuel Guàrdia | El problema de la «putrefacció del sòl» i l’aigua dels pous



65

5. AHCB, secció Consellers, Obreria, 1C-XIV-42.
6. AHCB, secció Consellers, Obreria, 1C-XIV-42.
7. En un informe de Josep Mas i Vila del 16 setembre de 1845 exposa que «Teresa Comerma 
Vda., habitante de la calle de Cassador, núm. 2, tienda propia de D. Baleri Suari, manifesta haber 
pasado los competentes avisos al espresado propietario para que mande sacar la latrina por estar 
llena; a lo que debo informar que al tiempo de verificar la inspección he visto haber el referido 
Suari mandado la limpia de la latrina». AHCB, secció Consellers, Obreria, 1C-XIV-138.
8. Ildefons Cerdà, Teoría de construcción de ciudades, Madrid, Ministeri de les Adminsitracions 
Públiques – Ajuntament de Barcelona, 1991, pàg. 342. «Cubetas con cierres herméticos a la 
inglesa, ó á dirigir las emanaciones por medio de un tubo á la parte superior de la cubierta de 
las casas» per evitar l’ascensió dels gasos als habitatges. Pere Felip Monlau, Elementos de higiene 
privada o el arte de conservar la salud del individuo, Madrid, Librería de Moya y Plaza, 1864, 4a 
ed., acuradament revisada i augmentada (1846, 1a ed.). Monlau també descriu amb un sistema 
d’obturador amb contrapès que a finals de segle encara comercialitzava la Casa Verdaguer.
9. Cerdà, Teoría de construcción..., pàg. 342.
10. Cerdà, Teoría de construcción..., pàg. 386.
11. Cuaderno demostrativo de la medición y del estado de los empedrados y cloacas de la ciudad de 
Barcelona y de su barrio de la Barceloneta, signat per F. Daniel i Molina i F. Garriga i Roca, 1859 
(AMCB- 2443-3/1).
12. Cerdà, Teoría de construcción..., pàg. 531.
13. Jean-Pierre Goubert, La conquête de l’eau, Robert laffont, 1986. «La gêne et al pudeur, au-
trefois absentes dans une culture agraire oú l’excrément était valorisé pour ses pouvoirs fécondant 
et guérrisseur, sont maintenant vehiculés par l’idéologie puritiane du XIXème siècle. En l’espace 
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défécation n’est plus autorisé qu’en ces lieux. Uriner ou défequer ailleurs que dans la maison, à 
l’extérieur dans les rues ou sur les places, est socialment proscrit.»
14. AHCB, secció Consellers, Obreria, 1C-XIV-138.
15. AHCB, secció Consellers, Obreria, 1C-XIV-139.
16. Cerdà, Teoría de construcción..., pàg. 178.
17. «Reglamento para el uso de las calderas y demás aparatos que contengan vapor». Dins: Ilde-
fons Cerdà, Ordenanzas municipales de construcción de Barcelona, pàg. 547.
18. AHCB, secció Consellers, Obreria, C-XIV-138, 21 de desembre de 1847.
19. AHCB, secció Consellers, Obreria, C-XIV-140.
20. «Recurso elevado […] por los Ayuntamientos de San Martin de Provensals, Badalona, San 
Andrés del Palomar, Santa Coloma de Gramanet y San Adrián del Besòs, en contra de la concesi-
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Reculez en el cauce del Besós» (AHCB, entitat 136-3-1884).

la nova indústria moguda per energia de vapor. Les ordenances de Cerdà ho 
confirmen indirectament: «Toda caldera estará provista de una bomba ali-
menticia ú aparato de efecto seguro. El agua que se introduzca en la caldera se 
tomará de un depósito que esté a la vista del fogonista, y no directamente del 
pozo donde se estraiga».17 Hi ha múltiples exemples, com la d’un sol·licitant 
el 1847 que demanava permís «para plantificar en su casa fàbrica de la calle 
de S. Saturnino, n.º 15, una máquina de vapor en lugar del bogit de mediana 
presión de la fuerza de tres caballos conforme al plano que ha presentado […], 
para sacar agua de la noria para servicio del tinte y a más poder con el impulso 
de dicha máquina cortar el palo tinte».18 Només en casos molt excepcionals se 
sol·licitava aigua de Montcada per a activitats industrials. Un cas significatiu 
és el de Tomás Comas, que demanava el 5 de gener de 1852 que se li con-
duïssin quatre plomes d’aigües que tenia concedides a la seva casa del carrer 
de Trentaclaus fins a la seva fàbrica del carrer de Peracamps per alimentar les 
calderes de la maquinària de vapor, a causa de la molta sal que contenia l’aigua 
dels pous en aquest carrer. Afegia: «Esta desagradable circunstancia ha sido 
causa de grandes perjuicios al esponente, por las frecuentes reparaciones de las 
calderas y paros de la fábrica. Tan estraordinariamente salada es el agua de sus 
pozos, que en un mes se ha visto obligado á reparar dos veces los bullidores de 
las calderas».19 Es tracta, doncs, d’un cas d’intrusió salina que ens confirma la 
intensitat de l’explotació dels pous del Raval per als abundants i variats usos 
industrials. L’ús industrial de l’aigua del freàtic ha estat una constant al Pla 
de Barcelona fins a la desindustrialització de Barcelona a les últimes dècades 
del segle xx. En un dictamen del 1896 s’estimava que a Sant Andreu i a Sant 
Martí de Provençals es consumia un cabal diari de més de 60.000 metres 
cúbics per a usos industrials, una quantitat ben superior a tota l’aigua domès-
tica subministrada per les diverses companyies. No sembla, doncs, que fos la 
demanda industrial la causa de l’expansió dels nous subministraments.20 El 
principal impuls va venir de la demanda del nou consum domèstic. 
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3. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Acords, Ajuntament borbònic, 1DI-98, 
1818. Quatre anys després, l’Ajuntament accedia a cobrir la porció que quedava al descobert del 
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d’edificar sobre el terreny expressat, 1823. AHCB, Acords, Ajuntament borbònic. 1D. I-112.
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burgès requerien aigua corrent potable, regular i abundant als barris cen-
trals de les urbs europees. En tercer lloc, la concentració de població a les 
barriades  obreres exigia un determinat proveïment, per escàs que fos. En 
quart lloc, els espais urbans públics representatius i cèntrics requerien opera-
cions periòdiques de neteja i reg dels vials, places, parcs i jardins, i les fonts 
que els guarnien havien de ser alimentades amb volums d’aigua regulars i 
amb la pressió suficient. En cinquè lloc, determinats serveis públics bàsics, 
com ara els mercats, els escorxadors o el cos de bombers, necessitaven aigua 
permanentment, abundant i barata. 

D’altra banda, les condicions higièniques van millorar radicalment amb 
les noves xarxes de clavegueram basades en el sistema de circulació contínua: 
l’aigua abocada a les galeries subterrànies des dels habitatges, els centres de 
producció i per les operacions de neteja urbana havien de servir per sanejar 
el clavegueram i transportar i diluir les immundícies evacuades. 

En definitiva, les ciutats de la segona meitat del segle xix no haurien 
estat possibles sense uns sistemes d’abastament capaços de subministrar vo-
lums regulars, abundants, econòmics, amb la pressió necessària i amb garan-
ties de potabilitat per a la majoria de la població. 

Els nous serveis hidrològics van adoptar els avenços tècnics i d’organit-
zació empresarial propis de la revolució industrial. L’aigua va esdevenir un 
producte més del mercat capitalista, sotmès a les lleis generals de l’oferta i la 
demanda.

Per descomptat, la revolució de l’aigua, un procés enormement complex 
en el qual intervingueren múltiples factors, va adoptar formes i cronologies 
diverses segons la localització i el grau de disponibilitat natural dels volums 
d’aigua fàcilment explotables, com també segons les condicions polítiques, 
econòmiques i socials de cada ciutat i de cada estat. En les pàgines que 
segueixen es concreten algunes de les fites més destacables de la revolució 
de l’aigua a Barcelona, com a servei públic urbà i com a subministrament 
domèstic. 

La revolució de l’aigua a Barcelona
A les dues primeres dècades del segle xix, a Barcelona encara es mante-
nia el model d’abastament d’arrels medievals, que es basava en tres tipus 
d’abastament principals. El primer, la utilització massiva de pous subterranis 

La revolució de l’aigua 
Manel Martín Pascual

Revolució de l’aigua?
En el marc de les transformacions polítiques, econòmiques, socials i cul-
turals de l’Europa del segle xix i començaments del xx, a més d’algunes 
revolucions tan conegudes com la francesa, la liberal o la russa, l’agrària, la 
demogràfica o la industrial, cal analitzar un altre procés de caràcter revolu-
cionari en les societats urbanes de l’època: la revolució de l’aigua.

A mesura que la població de les ciutats augmentava i en elles es diver-
sificaven i s’incrementaven els serveis públics i la producció industrial, la 
demanda d’aigua anava creixent de manera inimaginable, ja dècades abans. 
Amb els nous abastaments van canviar la consideració legal i jurídica de 
l’aigua, la tecnologia i la gestió econòmica que s’hi aplicaven o el mateix 
significat cultural del servei d’aigua urbana pública o domèstica. El caràcter 
profund i transversal d’aquestes adaptacions cap a un nou servei hidrològic 
justifica que sigui possible qualificar-les de revolucionàries. Dit de manera 
esquemàtica: la revolució de l’aigua va consistir en la transformació del siste-
ma preindustrial o tradicional d’abastament urbà en un altre de més modern 
i capaç de respondre a les necessitats de les ciutats industrials. 

El subministrament tradicional, d’orígens medievals i perllongat al llarg 
de l’època moderna, era propi d’una societat estamental, amb minories pri-
vilegiades. La disponibilitat permanent d’aigua domèstica amb garanties 
de potabilitat constituïa un element de diferenciació i prestigi social que 
l’autoritat reial atorgava a les elits religioses, polítiques o econòmiques. Els 
mateixos abastaments urbans públics, com ara les fonts, es consideraven una 
donació a les majories no privilegiades per gràcia de l’autoritat reial. El con-
sum total d’aigua era molt restringit i la tecnologia de captació i distribució 
feia que la pressió fos escassa, patia les variacions climàtiques segons cada 
zona i estava exposada a filtracions contaminants i pèrdues de cabal. De fet, 
les mancances dels abastaments tradicionals eren una de les causes principals 
de les deficiències higièniques que patia la població. 

A mesura que, al llarg del segle xix, les ciutats van anar experimentant 
les transformacions que les convertiren en grans aglomeracions demogràfi-
ques, nuclis productius industrials i comercials i centres de poder de la nova 
societat burgesa, els sistemes d’abastament d’aigua anaren adoptant models 
de gestió i mètodes tècnics innovadors. En primer lloc, les operacions pro-
ductives de la nova industrialització i la tecnologia del vapor exigien ingents 
volums hidrològics. En segon lloc, les noves formes de confort domèstic 
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manca d’una xarxa amb dipòsits de regulació del cabal, el manteniment de 
les conduccions de distribució anteriors en bona part de la xarxa i la depen-
dència del clima, amb sequeres a l’estiu i riuades a la tardor; des de l’òptica 
de la gestió del sistema i l’accessibilitat a l’aigua, es mantenia l’exclusivitat en 
el servei domèstic per a les minories socials que ho podien pagar i s’arrosse-
gava la subordinació als interessos dels regants i els propietaris dels molins 
que feien servir les aigües del Rec Comtal. 

Fase revolucionària: els nous abastaments per a l’Eixample  
de Barcelona 
L’any 1867 marcà l’inici dels dos primers abastaments de tipus modern pro-
porcionats per empreses privades a Barcelona. La Torre de les Aigües de l’As-
sociació de Propietaris de l’Eixample, construïda entre el 1867 i el 1870, 
utilitzava maquinària de vapor i va satisfer les necessitats d’aigua de les prime-
res illes urbanitzades de la nova ciutat projectada per Cerdà. La Companyia 
d’Aigües de Barcelona (CAB) també havia estat constituïda el 1867, amb 
capital belga, i cinc anys més tard ja estava en condicions de prestar servei de 
proveïment a la vila de Gràcia, la zona central de l’Eixample i Ciutat Vella. 
Explotava una concessió d’aigües subterrànies a Argentona i Dosrius, i les feia 
arribar a Barcelona mitjançant un aqüeducte tancat fins a un dipòsit, situat 
al Guinardó, a una cota de pressió de 96 metres d’alçària. La xarxa de distri-
bució urbana aprofitava aquesta pressió i feia servir una tecnologia de tipus 
modern, tot oferint per primera vegada a Espanya modalitats de contractes 
de servei amb comptador. 

No és casual la coincidència en l’inici de la prestació del servei de totes 
dues empreses, i tampoc no ho és la relació entre aquest fet i els primers pas-
sos de la urbanització de l’Eixample. Tot plegat permet posar l’accent en la 
influència decisiva que el projecte d’eixample i la seva construcció van tenir 
per a la revolució de l’aigua a Barcelona. La nova ciutat projectada per Cerdà 
a la superfície no va anar acompanyada d’una planificació similar al subsòl, 
on s’havien d’ubicar les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua i de gas, com 
també la d’evacuació i sanejament. Pel que fa al proveïment hidrològic, al 
principi no s’havia previst cap sistema general per a l’Eixample. 

En un primer moment s’esperava que aquesta nova urbanització —de 
caràcter residencial burgès, d’una gran extensió i cridada a ser el nou centre 
de negocis i representatiu de Barcelona— generaria una demanda d’aigua 
molt superior als nivells que reclamaven tradicionalment la població i les 
activitats econòmiques situades a Ciutat Vella. 

L’abastament municipal, basat en l’aqüeducte Baix de Montcada, no 
estava en condicions d’atendre les necessitats de l’Eixample si no se’n mo-
dificava per complet la infraestructura de captació, conducció, regulació i 

particulars. El segon, les deus municipals de la ciutat, ubicades a Collserola, 
que funcionaven des del segle xiv i alimentaven diverses fonts públiques 
i l’abastament domèstic d’institucions i habitatges de l’elit privilegiada. El 
tercer consistia en una canalització municipal oberta que va ser construïda 
el 1703 i que conduïa aigua del Rec Comtal des del Clot fins a les Canale-
tes, i d’aquesta manera proveïa la Rambla i el Raval. Els dos proveïments de 
l’Ajuntament eren de tipus tradicional: un servei domèstic exclusiu per a una 
minoria, mentre que per a la majoria de la població el consum era limitat 
i hi havia manca de pressió, filtracions i pèrdues a la xarxes de distribució, 
com també riscos permanents de contaminació i irregularitat en els cabals 
subministrats. Quant als pous dels particulars, el risc de filtracions d’aigües 
fecals i pútrides al subsòl era permanent. 

A Barcelona, des de les primeres mostres de transformació d’aquest sis-
tema d’abastament tradicional fins a l’adopció consolidada d’un altre sistema 
amb característiques plenament modernes va passar més d’un segle. A grans 
trets, es poden distingir tres fases: una primera prèvia als canvis revolucio-
naris, una segona en què es concentraren les transformacions fonamentals i 
una tercera de consolidació i ampliació dels canvis produïts. 

Fase prèvia: un nou abastament municipal per a la ciutat emmurallada 
Aquesta etapa es pot situar entre els anys 1826 i 1867. En la primera data es 
va inaugurar l’anomenat aqüeducte Baix de Montcada, una conducció mu-
nicipal d’aigua rodada que substituí el conducte obert del 1703. Compartia 
origen i captació amb el Rec Comtal a la mina de Montcada, que prenia 
aigua per filtració de la conca baixa del Besòs i havia estat construïda en di-
verses fases des del 1778, amb la participació conjunta del Reial Patrimoni, 
l’Ajuntament de Barcelona i els propietaris de les terres i els molins als quals 
donava servei la sèquia. L’aqüeducte Baix va alimentar una xarxa de distribu-
ció que proveïa diverses fonts i serveis domèstics de particulars i institucions 
de Ciutat Vella i el Raval. 

Aquest abastament va multiplicar el volum d’aigua que l’Ajuntament 
posava a disposició de la ciutat i es va convertir en el més important de 
Barcelona fins a la construcció de l’Eixample. Com que era una conducció 
tancada, oferia garanties de potabilitat des del seu origen a Montcada molt 
superiors a la conducció oberta derivada de la sèquia Comtal al Clot. Per 
primera vegada, l’Ajuntament de Barcelona, una vegada satisfets els minsos 
serveis públics de l’època, va poder destinar un apreciable cabal excedentari 
a la venda a perpetuïtat per als particulars. 

Si bé aquest proveïment suposava una certa millora amb relació al siste-
ma tradicional, hi havia altres factors que mantenien deficiències anteriors: 
des del punt de vista tècnic, l’escassa pressió per tractar-se d’aigua rodada, la 
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negoci del servei de l’aigua urbana i domèstica a Barcelona va començar a 
declinar cap a l’any 1885. Primerament, la demanda real d’aigua resultà molt 
més reduïda del que s’esperava. En segon lloc, es va generar una dura com-
petència entre les xarxes urbanes de distribució. Finalment, es van mantenir 
litigis interminables entre titulars de concessions d’aigües properes que es 
consideraven perjudicats. Ben aviat les empreses van patir importants difi-
cultats financeres a causa de l’escassetat del capital inicial, les fortes inver-
sions en infraestructures que calia fer i els minsos beneficis obtinguts a causa 
d’una demanda molt limitada. 

El resultat fou la fallida de la majoria de les societats i la concentració 
gairebé total del servei privat d’abastament de l’Eixample cap a l’any 1896 
en mans de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), sorgida de 
la liquidació de la Companyia d’Aigües de Barcelona. La SGAB va aplicar 
a Barcelona l’experiència de gestió dels serveis d’abastament francesos que 
tenia la Societat Lionesa d’Aigües i d’Enllumenat, la seva propietària prin-
cipal. Des del punt de vista tecnològic i de gestió empresarial, el servei ofert 
per la Societat General a l’Eixample de Barcelona a finals del segle xix i 
primers anys del xx responia perfectament als requisits d’un servei d’abasta-
ment de tipus modern. 

Cap a l’any 1885, el conjunt de l’abastament d’aigua i el sistema de sa-
nejament de la ciutat presentava, però, deficiències importants. Per tal que 
la revolució de l’aigua es comencés a fer realitat de manera definitiva, calia 
que la ciutat disposés d’un sistema de circulació contínua com a mecanisme 
general de sanejament i d’un proveïment d’aigua que facilités la universa-
lització del servei domèstic. Per assolir aquest objectiu calia complir, com a 
mínim, tres condicions: construir una xarxa de clavegueram moderna, de la 
qual estaven mancats tant l’Eixample com Ciutat Vella; habilitar un sistema 
d’abastament que aportés cabals abundants i barats, i, un cop complertes les 
dues primeres condicions, la població de Barcelona i les seves activitats pro-
ductives havien de tenir disponibilitat econòmica i convenciment per dotar 
els habitatges i negocis amb aigua corrent i connexió amb el clavegueram.

L’any 1885, a Barcelona no es complia satisfactòriament cap d’aquestes 
tres condicions. En aquesta data, però, s’iniciaren tot un seguit d’actuacions 
municipals amb la finalitat de proporcionar a la ciutat un sistema d’abasta-
ment d’aigua i de sanejament propi de la urbs europea que pretenia ser. Els 
principals motius van ser dues circumstàncies coincidents: d’una banda el 
brot de còlera del 1885, que causà estralls a Barcelona i remogué la tradi-
cional apatia envers el sanejament urbà; de l’altra, la successió de diversos 
governs municipals liberals de l’alcalde Rius i Taulet al llarg de la dècada, 
amb una política orientada cap a la millora dels serveis públics urbans de la 
ciutat. 

distribució. La insuficiència financera i la subordinació municipal als poders 
estatals i a la burgesia urbana no van fer possible que l’Ajuntament de Bar-
celona pogués executar amb èxit cap dels projectes que es van intentar a la 
dècada dels setanta. El projecte de construcció de tres pous a Montcada el 
1879 únicament va permetre a l’Ajuntament completar les aigües que con-
duïa l’aqüeducte Baix en èpoques de fort eixut. 

El buit deixat per la manca de resposta municipal va ser ocupat per la 
iniciativa privada. Les expectatives de consum —i per tant de benefici— que 
a priori oferia la nova ciutat van estimular els projectes empresarials d’abas-
tament. Del 1867 al 1885 van sorgir com a mínim tres petites societats que 
donaven servei a diverses illes de l’Eixample (Associació de Propietaris de 
l’Eixample, Calvet i Arce & Cia., Companyia d’Aigües Potables de Bar-
celona), tres empreses de més entitat que proveïen el conjunt de la ciutat i 
poblacions de la rodalia (Companyia d’Aigües de Barcelona, Companyia 
General Anònima d’Aigües de Barcelona, Empresa Concessionària d’Aigües 
Subterrànies del Riu Llobregat) i set més que actuaven només en alguna de 
les poblacions veïnes de Barcelona (Societat Monteny & Cia. i Mina de Can 
Travi a Horta, Companyia d’Aigües de Sants, Societat d’Aigües de Canyelles 
a Sant Andreu de Palomar, Companyia d’Aigües de Sant Martí de Proven-
çals i Pou Vintró a Sant Martí, i Pantà de Vallvidrera a Sarrià). 

Tot i la seva diversitat pel que fa a l’àmbit d’actuació i a la capacitat tèc-
nica i financera, aquestes empreses presentaven característiques assimilables 
al tipus d’abastament modern. Moltes d’elles eren societats per accions que 
utilitzaven tecnologia de vapor i sistemes de pressió i regulació dels cabals 
subministrats. 

A la segona meitat de la dècada dels setanta i primers anys vuitanta del 
segle xix, el context polític i econòmic era favorable a un increment del ser-
vei d’abastament a Barcelona. D’una banda, la urbanització de l’Eixample 
es va anar consolidant a un ritme sostenible amb el nou context polític de la 
Restauració i amb una conjuntura econòmica alcista. De l’altra, la nova Llei 
d’aigües del 1879 ratificava definitivament la possibilitat d’obtenir beneficis 
privats de l’explotació de concessions hidrològiques per a l’abastament de 
poblacions. 

En aquestes circumstàncies, semblava que les empreses que ja operaven 
a Barcelona no podien proporcionar els volums d’aigua que la ciutat necessi-
tava. Per això hi havia almenys unes altres vuit empreses en fase de projecte 
i amb concessions per a l’explotació de diversos rius de la geografia catalana, 
especialment el Besòs, el Llobregat i el Ter, per tal d’oferir abastament a la 
totalitat de la ciutat, i particularment a l’Eixample. 

Aquesta fase d’eufòria generada per la confiança del capital —princi-
palment català, belga, francès i anglès— en les possibilitats expansives del 
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Fase de consolidació: definició del model d’abastament d’aigua 
Des de finals del segle xix fins a la Segona República, després de diverses 
alternatives, es va concretar el model d’abastament que va donar lloc a la 
definitiva revolució de l’aigua a Barcelona. Una vegada que va concloure el 
procés de concentració empresarial en mans de la SGAB i l’Ajuntament va 
plantejar un model d’abastament i sanejament integrat, la principal dificultat 
amb què es trobà l’autoritat municipal fou el baix consum d’aigua urbana i 
domèstica que la ciutat presentava a finals del vuit-cents. Era un obstacle cru-
cial, ja que dificultava l’efecte de sanejament que s’esperava de la construcció 
de la noxa xarxa de clavegueram projectada i allunyava la modernització de 
les infraestructures domèstiques. 

Des de la posició de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguir incrementar 
el consum d’aigua domèstica, i de l’aigua destinada a millorar els serveis pú-
blics dependents, suposava un problema massa complex. Era imprescindible 
disposar d’ingents volums d’aigua i posar-los a disposició de la majoria de la 
població barcelonina a preus reduïts. 

La disjuntiva inicial en què es trobava el municipi era que el seu propi sis-
tema d’abastament es limitava a les fonts de Collserola, d’origen medieval, i a 
la xarxa alimentada per l’aqüeducte Baix de Montcada des del 1826. Malgrat 
els projectes d’arranjament i modernització que es van desenvolupar, tots dos 
proveïments distaven molt de les necessitats de quantitat, regularitat, pressió 
i cost exigibles a les aigües destinades a un abastament urbà modern i amb 
voluntat d’esdevenir universal. 

D’altra banda, era una societat privada de capital francès qui pos seïa 
l’únic sistema d’infraestructures modernes amb capacitat per respondre 
a les necessitats d’aigua de la Barcelona de l’època. La SGAB havia de 
rendibilitzar les quantioses inversions realitzades i dominava el servei. En 
aquestes condicions, no es podia esperar que impulsés un proveïment do-
mèstic i urbà a un cost prou baix per estimular el consum de les classes 
populars.

Si l’Ajuntament no volia defugir les seves responsabilitats, havia de plani-
ficar la seva política hidrològica tenint en compte aquesta situació paradoxal. 
L’estratègia que es va seguir, depenent de les conjuntures econòmiques i de 
les fases de l’evolució política, va oscil·lar entre els projectes per modernit-
zar el propi sistema municipal d’abastament, en competència amb la SGAB,  
i l’adquisició d’aquesta empresa. 

Del 1891 al 1911 va dominar la primera alternativa. El 1891 es va apro-
var l’anomenat Projecte d’unificació i elevació de les aigües de Montcada, 
arran del qual es va construir l’aqüeducte Alt de Montcada. Es volien fer arri-
bar els cabals de titularitat municipal amb la pressió necessària per alimentar 
una futura xarxa municipal a l’Eixample. El projecte va fracassar inicialment 

Tot plegat va propiciar que, el 1891, l’Ajuntament aprovés dos importants 
acords en aquest sentit. Un d’ells va ser el Projecte de sanejament del subsòl 
de Pere Garcia Faria, origen del clavegueram barceloní modern, i un altre, 
menys conegut, el compromís recollit a les ordenances municipals del mateix 
any, segons el qual cada llar barcelonina havia de disposar d’un mínim de 
250 litres d’aigua diaris. L’Ajuntament de Barcelona apostava per implantar 
el sistema de circulació contínua, i d’aquesta manera responia al requeriment 
legislatiu segons el qual els municipis havien de responsabilitzar-se del prove-
ïment d’aigua i de l’estat higiènic i sanitari de les ciutats.

Manel Martín Pascual | La revolució de l’aigua

Font de la plaça Reial, 1920-1930, Josep Brangulí, afb.
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dels contractes d’abastament anava inclòs en el preu dels lloguers. Ajudats 
per grups polítics reaccionaris, atacaren el projecte de municipalització acu-
sant-lo de pretendre adquirir les aigües de la SGAB que, segons ells, eren la 
causa de l’endèmia permanent de tifus que patia la ciutat. Tot i que amb el 
tifus de la tardor del 1914, causat per filtracions fecals al vell aqüeducte Baix 
de Montcada, es va demostrar que el servei de la SGAB era l’únic capaç de 
proporcionar prou aigua potable a la ciutat, la via de la municipalització  
de l’empresa francesa es va aturar definitivament en ple context de la Primera 
Guerra Mundial. 

Per evitar l’aparició d’un altre brot tifoide, l’Ajuntament va construir 
una nova infraestructura alternativa a l’aqüeducte Baix de Montcada que, 
malgrat que conduïa les mateixes aigües, tècnicament ja incorporava carac-
terístiques dels abastaments de tipus modern. A més, arran de l’epidèmia del 
1914 es van començar a practicar controls de potabilitat de totes les aigües 
de la ciutat i a fer-se servir sistemes de potabilització. 

El 1920 la SGAB va ser nacionalitzada mitjançant la seva compra per 
part d’un grup de bancs espanyols i barcelonins, i hi va haver un segon 
intent de municipalització que també va fracassar, quan el grup bancari va 
comprendre que l’empresa presentava prou beneficis per prescindir-ne. A la 
dècada dels anys vint es va consolidar la posició dominant quasi exclusiva de 
la Societat General en el servei d’abastament privat. Proporcionava un servei 
regular i eficaç a la població de Barcelona i municipis de la rodalia i incor-
porava sistemes de reserva en previsió d’un augment constant de la població, 
que era el que havia succeït en les darreres dècades. 

Quan es va iniciar la Segona República, tant el servei municipal, con-
centrat preferentment a Ciutat Vella, com el que proporcionava la SGAB 
ja havien complert alguns dels requisits de la revolució de l’aigua pel que 
fa als sistemes de captació, les infraestructures de conducció i les xarxes de 
distribució i gestió del servei. Tanmateix, la universalització del proveïment 
domèstic i la xarxa de clavegueram no havien arribat a tots els nivells socials 
ni a la totalitat del territori de la ciutat, que ja ocupava la major part del Pla 
de Barcelona. 

La Guerra Civil, les dificultats de la llarga postguerra i l’esgotament 
del model de servei de la SGAB van suposar un dilatat parèntesi en el pro-
grés del proveïment hidrològic barceloní. Va caldre esperar a la dècada dels 
seixanta per consolidar definitivament la revolució de l’aigua a Barcelona 
tal com s’ha definit en aquestes pàgines. La van fer possible la posada en 
funcionament de les noves infraestructures del sistema Ter-Llobregat de 
titularitat estatal, la modernització de les xarxes de distribució urbana a 
càrrec de la SGAB i, sobretot, el boom econòmic i urbà del desenvolupa-
ment de l’època. 

a causa de dificultats tècniques i financeres, i de l’oposició de la SGAB i dels 
municipis per on havia de passar el nou aqüeducte. 

A partir del 1896 i fins al 1910, l’Ajuntament de Barcelona va convocar 
tres concursos successius per valorar ofertes de proveïments alternatius al 
servei municipal i al de la SGAB, amb els quals es projectava alimentar la fu-
tura xarxa dependent de l’aqüeducte Alt de Montcada. En aquests concursos 
van participar projectes d’arreu del territori català, principalment ubicats a 
les conques dels rius Besòs, Llobregat, Tordera, Ter, Noguera Pallaresa i, fins 
i tot, l’andorrana Valira. Els beneficis esperats de la compra municipal del 
futur projecte guanyador van fomentar que bona part dels recursos hidrolò-
gics catalans s’obrissin a l’Ajuntament de Barcelona. El sistema de concur-
sos, però, va fracassar per diverses causes: la complexitat tècnica per escollir 
l’oferta més adient; la competència entre els projectes i les denúncies dels 
interessos locals perjudicats als indrets on es localitzaven; l’escassa solvència 
financera de l’Ajuntament per fer front a les despeses milionàries de la com-
pra, que requeririen dècades d’amortització; la manca de voluntat política 
conjunta de les formacions presents al municipi, i, finalment, la subordinació 
a les autoritats provincials i estatals, no sempre coincidents pel que fa a les 
decisions municipals. 

A partir del 1911 i com a conseqüència de l’escandalosa resolució del 
concurs del 1910 a favor d’un ofertor de fiabilitat dubtosa, va intervenir per 
primera vegada directament el Govern espanyol, que va decretar la forma-
ció d’una comissió especial per estudiar el problema de l’abastament d’ai-
gua a la ciutat. Una vegada revisades les actuacions municipals anteriors i 
convocat un nou concurs, la comissió va determinar que calia procedir a 
l’adquisició de la SGAB i rebutjar les altres ofertes. El projecte de municipa-
lització del servei d’abastament tenia el suport de les principals formacions 
polítiques republicanes i regionalistes catalanes i la col·laboració inicial del 
Govern liberal espanyol. En cas que s’hagués dut a terme, hauria significat 
la consecució de la revolució de l’aigua a Barcelona ja a la segona dècada 
del segle xx.

Després d’una agra polèmica en la premsa, l’opinió pública, el consistori 
i fins i tot a les Corts Espanyoles i amb el Govern, el pla per municipalitzar el 
servei d’abastament va ser abandonat. Entre els principals motius cal desta-
car el cost del projecte, que arribava a l’astronòmica quantitat de 72 milions 
de pessetes de l’època. El deute s’hauria d’amortitzar al llarg de dècades amb 
els beneficis de la prestació del servei, que s’esperava que s’universalitzés si era 
prestat a preus populars. 

El segon factor de fracàs va ser l’oposició de la propietat urbana barcelo-
nina a qualsevol projecte que es financés d’acord amb l’augment del consum 
d’aigua. Els propietaris temien la reducció de les seves rendes, ja que el cost 
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L’Eixample: incongruències municipals i iniciatives 
empresarials 
Manuel Guàrdia

En el cas de Barcelona, el subministrament de l’Eixample es configura com 
el principal problema per resoldre i com l’autèntic desencadenant de la revo-
lució de l’aigua. Primer, per assegurar la suficiència de la dotació per garan-
tir la nova expansió de la ciutat. Segon, per aconseguir l’elevació de l’aigua, 
qüestió determinant, ja que el repartidor de Jesús d’Aigües de Montcada 
quedava a una cota molt baixa per subministrar aigua a l’Eixample. La 
memòria del projecte de reforma de Josep Fontserè, signada el desembre 
del 1857, tractava de demostrar la suficiència de l’aprovisionament davant 
la futura expansió de Barcelona: «Según los médicos, un hombre necesita 
ó absorve en buenas condiciones de vida dos litros diarios de agua; esta es 
pues la cantidad rigurosa y estrictamente necesaria. En cuanto el consumo 
para el uso esterior doméstico y limpieza, necesariamente necesitan en esta 
capital unos con otros cada individuo 12 litros, en consecuencia consu-
me 14 litros».1 Una població de 180.000 habitants, més 8.000 transeünts, 
comportava un consum de 2.616.000 litres diaris, als quals calia afegir els 
30.900 litres diaris destinats a cavalleries. D’aquests, 1.410.000 litres dia-
ris se servien mitjançant les 60 fonts públiques de Barcelona i Gràcia. Un 
contingent cada vegada més important eren els 2.308.000 litres diaris que 
es preveien per a reg de jardins, passeigs i fonts monumentals. Fontserè con-
siderava doncs raonable un consum de 14 litres per habitant i dia, que era 
netament inferior als 17 litres que subministraven, segons el seu càlcul, les 
mines de Collserola i la de Montcada. Cerdà, en canvi, calculava la dotació 
existent de 17 litres per habitant i dia una quantitat mesquina, fins al punt 
que «los habitantes de esta ciudad están muy lejos de disfrutar ni siquiera de 
una quinta parte de la dotación mínima que corresponde á los de toda po-
blación regularmente administrada; que vienen en el más craso error muc-
has personas, por otra parte bastante ilustradas, cuando aseguran con cierta 
formalidad dogmática que tenemos agua hasta de sobra; y finalmente que 
es urgentísima la necesidad no solo de arreglar y poner en orden el sistema 
de distribución interior para mejor utilizar las existentes, sino también la de 
emprender cuanto antes las obras indispensables y suficientes para aumentar 
el caudal que alimenta esta ciudad».2 «Según los mejores higienistas el mí-
nimum que para las bevidas y demás usos domésticos corresponden, como 
promedio, a cada habitante de una población regularmente abastecida, es 

Torre de les Aigües, Roger de Llúria, 56, Sociedad de Crédito y Fomento de Barcelona,  
Josep Oriol Mestres, amcb.
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renovació de la xarxa.8 Es va proposar també obrir un concurs de projectes 
d’abastament d’aigua per tal d’augmentar el cabal subministrat, i el 21 de 
juny de 1879 es van inaugurar tres pous de captació prop de les mines de 
Montcada, amb màquines de vapor Alexander i amb una capacitat màxi-
ma d’extracció de 23.000 metres cúbics diaris.9 El rendiment, però, no va 
ser gaire efectiu, i els pous van provocar reclamacions d’altres interessats 
en l’explotació del freàtic del Besòs, en especial de la Junta de Regants i 
Molins del Rec Comtal, i els conflictes jurídics es van arrossegar fins al 
1910. D’altra banda, com que la xarxa de distribució era vella, tenia moltes 
filtracions i no se n’havia augmentat la pressió, l’increment de l’aigua que 
aportaven els pous resolia ben poca cosa. L’11 de novembre de 1876 es van 
donar ordres a Antoni Rovira i Trias, l’arquitecte cap de fontaneria: «Se 
sirva a formar un plan general de cañerías para la conducción del agua 
que posee el Municipio, el cual aprovechando lo que sea aprovechable del 
antiguo sistema que hoy existe construido á retazos, esté, en lo posible, a la 
altura de los actuales adelantos».10 El projecte, signat l’abril del 1880, pre-
veia un gran dipòsit a la cruïlla actual de l’avinguda Diagonal i el passeig 

de 40,33 litros diarios.»3 Madrid estava fent obres per portar aigua des de 
70 quilòmetres i obtenir 942 litres per habitant i dia, encara que només 
s’utilitzarien 50 litres per habitant i dia per a necessitats particulars i 90 
litres per habitant i dia per a usos públics. València, que fins feia pocs anys 
depenia de l’aigua dels pous, amb l’execució del projecte de l’enginyer San-
tacruz disposava ja de 100 litres per habitant i dia d’aigua potable. París, 
que disposava ja de 120 litres per habitant i dia, estava portant a terme obres 
costosíssimes. Nova York i Glasgow disposaven de més 90 de litres per habi-
tant i dia, i Londres, 68 litres per habitant i dia. Barcelona només disposava 
de la mesquina dotació de 28,63 litres per habitant i dia. Escassesa que se 
suplia amb aigua de pou. 

Cerdà advertia, també, de la qüestió més crítica que la iniciativa munici-
pal no va ser capaç de resoldre: l’escassa elevació de les aigües de Montcada.4 
Josep Fontserè, com a arquitecte responsable, havia proposat el 3 desembre 
de 1859 instal·lar una bomba de vapor sobre la caseta de Jesús, «para elevar 
2.500 m3 de agua de la Mina de Moncada a la altura de 23 metros cada 
24 horas [...], cuya agua podría suplementar la escasez que experimentan 
las minas de montaña en verano y dotar a la Villa de Gracia y edificios del 
Ensanche de esta capital».5 D’aquestes 1.250 plomes elevades, 500 serien per 
a les fonts públiques i els edificis públics de l’Eixample i Hostafrancs, 600 
serien per arrendar i 150 per subministrar als punts més alts del barri antic.6 
El projecte d’elevació, però, no es va realitzar, i la primera expansió de l’Ei-
xample va dependre de l’insegur aprovisionament de les mines de Collserola 
i, sobretot, de l’aigua dels pous, com es pot comprovar en els projectes d’ha-
bitatges que es van fer en aquells anys. La passivitat municipal va facilitar 
l’eclosió d’empreses privades orientades al subministrament de l’Eixample. 
Ja l’any 1857, la societat Palau, Garcia i Cia. havia iniciat el projecte de 
derivació d’aigües subterrànies de les valls de Dosrius, que progressava len-
tament i que va patir greus problemes de finançament. D’aquesta manera, la 
primera resposta efectiva a l’abastament de l’Eixample va ser dels mateixos 
interessos immobiliaris. La Sociedad de Crédito y Fomento de Barcelona, 
una de les societats que van donar el primer impuls a l’Eixample, va cons-
truir la Torre de les Aigües al carrer de Roger de Llúria número 56, entre el 
carrer de la Diputació i el carrer del Consell de Cent, seguint el projecte de 
l’arquitecte Josep Oriol Mestres, del 1867, per assegurar l’abastament ade-
quat a les cases que s’estaven construint.7 Pocs anys després, el 1872, Aguas 
Potables de Barcelona, el Ensanche y la Barceloneta també tenia un pou i 
una torre d’elevació al passeig de Sant Joan amb l’avinguda Diagonal, que 
garantia la pressió per servir les cases de l’Eixample a tots els pisos.

Des de principis dels anys setanta, l’Ajuntament va reprendre la 
iniciativa. Des del 1870 es prenien dades per formar un pla general de 

Projecte no realitzat d’elevació de les aigües de Montcada: Aguas de Moncada. Proyecto para su 
elevación en esta ciudad, 1879-80, signat: Rovira i Trias, amcb.
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una costosísima elevación que sólo surte efecto en forma de cascada en 
determinadas ocasiones».13 Una sèrie de decisions que, en definitiva, com-
portaven l’acceptació tàcita de deixar el camp obert a les empreses privades 
que en aquells anys havien anat prenent posicions cada vegada més sòlides  
i que aleshores ja garantien el subministrament al nou Eixample. 

La Llei d’aigües del 1866 havia facilitat la iniciativa privada per a l’ex-
tracció, la conducció i la distribució d’aigua. No sembla casual que la prime-
ra elevació per a l’Eixample sigui de l’any 1867 i que el mateix any sigui el de 
la constitució, a Lieja, de la Companyia d’Aigües de Barcelona promoguda 
per capital belga i francès. Aquesta societat internacional, ben capitalitzada i 
amb àmplia capacitat tècnica, va adquirir l’empresa que el 1857 havia iniciat 
la conducció d’aigües de Dosrius. L’obertura de 12.306 metres de galeria de 
captació, amb una conducció de 51.724 metres, 22 viaductes i 47 túnels, 
exigia una escala de finançament fora de l’abast d’altres empreses. L’aigua 
salvava el Besòs mitjançant un sifó i acabava als anomenats dipòsits de Dos-
rius, de 17.000 metres cúbics, a una cota de 95 metres d’altura. L’altura del 
dipòsit permetia servir, en les millors condicions de pressió, Gràcia, Sant 
Gervasi i l’Eixample. En un opuscle editat el 1873 presentava una xarxa 
ja en funcionament, que servia ja 262 abonats a Gràcia, 38 a Sant Gervasi 
i 129 abonats a Barcelona. «El agua de Dosrius de la Compañía de Aguas 

de Sant Joan dotat amb una màquina de vapor per a l’elevació de l’aigua 
que hi arribava mitjançant una derivació de l’aqüeducte de Montcada.11 La 
nova pressió exigia una renovació completa de la xarxa, substituint totes 
les velles conduccions de ceràmica i canviant els vells repartidors per claus 
d’aforament, un procés que ja s’havia iniciat tímidament. El 1860 es van 
fer les conduccions de l’Ajuntament als carrers Ample, Regomir, Comtessa 
de Sobradiel i Escudellers (466 metres), també a la plaça Reial, i al nou 
carrer de la Princesa, des de la plaça de l’Àngel fins al passeig de Sant 
Joan (450 metres); les cases estaven ja servides amb claus d’aforament. Els 
propietaris obtenien així «el agua a mucha más elevación, más fresca en 
el verano y a menor distancia pues la toman frente sus mismos edificios» 
i s’evitaven els costos i les molèsties de les obres freqüents de desempedrar 
i empedrar.12 El projecte de Rovira i Trias no es va dur finalment a terme, 
de manera que els repartidors es van mantenir encara molt temps; de fet 
no van desaparèixer completament fins al 1914. El que resulta més incon-
gruent és que, entre el 1874 i el 1881, l’Ajuntament va preferir executar 
l’elevació i el dipòsit per a la cascada del Parc de la Ciutadella, de caràcter 
merament sumptuari. Garcia Faria va ser molt crític sobre aquesta qüestió: 
«En una ciudad que tiene por lago el Mediterráneo se ha ahuecado un 
miserable charco en el cual nadie se fija, y para alimentarlo se ha ideado 

Projecte no realitzat d’elevació de les aigües de Montcada: Aguas de Moncada. Proyecto para su 
elevación en esta ciudad, 1879-80, signat: Rovira i Trias, amcb.
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capital.16 La Companyia d’Aigües de Barcelona, tot i que es va mostrar com 
l’empresa més sòlida, va tenir també dificultats davant del volum d’inver-
sions que la competència exigia. L’any 1876 intentà arribar a un acord amb 
l’Empresa del Bajo Vallés, constituïda el 1861 amb capital dels germans 
Girona Agrafel i que malgrat les dificultats el 1875 ja havia construït bona 
part de la seva conducció fins a Barcelona. L’acord del 1881 va ampli-
ar la capacitat d’abastament, però no va resoldre la debilitat financera de 
la companyia. El mateix any, la Société Lyonnaise des Eaux va garantir 
l’aportació de recursos suficients i es va constituir la Societat General d’Ai-
gües de Barcelona. D’aquesta manera podia afrontar amb més garanties la 
competència amb l’Empresa Concesionaria de Aguas Subterráneas del Río 
Llobregat, que el 1866 havia obtingut la concessió per captar aigües del 
freàtic al marge d’aquest riu i que el mateix 1881 ja inaugurava la primera 
distribució a la població de Sants. La constitució de l’Empresa de Aguas del 
Alto Vallés, que es proposava portar aigua de tres finques de la riba dreta 
el riu Ripoll, va tenir lloc també el 1881. La Compañía General Anónima 
de Aguas de Barcelona havia obtingut autorització, el 1878, per fer diver-
sos pous de captació i una torre d’elevació al Poblenou, i entre el 1880 i el 
1882 Pere  Falqués estava construint les instal·lacions. L’alçària de la torre 
d’elevació, únic element que es conserva, permetia servir fins a una altura de 
80 metres. El 1882, en plena efervescència empresarial, es publicà la nova 
normativa municipal per regular les canalitzacions del subsòl de les vies 
públiques «para la introducción y especulativa distribución de agua potable 
en esta ciudad y su término».17

Progressivament, les diverses empreses van anar caient dins de l’òrbita 
de la reforçada Societat General d’Aigües de Barcelona. La Compañía de 
Aguas de Sants va ser adquirida el 1886. El 1890, la SGAB va comprar 
l’empresa Aguas Potables de Montaña, constituïda el 1883 per explotar un 
pou al carrer de Balmes, que tenia greus dificultats econòmiques. El 1892 
va incorporar la Compañía de Aguas de San Martín de Provensals, cons-
tituïda el 1878. La SGAB s’anava reforçant i anava augmentant el nombre 
d’abonats i l’extensió de la xarxa instal·lada. Les empreses més ambicioses 
van ser les últimes a entrar a l’òrbita de la SGAB. La Compañía General 
Anónima de Aguas de Barcelona es declarà en fallida el 26 de juny de 
1888; el 1890, l’aigua va ser declarada no potable, i el 1895 la companyia 
va ser adquirida. La SGAB va subscriure, el 1896, un contracte privat de 
compra de l’Empresa de Aguas del Alto Vallés, també en dificultats. La 
seva gran competidora, l’Empresa Concesionaria de Aguas Subterráne-
as del Río Llobregat, havia seguit una bona estratègia de captació de les 
aigües freàtiques del Llobregat, que el temps va demostrar com la millor 
opció, i va tenir un ritme molt viu de creixement de xarxa i d’abonats. 

de Barcelona, Sociedad Anónima Belga, puede llegar a todos los pisos de 
Gracia, San Gervasio, Ensanche y Barcelona, á causa de su presión, y está al 
alcance de todas las fortunas, según es de ver de los reglamentos de abono. 
Ya por medio de contador, ya por llave de aforo, y de las condiciones para la 
venta perpetua […]; y según demuestran los resultados prácticos obtenidos 
en las 412 fincas que están surtidas de dichas aguas.14

La Companyia d’Aigües, que encara depenia exclusivament de l’aigua 
rodada, inaugurà el 1882 una central elevadora d’aigües subterrànies al 
Besòs, a Sant Andreu de Palomar. L’oposició decidida dels municipis de Sant 
Martí de Provençals, Badalona, Sant Andreu de Palomar, Santa Coloma de 
Gramenet i Sant Adrià de Besòs va servir de poc. Advertien dels greus perills 
per als regs agrícoles i, encara més, del dany que podia causar als nombro-
sos pous de les fàbriques «que forman la riqueza del Llano de Barcelona, 
la mayoría de las cuales se alimentan de aguas del Besós en extraordina-
ria abundancia proporcionando trabajo a miles de brazos».15 La Companyia 
d’Aigües de Barcelona va obtenir, finalment, la concessió per captar 30.000 
metres cúbics diaris d’aigües del freàtic a la seva instal·lació, que va ampliar 
el 1890 i el 1897 amb dues potents bombes de vapor.

El nombre considerable d’empreses que van proliferar aquests anys 
van quedar abocades a una forta competència i a carències creixents de 

Projecte no realitzat d’elevació de les aigües de Montcada: Aguas de Moncada. Proyecto para su 
elevación en esta ciudad, 1879-80, signat: Rovira i Trias, amcb.
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1. Josep Fontserè, Memoria del proyecto de reforma para la canalización de agua y gas, Barcelona, 
1858. AHCB; B.1858-4º- op. 5, pàg. 9-10.
2. Ildefons Cerdà, Teoría de construcción de ciudades, Madrid, Ministeri de les Adminsitracions 
Públiques – Ajuntament de Barcelona, 1991, pàg. 179.
3. Cerdà, Teoría de construcción..., pàg. 84.
4. Aquest és un problema que han d’afrontar la majoria de ciutats aquells anys. A París, per exem-
ple, l’aigua distribuïda per les canalitzacions no va pujar a l’últim pis dels immobles del marge 
dret fins al 1865, i els del marge esquerre, fins deu anys més tard. Roger-Henri Guerrand, Les 
lieux. Histoire des commodités, París, Éditions La Découverte, 1985, pàg. 106.
5. Expedient 2338 (sense data), «Agua sobrante de Moncada, su aprovechamiento, máquina en 
la casa compuerta de Jesús». 1859, expedient 2338 3/1, Obres Públiques, secció 3a, «Memoria 
proyecto para elevar el agua procedente de la Mina de Moncada a mayor altura de la que tiene 
hoy en dia en la casa compuertas de Jesus. [...] He visto con pesar la grande escasez de agua que 
experimentan las minas de Montaña llamadas de San Gervasio, Diputacion, Frare Blanch, Cortés, 
Nuestra Senyora del Coll y den Falcó; afectando sobre manera á varios particulares que la tienen 
adquirida en propiedad en esta capital, á grandes edificios y paseos públicos y á tres fuentes situ-
adas en la Villa Gracia; distribucion que asciende á noventa y nueve plumas de agua [...] entre las 
evaporaciones y filtraciones de tan largos trayectos llega á ser cuasi nula el agua que abastece a esta 
ciudad y Gracia procedente de dichos manantiales. [...] Como puede verse en la Memoria que tuve 
el honor de presentar en 27 de Diciembre de 1857, la cual se dignó esta corporacion disponer que 
se imprimiese y que con la verdad de los hechos manifiesto en ella: que por innecesarios y sobran-
tes para las necesidades á que las aguas de la mina de Moncada estan destinadas se abandonan en 
varios torrentes 2.777,3555 litros de agua ó sean 1,262 plumas cada dia, pudiendose aumentar este 
sobrante á 4.852,455 litros equivalentes á 2,082 plumas». 
6. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Obreria, C-XIV-140. El pressupost de la 
Maquinista Terrestre i Marítima ascendia a un total de 240.600 reals de velló.
7. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), expedient 1825-bis-C, secció 3a, 1867, 
«Expediente promovido por la Sociedad de Crédito y Fomento de Barcelona en demanda de per-
miso para construir en la manzana 31-31 de la zona de ensanche una obra destinada a la elevación 
de agua».
8. AMCB, 3/0, Obres Públiques, expedient núm. 458, 1876, «Expediente relativo a la formación 
de un plan general de cañerías para la conducción y distribución de las aguas del municipio». El 
25 de febrer de 1880, Rovira i Trias informava que «en cumplimiento del acuerdo tomado por  
el Excmo Ayuntamiento en 6 del presente mes, esta Gefatura está tomando todos los datos nece-
sarios, y ha venido efectuandolo desde el año 1870 para la formación de un proyecto general de 
reforma de cañerías como son levantamiento de planos de todas las obras que constituyen el actual 
servicio de fontanería detallando en qué proporciones viene repartido el caudal de agua de la Mina 
de Moncada que comparece a esta ciudad, cabiendome la satisfacción de poder manifestar a VS 
que al poco tiempo de que se me indique haberse aprobado un plano de reforma de esta Capital 
podrá presentar el referido proyecto general para un nuevo servicio de fontanería arreglado a los 
nuevos adelantos que se conocen sobre el particular».
9. Manel Martín Pascual, Barcelona: aigua i ciutat. L’abastament d’aigua entre dues exposicions 
(1888-1929), Madrid, AGBAR-Marcial Pons, 2009, pàg. 90-94.
10. AMCB, 3/0, Obres Públiques, expedient núm. 458, 1876, «Expediente relativo a la formación 
de un plan general de cañerías para la conducción y distribución de las aguas del municipio».
11. AMCB, expedient 1327, 1879-1880, «Expediente que contiene un proyecto para la elevación 
en esta ciudad de las aguas de Moncada».
12. AHCB, secció Consellers, Obreria, C-XIV-140. Anys després, el 1888 s’insistia en la necessitat 
de substituir els repartidors per claus d’aforament. AMCB, Comissió de Foment, anys 1887-1888 
/ expedient 1931 (anys 1887-1888), pàg. 0 (portada):

AÑO 1887 Á 88 / ayuntamiento constitucional de barcelona, Comisión de Fomento, 
número 1931.

Arrossegava, però, una situació financera precària, cosa que va facilitar 
l’estratègia de la SGAB. El 1890 ja posseïa un volum de deute de la con-
cessionària equivalent al 65 % del total del passiu. El 1894, una assemblea 
general de creditors va aprovar un primer acord amb la SGAB, i el 1896 
ja tenia pràcticament el control de l’empresa. La Societat General d’Aigües 
de Barcelona dominava així de facto la totalitat de les empreses privades  
i podia establir la seva pròpia estratègia sense temor a la competència, ja que 
Aigües de Montcada no representava cap amenaça. Va concentrar el seu es-
forç en les captacions de la llera del Llobregat. El conjunt de les captacions 
va passar de 15.000 metres cúbics el 1890 a 81.000 el 1910 i va realitzar un 
sistema d’elevacions que, el 1905, culminava a la Torre de les Aigües del 
Tibidabo, que garantia l’aigua a qualsevol punt del Pla de Barcelona, fos 
quina fos la seva altura. 

Concentració empresarial abans i després del 1896: hegemonia de la sgab cap a la integració  
de les xarxes.

Manuel Guàrdia | L’Eixample: incongruències municipals i iniciatives empresarials
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«expediente promovido por D. Emilio Clausolles para suprimir los repartidores de aguas de 
este Municipio, sustituyéndolos por llaves de aforo “Repartidores.- Proyecto de Emilio Clausolles 
para suprimirlos, substituyéndolos por llaves de aforo” 

En la forma que en la actualidad se verifica la distribucion del agua que los particulares tienen 
adquirida del Excmo Ayuntamiento, no puede ser ni mas primitiva ni mas expuesta á errores de 
gran consideracion. El sistema de torreones repartidores reunen en nuestro humilde concepto un 
sin numero de inconvenientes siendo el mayor y de mas importancia el que resulta en perjuicio 
del erario Municipal. Ademas los repartidores tal como hoy se hallan establecidos presentan mal 
aspecto á la vista, produciendose manchas de humedad en las fachadas de las casas en que se ha-
llan empotrados, ademas de la que se produce en el interior de las habitaciones inmediatas siendo 
necesario siempre que ha sido posible destinarles una torre ó edificio adecuado, separado de las 
casas todo lo que permita su situacion especial. Acontece con suma frecuencia que por obturarse 
la caja de distribucion ó por otra causa imprevista el agua se derrama exteriormente, convirtiendo 
el repartidor en una cascada y las calles en unas lagunas perdiendose de este modo cantidades 
nada despreciables de aquel líquido [...] En vez de las actuales torres repartidores, se construiran 
en la acera ó donde mas convenga, unos pequeños pozos de forma cuadrada y de 1,50 metros 
de profundidad por 1 metro de lado. Este pozo sera cerrado con una portezuela de plancha de 
palastro ó bien de fundición de hierro todo segun indican los planos numero 1 y 2. Dentro del 
mencionado pozo va colocada una bateria de mil llaves de aforo correspondiendo cada una de 
aquellas á un propietario de agua. En el caso de estar formada la bateria de treinta llaves, como 
indica el plano numero 3, estas estarán dispuestas en tres hileras de 10 llaves cada una tomando el 
agua de tres tubos horizontales de hierro A.A.A. que se hallan en comunicacion con el conducto 
principal con las tres llaves M.M.M. y el tubo inclinado B. Cada una de las llaves de aforo lleva 
un numero correspondiente á un propietario determinado y el sistema permite poder leer sobre un 
cuadrante que tiene en la parte superior, la cantidad de aguas que corresponde de cada propietario, 
con referir el numero que marca la aguja á una tabla especial matematicamente calculada y que 
acompaña el aparato. Establecida pues una lista para cada pozo ó batería de llaves con el numero 
de litros de agua que corresponde darsele á cada propietario, el inspector ó funcionario encargado 
del aforo de la misma puede apreciar por una simple lectura si cada uno de los propietarios de agua 
reciben aquella que estrictamente tienen derecho [...]. Barcelona, 17 Febrero 1888.»
13. Pere Garcia Faria, Memoria. Saneamiento de poblaciones. Condiciones higiénicas de la urbe. 
Su mejoramiento. Disminución de la mortalidad de sus habitantes y aumento de la vida media de los 
mismos, Barcelona, 1885 (AHCB, B-1885-8º (32)).
14. Aguas de dos Rius. Compañía de Aguas de Barcelona. Sociedad Anónima Belga, 1 de febrero de 
1873 (AHCB, Entitats, 136-6, 1/4º).
15. «Recurso elevado […] por los Ayuntamientos de San Martin de Provensals, Badalona, San 
Andrés del Palomar, Santa Coloma de Gramanet y San Adrián del Besòs, en contra de la concesi-
ón de aguas subterráneas del Besòs solicitado por la Compañía de Aguas de Barcelona, Sociedad 
Anónima Blega […]. Plano de la comarca que perjudicaría las obras proyectadas por D. Nicolás 
Reculez en el cauce del Besós» (AHCB, Entitats, 136-3-1884).
16. Martín Pascual, Barcelona: aigua i..., pàg. 94-114 i 158-188.
17. «Condiciones y reglas á que sujetarán las autorizaciones que conceda el Excmo. Ayuntamiento 
al onjeto de canalizar el sub-suleo de las vías públicas para la introducción y especulativa distri-
bución de agua potable en esta ciudad y su término, Barcelona, 1882» (AHCB, Entitats, 1-26, 
caixa 1-9).

Torre d’Aigües del Tibidabo, projecte de Josep Amargós i Samaranch, 1903, cianotípia,  
Fundació AGBAR.
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Plànol general de distribució de la Companyia d’Aigües de Barcelona a inicis del 1873, Gràcia  
i Sant Gervasi, «Aguas de Dos Rius. Compañía de Aguas de Barcelona. Sociedad Anónima 
Belga», Barcelona, 1 de febrer de 1873, ahcb.
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Plànol general de distribució de la Companyia d’Aigües de Barcelona a inicis del 1873, Barcelona  
i l’Eixample, «Aguas de Dos Rius. Compañía de Aguas de Barcelona. Sociedad Anónima Belga», 
Barcelona, 1 de febrer de 1873, ahcb.
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havia tingut un sistema de clavegueres força avançat entre el 1726 i el 1860. 
El 1860 es va decidir l’adopció del sistema pneumàtic, que va resultar un 
fracàs aplicat a gran escala i, en vista del resultat, aquells anys s’estava estu-
diant l’adopció de la circulació contínua. A Amsterdam, Leiden i Dordrecht 
s’havia assajat, des del 1878, l’anomenat sistema Liernur, que havia creat una 
gran controvèrsia, ja que es tractava d’un sistema pneumàtic de buidatge de 
les fosses que es va demostrar també costós per les freqüents reparacions que 
necessitava. A la segona part, el Dictamen examinava els disset principals 
sistemes emprats a les diverses ciutats per a l’evacuació d’immundícies. Ad-
vocava per la circulació completa i contínua i n’especificava els requeriments 
tècnics i els avantatges.

París esdevingué en aquells anys el centre del debat entre els partidaris 
de la circulació contínua, també anomenat tout à l’ égout, i els que s’hi oposa-
ven. En el context de les reformes de Haussmann, el nou i colossal clavegue-
ram projectat per Belgrand a París des del 1854, objecte d’admiració i difós 
per moltes revistes il·lustrades, va ser considerat per alguns observadors com 
un «objecte de luxe», perquè durant molts anys recollia poc més que les ai-
gües pluvials i domèstiques. Una comissió tècnica presidida per Belgrand va 
acordar, el juny del 1883, que es podia autoritzar l’evacuació completa sem-
pre que la claveguera portés aigua abundant. S’hi van oposar aferrissadament 
els defensors de les fosses fixes, per aprofitar-ne l’adob i per preservar el Sena 
de la pol·lució. Eren els partidaris del circuit hermètic, d’evitar les vies de 
contagi, una visió més pròpia dels metges, contra els favorables a la circulació 
contínua, més afí als enginyers molt influenciats per les innovacions angleses 
i per l’adopció del sistema a Brussel·les, Frankfurt, Danzig, Viena o Berlín.2 
En qualsevol cas, el tout à l’ égout no es va convertir en obligatori a París fins 
al 1894. Encara que Frankfurt i algunes altres ciutats ho havien desestimat 
pel seu cost, a la majoria de ciutats on s’havia adoptat la circulació contínua 
s’havien fet assajos per utilitzar les aigües brutes com a fertilitzant. A Lon-
dres, Berlín, Breslau, Viena i altres ciutats menors angleses ho havien aplicat, 
en menys o més mesura, i París no en va ser un excepció. De fet, va ser una 
de les ciutats on es va experimentar amb més insistència, des del 1850.3

Moltes ciutats d’Itàlia i d’Espanya, com també Colònia i Friburg en el cas 
d’Alemanya, encara depenien de pous absorbents que contaminaven el sub-
sòl. Altres tenien claveguerams en estat poc recomanable, com ara Marsella, 
Bordeus i Sevilla. De fet, era la situació de la major part de les ciutats espa-
nyoles, inclosa Barcelona, que era l’objecte de la tercera part del Dictamen. 
La fundació, el 1881, d’una Sociedad Mutua para la Extracción de Letrinas 
és un bon indicador que en aquelles dates no es preveia a Barcelona cap re-
novació efectiva.4 El diagnòstic que es feia en el Dictamen era inapel·lable: 
«Barcelona [...] se halla enferma y padece un mal crónico, grave, por decirlo 

La qüestió pendent del sanejament
Manuel Guàrdia

Cerdà no preveia, en cap cas, adoptar el model de cicle continu, que s’ha-
via seguit a Londres, i malgrat la seva voluntat de renovar el clavegueram, 
aquesta pretensió va quedar fora del projecte aprovat per a l’Eixample. Les 
primeres cases que s’hi van construir van seguir combinant al mateix pati el 
pou d’aigua neta i el pou mort, com es pot veure en els plànols de les llicèn-
cies. Durant els anys setanta i principis dels anys vuitanta, de forta expansió 
de la ciutat, les pautes de sanejament no devien canviar substancialment. 
Els problemes consegüents devien convèncer, l’agost del 1884, la Comissió 
de Foment d’impulsar un projecte de reforma general. Durant la seva ela-
boració es disposaren mesures d’execució immediata, com ara no permetre 
l’existència de pous morts absorbents, afavorir la creació de noves empreses 
d’extracció de latrines, comminar els propietaris a fer els dipòsits de les latri-
nes impermeables i disposar que es llencés al clavegueram la màxima quan-
titat d’aigua possible i que es netegessin regularment les clavegueres amb 
menys pendent. El 30 de setembre de 1884 es va crear una comissió especial 
encarregada d’estudiar la reforma general del sistema de clavegueram de la 
ciutat presidida per l’alcalde, amb cinc vocals, dos enginyers de camins, dos 
enginyers industrials, dos arquitectes i un metge. Els seus estudis van quedar 
recollits en el Dictamen Previo, que es publicà el 1886. El secretari ponent, 
Pere Garcia Faria, devia ser-ne el redactor principal.1 

La primera part del Dictamen Previo, molt documentada, ofereix un ba-
lanç d’urgència d’un període de transició que recull un ampli ventall d’ex-
periències fonamentalment europees. No és estrany que abordés d’entrada 
el cas de Londres, la primera ciutat que va adoptar la circulació contínua i 
completa, i altres ciutats menors angleses que la van seguir (Aldershot, Car-
lisle, Wells, Reading, etc.). També estudiava grans capitals europees que s’ha-
vien dotat amb aquest sistema, en el període més recent, com ara Brussel·les, 
Berlín, Viena, Danzig, Hamburg i Frankfurt. Així mateix, presentava molts 
altres casos de ciutats que tenien altres sistemes, com ara el de Manchester, 
Rochdale, Niça, Heidelberg, Nuremberg, Augsburg, Grätz, Bremen i Gro-
ningen, que havien adoptat les fosses mòbils, i d’altres que depenien de fos-
ses fixes com ara Sheffield, Lió, Reggio, Pàdua, Como, Imola, Brescia, Pisa, 
Lucca, etc. Hi havia força ciutats que havien adoptat la neteja pneumàtica de 
les fosses fixes, com per exemple Dresden, Stuttgart, Estrasburg, Karlsruhe, 
Magúncia i Hannover. Aquest procediment, segons el Dictamen, s’havia  
demostrat molt car i una aposta de modernització errònia. Torí, per exemple, 
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reforma interior de Baixeras. La part més urbanitzada de l’Eixample, entre la 
rambla de Catalunya i el passeig de Sant Joan, passava de desguassar al Bo-
gatell a fer-ho a la instal·lació d’elevació d’aigües brutes, situada a les hortes 
de Sant Bertran, sota Montjuïc, on una bomba de vapor impulsava les aigües 
al col·lector que, de la Gran Via, les portava fins a la granja agrícola al pla 
del Llobregat (Viladecans i Gavà). Els principals col·lectors de la ciutat vella 
seguien les noves vies previstes per Baixeras i es desviaven cap a la central 
d’impulsió. 

No és casual que el 1891, el mateix any de l’aprovació del projecte de 
Garcia Faria, s’aprovés el projecte de l’aqüeducte Alt de Montcada, que havia 
de garantir un abastament municipal actualitzat, capaç de cobrir les neces-
sitats creixents del nou clavegueram i altres serveis públics. El mateix any, 
les noves ordenances municipals preveien la circulació contínua i només au-
toritzaven les fosses fixes impermeables a les cases de carrers desproveïts de 
claveguera. Les connexions dels desguassos amb la claveguera havien d’estar 
proveïdes de sifons hidràulics obturadors per interceptar tota comunicació 
entre les galeries i l’interior dels edificis (articles 486, 487 i 489). També 
regulaven les comunes, que havien d’estar dotades amb «sifón ú otro apa-
rato inodoro» i «hasta que se disponga que las materias fecales afluyan á las 
cloacas públicas, en todas las casas se construirá un depósito de letrinas, de 
capacidad conveniente; cuyo depósito podrá contener un desagüe o verte-
dero en su parte superior, que conduzca la parte líquida a la cloaca pública» 
(articles 140-141). Quan es realitzés la connexió al clavegueram, s’havien de 
netejar, desinfectar i obstruir els pous morts. No menys significativa és la 
dotació d’aigua que reclama: «Partirá prudencialmente del promedio de 250 
litros diarios, por cada cuarto independiente habitable que la casa contenga» 
(article 139). Era menys del que considerava òptim el Dictamen Previo, entre 
500 i 200 litres diaris per persona, però quedava realment molt lluny de les 
previsions de 14 litres per persona i dia que feia Fontserè el 1857, o la previsió 
més exigent de Cerdà de 40 litres per persona i dia del 1859. Eren exigències 
derivades del funcionament del sistema de circulació contínua.

Garcia Faria va ser acomiadat gairebé immediatament, per raons que 
anys més tard va denunciar al seu opuscle Anarquía o caciquismo. La seva 
feina va tenir molt probablement una gran incidència com a precedent, però 
no es va realitzar, com tampoc la reforma interior de Baixeras. El 1894, 
Garcia Faria defensava la necessitat de reforma integral: «Siendo las edifica-
ciones en su mayoría vetustas e infectas, esta población no se sanea abriendo 
tres grandes vías, que solo podemos considerar como ejes de la reforma [...] 
ni sería posible la irrigación sanguínea de los órganos de nuestro cuerpo si 
las arterias principales no estuvieran acompañadas de otras ramifica ciones, 
cada una de las cuales tiene el ancho apropiado para la cantidad de elementos 

así, pues una población en que mueren anualmente el 32,5 por 1.000 de 
sus habitantes está enferma de gravedad. No ignoramos que del mismo mal 
adolecen muchas de las capitales del extranjero, pero también tenemos por 
indudable que no se aliviará la dolencia del paciente al saber que su vecino 
sufre otro mayor». El sistema de clavegueres de la ciutat vella no havia canvi-
at. Calculava que dels seus 57.000 metres només 7.000 estaven en bon estat 
perquè eren recents, i 3.000 o 4.000 eren més antics però es podrien reparar. 
La resta s’havia de refer completament. Eren conduccions molt deteriorades, 
sovint amb poc pendent, no es podia entrar fàcilment a l’interior i el sistema 
de registre obligava a retirar les llambordes o lloses, operació que malmetia 
els paviments. La neteja era doncs molt difícil i, en general, només es feia 
una vegada a l’any. A l’Eixample només estaven construïdes les clavegueres 
més immediates al nucli antic i els principals col·lectors que garantien l’eva-
cuació de les aigües de pluja. El de la rambla de Catalunya, realitzat aquells 
anys, havia canalitzat l’antiga riera d’en Malla i portava la seva aigua al de la 
Ronda, de secció el·líptica i alçària 1,80 m, que desguassava al Bogatell. L’altre 
tram de la Ronda, des de Balmes, anava a la ronda de Sant Pau cap al port, on 
també desembocava la col·lectora del carrer d’Urgell. A la dreta de l’Eixample 
hi havia també el col·lector del carrer de Casp, passeig de Sant Joan i carrer 
d’Almogàvers; i el de Provença, passeig de Sant Joan Gran, via Roger de Flor. 

La Comissió tenia clar que la solució era el sistema de circulació contí-
nua i completa. No abordava el projecte, però en plantejava algunes qües-
tions principals. La primera era establir-ne l’extensió. Semblava poc lògic no 
abordar d’una manera conjunta el clavegueram dels municipis més pròxims 
a Barcelona, però l’agregació dels municipis del Pla de Barcelona estava en-
cara en discussió i no es va concretar fins al 1897. La segona qüestió era que 
la renovació del clavegueram estava totalment vinculada a la realització del 
projecte de reforma interior d’Àngel Josep Baixeras, aprovat aquells mateixos 
anys, però que finalment no es va fer. En darrer terme, però no el menys 
important, el nou sistema de sanejament comportava dotar la ciutat amb 
un volum d’aigua abundant, tant per als serveis públics com per als privats; 
altrament el sistema de circulació contínua esdevenia inviable. Es va encar-
regar el projecte de sanejament del subsòl a l’enginyer Pere Garcia Faria, que 
el va haver de limitar al municipi estricte de Barcelona.5 Es tracta d’un gran 
esforç d’actualització tècnica d’acord amb les pautes adoptades a les ciutats 
més avançades que s’havien examinat al Dictamen Previo, en una situació 
local precària i amb les indeterminacions pròpies d’un període de transició. 
La publicació de la seva memòria i de les seves làmines, l’any 1893, l’ha con-
vertit en un document de referència. El pla de conjunt del projecte de clave-
gueram es va demostrar molt ambiciós. Canviava radicalment els recorreguts 
i els pendents de les clavegueres i era inviable sense la difícilment realitzable 
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1. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), expedient 1686, 3/0, 1884-1885, «Ex-
pediente relativo al nombramiento de una comsisión especial encargada de estudiar una reforma 
general en el sistema de alcantarillado de esta Capital». I Dictamen previo de la comisión designada 
para el estudio de la evacuación de inmundicias y saneamiento del subsuelo de Barcelona. Emitido por la 
subcomisión designada al efecto. Barcelona, 1886 (AHCB, Entitats, 1-27, caixa 1).
2. Alain Corbin, Le miasme et la jonquille, París, Flammarion, 1986.
3. Sabine Barles, La ville délétère. Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain. XVIII-XIXème siècle, 
París, Ed. Champ Vallon, 1999, pàg. 285-303. 
4. Estatutos de la Sociedad Mutua para la Extracción de Letrinas, 1882 (AHCB, B.1881-8º, op. 20). 
S’establia per a una durada de cinquanta anys com a empresa de serveis, promoguda pels mateixos 
propietaris, per garantir un servei eficient de buidatge dels pous morts i que s’havia d’autofinançar. 
L’objecte de la companyia era l’extracció i l’adquisició de tota mena de matèries fecals de latrines per 
vendre-les com a adob.
5. P. Garcia Faria, Proyecto de Saneamiento del Subsuelo de Barcelona. Alcantarillado. Drenaje. 
Residuos Urbanos. Aprobado en 1891, Barcelona, Henrich, 1893 (AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona, Entitats, 1-9.5).
6. P. Garcia Faria, Medios de aminorar las enfermedades y mortalidad de Barcelona. Memoria leída 
en la Academia de Higiene de Cataluña, Barcelona, Administración de Industria e Invenciones, 
1894.
7. Per exemple, en una Instrucción popular relativa á los preceptos que deben observarse en épocas de 
epidemia colérica, del 1884, es plantejava clarament l’origen microbiològic: «El cólera es una enfer-
medad infecciosa producida por la penetración en el organismo humano de un vegetal microscópico 
oriundo del Asia». Fixava en els vòmits i les deposicions del colèric l’origen de la infecció, cosa que 
comportava l’adopció de mesures preventives i de concrets procediments de desinfecció (AHCB, 
Entitats, 1.9, caixa 1-1).
8. AMCB, Comissió de Foment, expedient 1959, anys 1888-1889, «[…] promovido por D. Luis 
Fortuny, para que se apruebe un proyecto de saneamiento de esta Ciudad, á fin de extraer por medio 
de un sistema tubular neumático, las materias fecales y nocivas desde estaciones centrales». Encara 
que proposa un sistema de tancament hermètic propi del paradigma miasmàtic, es justifica perquè 
«las deyecciones son el principal vehículo de los microbios, sus elementos de vida y propagación».
9. AMCB, «Expediente 3450 relativo a un Proyecto de Alcantarillado para la ciudad de Barcelona», 
1902.

figurados de la sangre á que debe dar paso [...]. El sistema excretor de Bar-
celona está afectado de enfermedad incurable y por ello es preciso proceder 
con urgencia a la reforma del mismo, cuya realización ha de buscar el sa-
neamiento del subsuelo».6 Des d’un punt de vista urbanístic, la resolució 
del problema del sanejament va topar amb expectatives i indeterminacions 
rellevants. Les més significatives, les qüestions de la reforma interior i de 
l’agregació dels municipis del Pla. Des del punt de vista mèdic, l’afectava 
també la superació del paradigma miasmàtic, que era substituït aquells anys 
pel nou paradigma microbiològic.7 No sembla, però, clar que el canvi de 
mirada mèdica tingués una gran incidència en l’adopció progressiva del sis-
tema de circulació contínua. Semblen més determinants els criteris tècnics i 
econòmics, i els resultats empírics de les dècades d’assajos que indirectament 
ens desvela el Dictamen Previo.8

A partir del 1902, després de l’agregació del 1897 i en una nova con-
juntura política, es va reprendre amb urgència la qüestió del sanejament. El 
punt de partida va ser novament el Dictamen Previo, que es va incorporar a 
l’expedient, i la ponència delegada per la Comissió de Foment va redactar 
un nou dictamen. Aquest dictamen considerava que el problema havia es-
devingut més complex per l’agregació dels pobles del Pla de Barcelona, «al-
gunos de los cuales tenían su proyecto de alcantarillado en vías de ejecución 
mientras que otros no habían verificado estudio alguno de conjunto. Por 
otra parte las condiciones topográficas de estos pueblos son diferentes de tal 
modo que mientras tal problema es en unos sencillísimo y permite adoptar 
en conjunto los proyectos […] aprobados, o estudiar rápidamente nuevos 
proyectos para los que no lo tienen, en otros como en San Martin de P. pre-
cisa un estudio detenido del sistema que conviene adoptar». El 30 de gener 
es donava ordre a l’arquitecte en cap de la Secció de Vialitat i Conduccions, 
Jaume Gustà Bondia, perquè l’oficina tècnica deixés en suspens tots els seus 
projectes «que no sean de reconocida urgencia» i el 10 de març era nomenat 
cap d’una oficina exclusivament encarregada del projecte de clavegueram.9 
La renovació del clavegueram es va anar implementant a partir d’aquestes 
dates i està ben documentada als Anuarios Estadísticos de la Ciudad de 
Barcelona entre el 1902 i el 1914. A diferència del que proposava el projecte 
de Garcia Faria, el de Gustà Bondia respectava els principals col·lectors de 
l’Eixample i es limitava a l’ampliació i la renovació de les parts necessàries 
i, a la ciutat vella, només va poder fer l’obertura de la via Laietana. Tampoc 
no es va considerar l’aprofitament de les aigües brutes com a adob agrícola 
al delta del Llobregat, una pràctica molt estesa, fins aleshores, que estava 
perdent partidaris per raons econòmiques i sanitàries. Es prescindia així de 
qualsevol procés de depuració. 
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La interpretació bacteriològica del contagi es consolida a les últimes dècades del segle xix. 
Assainissement des villes, París, 1905, Fundació AGBAR.
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Seccions de les avingudes proposades per Ildefons Cerdà a Memoria del anteproyecto del ensanche 
de Barcelona, làm. xxxvi, aga.
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Sistema de buidatge pneumàtic dels pous morts que Ildefons Cerdà inclou a Teoría de la construcción  
de ciudades, 1859, aga.
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Projecte parcial de les clavegueres per les rondes, Leandre Serrallach, 1863-1864, amcb.
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Proyecto de saneamiento de Barcelona, mediante la extracción de materias fecales y nocivas 
por el sistema tubular neumático desde estaciones centrales, Luis M. Fortuna,1888-1889, amcb. 
Les solucions d’extracció neumática van anar perdent atractiu amb l’abandó de les teories 
miasmàtiques i es van anar deixant de banda.
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Pedro García Faria, Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona, 1891, Henrich, 1893, ahcb.
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Pedro García Faria, Proyecto de Saneamiento del subsuelo de Barcelona, 1891, Heinrich, 1893, ahcb.  
El projecte canviava radicalment el recorregut i els pendents dels principals col·lectors i no es va realitzar.
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La nova xarxa de clavagueram entre el 1903 i el 1914 (elaborat per Sergi Garriga a partir dels Anuarios 
estadísticos de la ciudad de Barcelona).

Manuel Guàrdia | La qüestió pendent del sanejament

Estat del clavegueram el 1903

Ampliacions de la xarxa entre el 1903 i el 1914
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Gustà Bondia, Proyecto de saneamiento e higienización de las casas de Barcelona, 1917, ahcb.
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municipalització. Probablement, la SGAB es devia convèncer que convenia 
negociar, en veure que l’Ajuntament, que estava concretant el contracte de 
tresoreria amb el Banc Hispano Colonial, fet que el dotava amb un marge 
ampli de maniobra, mostrava determinació i voluntat d’estructuració global 
de les diverses polítiques municipals. Els enfrontaments partidistes finalment 
van impedir que aquesta opció progressés, però la qüestió de la municipa-
lització no va deixar de sobrevolar tots els debats. En el concurs del 1911, 
la SGAB no havia fet una oferta concreta, però s’havia posat a la disposició 
de la comissió per si es volia municipalitzar el servei de proveïment. Va ser 
l’única proposició que la comissió va prendre en consideració. La represa 
de les converses a partir del 1911 va portar novament al centre de la pugna 
política el debat sobre la municipalització. La dificultat de la negociació, la 
confluència de lluites partidistes i els interessos econòmics van donar una 
gran força als grups opositors. El nucli més bel·ligerant era el de propietaris 
urbans liderats per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que es-
taven convençuts que la municipalització comportaria un cost que gravitaria 
sobre la propietat. Veien com una amenaça el nou Reglament de policia que 
autoritzava l’Ajuntament de Barcelona a exigir l’augment de consum do-
mèstic d’aigua, d’acord amb el que establien les ordenances, i a exercir una 
inspecció sanitària sistemàtica. L’aigua de les cases corria a càrrec dels pro-
pietaris i resultava difícil repercutir els increments de cost als llogaters. Les 
noves exigències acabarien obligant a canviar completament les instal·lacions 
d’aigua i de sanejament, ja que la inspecció tindria capacitat per sancionar 
la permanència de pous negres, i la resistència a connectar els immobles a la 
xarxa de clavegueram. També les corporacions industrials consideraven que 
podia perjudicar la producció fabril de la ciutat. Molts establiments s’alimen-
taven de pous propis que una inspecció sanitària podia declarar insalubres 
o podia considerar contaminants els seus sistemes d’evacuació de residus. 
Formaven un grup nodrit d’afectats, ben organitzat, que va aconseguir una 
influència política important, per mitjà d’una campanya d’oposició que va 
tenir el suport interessat del ministre de Governació. A principis d’agost del 
1914 hi havia ja poques possibilitats de municipalització, però s’hi van sumar 
dos fets que van canviar radicalment els paràmetres del problema. D’una 
banda, l’inici de guerra europea va fer abandonar tota negociació a la SGAB, 
que era una empresa francesa. De l’altra, a la tardor es va desencadenar una 
greu epidèmia de tifus que va posar l’Ajuntament contra les cordes.2

A partir del setembre, els casos de tifus van anar creixent, però encara el 
14 d’octubre no es podien precisar quines eren les aigües responsables de l’epi-
dèmia. Un dels arguments més impactants de la campanya d’oposició contra 
la municipalització es va centrar en la manca de condicions de potabilitat de 
les aigües servides per la SGAB. Aquesta afirmació contradeia les anàlisis del 
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Com hem vist, l’opció pel sistema continu i complet de sanejament demanava 
la modernització de les instal·lacions i un gran increment en la dotació d’ai-
gua. El 1890, l’Ajuntament aprovà construir l’aqüeducte Alt de Montcada per 
elevar l’aigua a 147 metres i dotar la xarxa municipal amb pressió adequada. 
Es tractava d’elevar l’aigua des de la Trinitat fins al nou aqüeducte que havia 
d’arribar fins al turó de Vallcarca. L’execució va començar el 1891, però es van 
acumular les incidències i avançà molt lentament. El recorregut de la canalit-
zació va motivar diversos plets, les voltes van patir diversos enfonsaments i el 
projecte va ser econòmicament molt costós i objecte de nombrosos escàndols 
i crítiques per la ineficiència municipal. Puig i Cadafalch va criticar anys més 
tard el projecte, perquè era una obra feta «com si no s’haguessin inventat les 
tuberies de ferro». Malgrat les dificultats, el 1910 l’aqüeducte Alt estava pràc-
ticament acabat, però no podia ser operatiu si no s’incrementava molt signi-
ficativament la dotació d’aigua. Aquest era un problema que venia de lluny i 
que havia preocupat molt els diversos consistoris. Els pous del Besòs s’havien 
demostrat poc efectius i arrossegaven conflictes jurídics interminables. Per 
incrementar l’aportació d’aigua, el 1896 s’havia convocat un concurs de pro-
postes de captació i conducció a Barcelona. L’objectiu era obtenir l’augment 
necessari de l’abastament, entrar en competència amb la SGAB i aconseguir 
una reducció efectiva del preu de l’aigua, única via per estimular el consum 
que el sistema de sanejament requeria. Cap de les ofertes presentades no va 
arribar a passar a la fase de projecte i, el 1899, s’amplià el termini per a la pre-
sentació de noves propostes. El 1903 s’acordà finalment optar per la solució 
de conducció d’aigua del Ter, però diverses circumstàncies acabaren frustrant 
el projecte. Un nou concurs convocat el maig del 1910 va acabar amb greus 
sospites de corrupció i en un conflicte polític que va arribar a les Corts Es-
panyoles. Ja amb intervenció governamental es constituí una nova comissió 
que va elaborar un dictamen molt rigorós. Entre altres coses va mostrar que 
el problema no residia tant en la manca d’abastament, sinó en les resistències 
a augmentar les pautes de consum. Encara que es convocà un nou concurs el 
maig del 1911, com que les propostes no convencien ni diferien gaire de la 
dels concursos anteriors, la comissió no va considerar urgent la compra de 
nous cabals.1

Durant el 1905 ja s’havien establert contactes entre la SGAB i l’Ajun-
tament, amb vista a una possible adquisició municipal de la companyia. 
No hem d’oblidar que, en aquells anys, moltes ciutats havien optat per la 
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Els punt vermells dels decessos per causa del tifus s’acumulaven entorn de les fonts servides amb 
aigua de Montcada (punts grocs). Eren molt més escassos al voltant de les fonts de la Societat 
d’Aigües de Barcelona (punts negres). Detall del plànol del Dr. Lluís Claramunt i Furest, publicat  
a Problemes d’urbanisme, Barcelona, 1933.
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Van ser abundants els acudits de L’esquella de la Torratxa entorn de les iniciatives  
i els problemes del proveïment d’aigua. A dalt, sobre les irregularitats en la cons-
trucció de l’aqüeducte Alt (20-7-1900). A baix, sobre la contaminació de tifus de les 
fonts d’aigües de Montcada (13-11-1914).

Laboratori Municipal del 1911, però es va estendre amb el brot epidèmic i 
s’aprofità per desencadenar una campanya contra la SGAB. El 23 d’octubre, 
una anàlisi del doctor Turró, director del Laboratori Municipal, detectava el 
bacil del tifus a les aigües d’una font de Sant Andreu procedents de l’aqüeducte  
de Montcada. Les disposicions adients immediates haurien d’haver estat la in-
terrupció del proveïment d’aigües de Montcada i la prohibició, o almenys la 
neteja, dels dipòsits domèstics, però eren mesures terriblement impopulars en 
el context d’encesa lluita política entorn de la qüestió de l’aigua, i les autoritats 
municipals, desbordades per la crisi, van donar mostres d’indecisió. La cam-
panya opositora interpretava aquestes mesures com una tàctica per convèncer 
l’opinió pública dels avantatges de la municipalització i, el 4 de novem bre, en-
cara s’oposava a la neteja dels dipòsits domèstics i al tancament de la conducció 
de Montcada. Un escrit del Col·legi de Metges atribuïa el 80 % dels casos a 
l’aigua dels pous de Cornellà de la SGAB. Van enviar un telegrama al ministre 
de Governació perquè desautoritzés l’Ajuntament i van convocar una manifes-
tació el dia 10 de novembre. Malgrat la campanya, era ben clar que les defun-
cions per tifus es concentraven entorn de les fonts d’aigua de Montcada i que 
la conducció havia estat infectada per les filtracions d’aigües residuals a l’altu-
ra de Sant Andreu, de manera que l’evidència es va anar imposant. En tot cas, 
fins al 17 de novembre l’Ajuntament no decidí injectar permanganat per colo-
rar les aigües de Montcada per evitar-ne el consum, i el 21 de novem bre es va  
tallar el servei. Les fonts de les Aigües de Montcada, les més apreciades, es 
van haver de precintar o esterilitzar. La SGAB va instal·lar fonts provisionals  
de substitució i, entre el 1914 i el 1920, es va renovar tot el sistema de distri-
bució d’Aigües de Montcada. La corba d’aigua distribuïda de la SGAB, entre 
el 1910 i el 1936, marca clarament aquest període en el qual es va substituir el 
servei municipal. S’optà per construir una nova canonada a pressió de ciment 
armat, aprofitant el vell aqüeducte Baix com a galeria practicable. L’estació de 
Trinitat Vella, prevista com a primera elevació de l’aqüeducte Alt de Mont-
cada, bombejava l’aigua al dipòsit de Trinitat Nova, que era el que dotava el 
sistema amb la pressió necessària. La nova instal·lació prescindia de la vella 
xarxa de canonades de terrissa i de tubs de planxa asfaltada, de l’obsolet sis-
tema de repartidors, inclòs el repartidor de Jesús, i la nova distribució es feia 
amb una moderna xarxa urbana de canonades de ferro colat amb pressió per 
servir tots els pisos.3 En definitiva, malgrat l’acumulació d’errades i demores, 
el brot epidèmic del 1914 va desencadenar un procés de renovació que estava 
pendent de feia molt de temps. La modernització immediata d’aquests serveis 
no comportà, però, un increment de l’oferta de l’aigua, de manera que deixà 
el camp lliure a l’expansió progressiva de la SGAB.

La SGAB no havia deixat d’ampliar la seva xarxa d’aprovisionament i 
havia reforçat decisivament la seva posició. Com a resposta al debat i a les 
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norma i el que havia permès assegurar les exigències creixents de l’abastament 
de Barcelona. Com que el dictamen insistia en la necessitat de dotar la ciutat 
amb aigües abundants i en bones condicions de potabilitat i d’evitar que el 
veïnatge la pagués a preus alts, recordaven que la SGAB havia subministrat 
un cabal mitjà diari de 150.000 metres cúbics, que afegint les aigües d’altres 
companyies donava un total de 200.000 metres cúbics, o sigui un consum 
de 200 litres per habitant i dia. Repetien l’oferta, feta ja el 6 de desembre de 
1926, en la qual es comprometien a aportar un cabal suplementari de fins a 
100.000 metres cúbics diaris, per obtenir un total consumible de 300 litres 
per habitant i dia, desideratum del dictamen, amb la qual cosa l’Ajuntament 
podria opinar fonamentadament sobre si el volum d’aigua disponible era o 
no suficient. Acabava remarcant que «existiendo, pues, tal dotación sin gra-
vamen para el erario municipal, cabe preguntar qué razón aconseja duplicar 
el abastecimiento imponiendo con ello un nuevo sacrificio económico inso-
portable a los ciudadanos de Barcelona».7 

Malgrat les sostingudes hostilitats i les amenaces latents de municipalit-
zació, els anys vint van ser doncs de plena consolidació de la SGAB. També 
a partir d’aquests anys inicià una activa política de garantia de la salubritat, 
amb la creació del laboratori del passeig de Sant Joan i la introducció sistemà-
tica de la cloració. A partir dels anys trenta, gràcies també a la manca d’em-
penta d’Aigües de Montcada, la SGAB va enregistrar un augment sostingut 
en el nombre d’abonats.8
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5. Jaume Gustà Bondia, Proyecto de saneamiento e higienización de las casas de Barcelona, 1917 
(AHCB, Entitats, 16-3, 1918).
6. Martín Pascual, Barcelona: aigua i..., pàg. 351-358.
7. SGAB, El abastecimiento de aguas de Barcelona, Exposición dirigida al Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona por la SGAB, desembre del 1929 (AHCB, Entitats, 136-3.1929).
8. Luis Soucheiron Bataller (enginyer industrial, subdirector tècnic de la SGAB), Estudio del 
incremento probable de la demanda de agua en la Red de la Sociedad hasta el año 2000 y Plan para 
afrontarlo, mecanografiat, 1945, Fons Fundació AGBAR (Arxivador 2).

demandes de la comissió, l’agost del 1911 havia editat un opuscle per explicar 
el grau de desenvolupament de les instal·lacions, que van obrir a la premsa.4 
La mateixa comissió va acceptar que l’oferta de la SGAB garantia prou bé el 
subministrament. Cada vegada era més clar que el problema era el consum 
insuficient. Gustà Bondia, responsable del nou clavegueram, el 1917 insistia 
també en el mateix punt: «Desgraciadamente, el caudal de agua no alcanza, 
hoy por hoy, en nuestra ciudad aquel volumen que fuera, en rigor, preciso 
para que las galerías de evacuación se sostuvieran en el funcionamiento nor-
mal de eliminación, arrastre y desagüe que corresponde al sistema». Contra 
les resistències socials i econòmiques, advertia que «es preciso hacer entender 
que todo progreso, que todo perfeccionamiento, que todo refinamiento en 
un orden cualquiera, no es un lujo sino una necesidad».5 Però estimular el 
consum d’aigua resultava molt impopular i sospitós en un context de submi-
nistrament privat i d’altes tarifes. Malgrat les dificultats, la municipalització 
semblava la resposta adient. El Reial decret del 1925 que promulgava el Re-
glament de sanitat municipal intentava imposar un canvi de les instal·lacions 
i de les pautes de consum. Establia que «los ayuntamientos deberán imponer 
las instalaciones domésticas de agua por contador suprimiendo los depósitos 
o cuando menos obligando al uso de los modelos especiales de dichos reci-
pientes que permiten retirar fácilmente los barros o fangos que forman las 
materias arrastradas por el agua al sedimentar» (article 7) i apostava clara-
ment per la municipalització. Els ajuntaments havien de «procurar, por cu-
antos medios las leyes ponen a su alcance, la municipalización de los servicios 
de aguas potables, aguas residuales, mataderos, cementerios, enterramientos 
y abastos de leche» (article 7).

La situació econòmica a la França de la postguerra europea i la cobertura 
de les lleis promulgades per a la repatriació de capitals van permetre que un 
grup bancari essencialment local adquirís la SGAB, el juny del 1920. Gairebé 
immediatament es va prestar a negociar novament amb l’Ajuntament i es va 
tornar a encendre el debat i la polarització. «El caràcter financer de l’opera-
ció devaluava el seu perfil socialitzant», cosa que no la feia gaire popular, en 
un moment d’aguda conflictivitat social i de repressió extrema, i l’intent va 
tornar a fracassar.6 Malgrat el conjunt de disposicions legals promulgades als 
anys vint perquè els municipis encaressin el problema de les aigües, l’Ajunta-
ment de Barcelona, dominat per grups pròxims als interessos de la propietat 
urbana i poc proclius a la municipalització, es va mostrar apàtic. De tota 
manera, no va cessar la bel·ligerància contra la SGAB, per la qualitat i la 
potabilitat de l’aigua, i també amb relació a la seva capacitat de proveïment. 
El desembre del 1929, en resposta a un dictamen de l’Ajuntament sobre la 
conveniència de fixar les necessitats de Barcelona en matèria d’aigües, en pre-
visió de futurs creixements, la SGAB afirmava que aquesta havia estat la seva 
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Esquema del nou sistema de conduccions i elevacions d’Aigües de Montcada, 1914-1920, Gaceta Municipal.
Tirada aparte de la información relativa al servicio municipal de Aguas de Moncada, 1917: 1. El Reixagó /  
2. Pous de Montcada / 3. El Rec Comtal / 4. Mina antiga de conducció fins al repartidor de Jesús / 5. Conducte 
d’alimentació d’aigua dels pous suplementaris / 6. Registre de la mina antiga / 7. Tancament del solar de 
la Trinitat / 8. Casa de màquines per a la primera elevació / 9. Caseta de comportes / 10. Aqüeducte alt: 

comença a la casa de màquines (8) i acaba a Vallcarca / 11. Dipòsit de primera elevació de 10.000 m3 / 
12. Conducció d’impulsió al dipòsit de primer elevació / 13. Canonada de sortida del dipòsit que condueix 
l’aigua a la nova xarxa de distribució a pressió / 14. Galeria practicable que protegeix la canonada de 
ciment armat / 15. Emplaçament de la sala de màquines per la segona elevació / 16. Emplaçament del 
dipòsit de segona elevació (15 i 16 no es van fer).
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Esquema general de les instal·lacions de la sgab, amb el sistema d’elevacions, Memoria sobre  
las instalaciones de la SGAB, Barcelona, 1925, sgab.
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Cornellà, vista general de l’estació elevadora, 1925, sgab.

Vista de l’entrada del dipòsit de Sant Pere Màrtir, 1925, sgab. Instal·lació dels tubs de formigó armat a la rasa de la carretera de Madrid, 1925, sgab.

Sant Andreu, vista general de l’estació elevadora, 1925, sgab.



103AIGUA CORRENT I CIUTAT MODERNA, 1867-1967

Casa de màquines a Cornellà, sala de calderes, 1925, sgab.

Casa de màquines de Sant Andreu: sala de motors, 1925, sgab.

Casa de màquines a Cornellà: grups elevadors, 1925, sgab.

Casa de màquines de distribució a altures, Guinardó, grups d’elevadors elèctrics, 1925, sgab.
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La difusió de les pràctiques higièniques
Manuel Guàrdia

La pràctica del bany havia recuperat acceptació, des del segle xviii, espe-
cialment com una mesura terapèutica i, a la primera meitat del segle xix, 
s’apreciava com un símptoma de progrés. És il·lustrativa la sol·licitud d’un 
permís, el 1836, per instal·lar uns banys de mar públics entre les Drassanes 
i Montjuïc, «siguiendo el método adoptado en diversos países estrangeros, 
espresando haberse experimentado ser mucho más saludables por el choque 
de las olas y por su mayor limpieza que los que se toman en parages redu-
cidos». L’informe de la Comissió es mostrava molt favorable, ja que «las 
ventajas que traería un establecimiento de esta naturaleza podrían ser de 
bastante consideración […] y sería al mismo tiempo una obra de utilidad y 
ornato, y no duda esta Comisión que sería un aliciente para que concurri-
esen á tomar baños á esta ciudad moradores de lejanas poblaciones que sin 
este atractivo ni pensaran en venir á dejar beneficio en la capital».1 La Guía 
general de Barcelona, de Sauri i Matas, ens aporta una relació de les «cases de 
banys» l’any 1840: «De algunos años á esta parte se van aumentando estos 
establecimientos, por la mucha afición que se va tomando en bañarse, con 
motivo de los muchos beneficios que reporta á la salud. En todos ellos se es-
meran en servicio a los concurrentes, con aseo, comodidad y elegancia, en la 
temporada de veranos que mas uso se hace de ellos». 2 Alguns dels banys eren 
d’aigua de mar, calenta o freda, i també n’hi havia de vapor. S’hi relaciona-
ven un total de vuit establiments. En alguns casos, com el de l’establiment 
del doctor Pujades a la Rambla, que procurava «a los enfermos el hospedage, 
si se necesita, todo con esmero y equidad» i s’hi administraven «baños de 
recreo que sirven para destruir hasta el germen de las enfermedades». En 
altres, com ara el del carrer de la Canuda, es portaven «a domicilio tanto 
para los enfermos como para las personas que gusten tomarlos para recreo, 
asi de día como de noche: hay un depósito de bañeras de todas clases, para 
poder tomar baños generales, de asiento, de pies, y otros para los brazos los 
cuales se pueden tomar con toda comodidad desde la cama».3 També hi 
havia «muchos hojalateros, que por tanto diario, prestan bañeras portátiles, 
cuidándose los que las alquilan, de hacerlas llenar del liquido que necesiten 
los enfermos para la curación de sus males». 4

Els banys públics, els banys a domicili o els banys de mar eren en gene-
ral parcials i un instrument en la lluita contra els diversos mals. Formaven 
part d’una estratègia vigoritzant, que queda ben reflectida en els nombrosos 
mètodes d’hidroteràpia que van tenir un gran predicament, com ara el de 

«Baño de pies», S. Kneipp, Método de hidroterapia, 1894.

Banyera portàtil, c. 1900, Col·lecció Gavarró, Molí de Rigat-Museu de l’Aigua.
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Sebastian Kneipp, que va gaudir d’una gran reputació.5 La necessitat més 
específica de neteja es va anar imposant a la segona meitat del segle. Pere Felip 
Monlau advocava, el 1856, a favor dels banys i els safareigs públics per a la 
classe obrera com una arma essencial de la lluita higienista. L’objectiu no era 
ja tant la tonificació del cos sinó la neteja epidèrmica i de la roba: «Sin la lim-
pieza personal y de los vestidos toda reforma higiénica será siempre insuficien-
te […]. El primer ensayo de casa de lavado y baños para pobres y jornaleros no 
se hizo hasta 1842, en Liverpool». Destacava la difusió d’aquestes iniciatives 
a Anglaterra, que marcava el camí que calia seguir: «Con decir que durante 
el año 1852 se ocuparon 208.000 puestos de lavado y se sirvieron 1.150.000 
baños. […] La falta de limpieza compromete la salud, porque impide el nor-
mal ejercicio de las funciones de la piel: las inmundicias de este órgano tan 
extenso son reabsorbidas y de sus resultas se vicia la sangre; y la viciación de 
la sangre engendra todo suerte de males y de predisposiciones morbosas».6 
Els descobriments de la microbiologia, a la segona meitat del segle, van refor-
çar aquesta percepció i van mostrar la necessitat d’una neteja freqüent de les 
mans, del cos i de la roba. Com que era molt rar disposar de safareig a casa, 
es depenia dels safareigs públics per a la neteja. Eren negocis privats d’ús molt 
més freqüent i, per tant, molt més abundants que els banys públics, però amb 
una espectre d’usuaris molt més modest i de cost molt més accessible.

En opinió de Cerdà, el bany diari era clarament desitjable, però gairebé 
impossible per raons tècniques: «Si ecsiste alguna razon (y creemos que debe 
ecsistir) para lavarse el rostro y las manos al levantarse de la cama, nos ha 
parecido siempre que la debe haber todavia mas poderosa para estender igual 
operacion á todo lo demas del cuerpo. Solamente por motivos de economia 
en la construccion de las casas escesivamente agravados por el precio enor-
me de los solares, y para evitar los gastos que se orginarían diariamente á la 
administración domestica para el servicio de agua á la temperatura necesaria 
para tomar los baños, es por lo que, a pesar de ser altamente saludable esta 
costumbre, esta en casi en completo desuso entre nosotros, y creemos que no 
se arraigará hasta tanto que el genio especulador de nuestra época venga á 
establecer para este servicio de las aguas calientes otro analogo al ya estable-
cido para las aguas potables, para la esportacion de las de menage y para el 
alumbrado artificial. Pero mientras esta mejora se establece (que dia vendrá) 
y aun cuando los baños no se tomen ahora mas que semanal, mensualmente 
ó bien en casos de enfermedad, es indispensable que haya los necesarios en 
cada casa particular y que se hallen situados en las mismas piezas de tocador 
de una manera conveniente».7 En tot cas, a les dècades centrals del segle xix, 
aquest desig sembla escassament compartit i són molt poques les cases do-
tades amb banyera fixa. En aquests casos, molt excepcionals, la banyera està 
generalment col·locada en una habitació ad hoc, apartada dels recorreguts 

«Riego de medio cuerpo superior», S. Kneipp, Método de hidroterapia, 1894.

«Baño de asiento», S. Kneipp, Método de hidroterapia, 1894.
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Pedro García Faria, Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona, 1891; Heinrich, 1893, ahcb. 
Els diversos aparells sanitaris (urinaris, lavabos, water closet, banyera) que proposa a l’habitatge 
model es connecten a la xarxa a través de sifons, però queden separats i encara no configuren la 
«sala de banys». La banyera queda amagada en un racó apartat.
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Malgrat el predicament de la hidroteràpia, les descobertes de Pasteur i els 
progressos de la interpretació microbiològica que fan de la neteja una protecció 
contra els microbis i, també, un potent símbol de la civilització del progrés, 
a finals del segle xix els banys freqüents despertaven encara desconfiança en 
bona part de la burgesia.12 Espantava el seu component hedonista i, també, la 
visió del cos nu, de tal manera que era habitual que moltes dones es banyes-
sin amb camisa. Xocaven doncs amb un sentit de la decència arrelat i amb 
forts prejudicis morals, que exigien un canvi gradual de mentalitat. L’evolu-
ció i l’augment de la popularitat dels banys de mar és un bon indicador dels 
progressos d’una nova relació amb el cos. Al mateix temps, la indumentària 
utilitzada per a aquesta activitat, especialment pel que fa a les dones, permet 
mesurar les dificultats i les etapes d’aquesta evolució. La notable expansió dels 
banys de mar en les últimes dècades del segle xix sembla que manté uns pa-
ràmetres bastant estables, des del punt vista de la indumentària. Les primeres 
dècades del segle xx són el període de la popularització progressiva i definitiva 
de l’oci i dels esports, i aquests anys es corresponen força amb la millora de la 
dotació d’aigua i de la difusió dels nous aparells sanitaris a les cases benestants. 

més habituals, com correspon a un bany força ocasional. Per exemple, a la 
Casa Buxeres, d’Elies Rogent, del 1857.

La difusió de les pràctiques de neteja coroporal va necessitar temps i no 
va ser de fet el motiu principal de renovació de les infraestructures. Va ser el 
problema de les latrines i de l’evacuació de les femtes el que va resultar crític. 
Tret del cas d’Anglaterra, que s’anticipà en totes les qüestions que afectaven 
el sanejament, als països més avançats tot sembla indicar que a partir de la 
dècada del 1880 s’obrí la fase efectiva de difusió del water closet. Coincidí amb 
l’inici de la comercialització dels models més moderns de sanitari, per exemple 
els aparells de porcellana d’una sola peça.8 Es tractava en tot cas d’una difusió 
encara molt minoritària. El panorama europeu que aquells mateixos anys di-
buixava el Dictamen Previo es corresponia bé amb les expectatives d’un inici. 
El projecte de sanejament del subsòl de Garcia Faria del 1891 inclou l’estudi en 
planta i secció de les canalitzacions d’un immoble d’habitatges particulars. Té 
un caràcter exemplar, que reflecteix bé un moment de transició. Són habitatges 
de gran programa dotats ja amb un vàter, d’una sola peça amb sifó i dipòsit de 
descàrrega. També inclou aigüeres, urinaris, lavabos, també dotats amb sifó, 
i una banyera, col·locada en un espai residual darrere una escala secundària a 
la manera de mitjan segle. Garcia Faria no parla en els seus nombrosos textos 
de la conveniència del bany. Parla en canvi de l’alcoholisme, del joc —fins i 
tot del joc a la borsa—, del celibat o de la prostitució, i defensa que «la higiene 
debe necesariamente intervenir en la represión del vicio y en la moralización 
del hombre».9 És probable que per a alguns higienistes més puritans, com per 
a molts dels seus coetanis, el bany resultés encara una pràctica moralment 
perillosa, i la visió de la banyera, incòmoda.

La introducció del water closet, en canvi, era una millora indiscutible 
en termes higiènics i de confort. Cerdà, com la majoria dels higienistes, 
era molt crític amb les comunes tradicionals: «Nada hay más repugnante, 
más incómodo, más inmoral ni más insalubre que la costumbre de hacer 
los escusados de servicio común como sucede en nuestras casas».10 Però els 
nous water closet exigien una renovació a fons de les instal·lacions privades i 
públiques, amb un augment important de la dotació d’aigua, qüestions que 
en van retardar la generalització. El 1917, l’arquitecte Jaume Gustà Bondia, 
responsable de la renovació de la xarxa de sanejament, encara insistia que 
«la instalación de retretes en la forma hoy únicamente admisibles es el water 
closet o excusado hidráulico, llamado también común a la inglesa».11 A partir 
d’aquella data, la normativa i les inspeccions que prohibien els pous morts i 
obligaven a connectar les evacuacions fecals a la xarxa (o a fosses sèptiques 
en cas d’absència de xarxa) imposaven indirectament el water closet. Les 
poques comunes i pous morts que van quedar van ser testimonis residuals,  
i generalment marginals, del passat.

Catàleg de Grandes Almacenes El Siglo, Temporada de verano, 1894, ahcb.
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tema especialment recurrent en Degas, poc amant del plein air i molt influen-
ciat per la captació visual de l’instant propi de la fotografia. Aporta testimonis 
indirectes de vida moderna que, pel seu component artístic i voyeurístic, no 
mostraven probablement les pràctiques més habituals a les famílies burgeses, 
dominades per una rígida educació on el bany amb camisa devia ser el més 
habitual i que, fins i tot, evitaven la visió dels instruments destinats a la cura 
del cos. No deixaven, però, de reflectir la preocupació creixent per la higiene 
personal. Mostraven els gestos maquinals de la neteja personal quotidiana, 
prop del tocador i dependent d’elements portàtils. La sala de banys va ser fins 
a finals de segle molt excepcional; l’aigua corrent arribava a pocs habitatges i, 
quan ho feia, no era abundant i s’utilitzava amb parsimònia. El més habitual 
era la neteja amb esponja, palanganes i cubells. La difusió del tub, un model 
de recipient molt pla importat d’Anglaterra que es podia col·locar a tot arreu, 
corrobora fins a quin punt era una pràctica moderna.14 A Barcelona, la seva 
presència en els catàlegs de productes dels grans magatzems El Siglo és un bon 
indicador d’aquesta «modernitat». Eren molt nombrosos els utensilis portàtils 
que es comercialitzaven vers el 1900: els lavabos, els rentamans i els bidets 
d’ebenisteria, a la secció de mobles, i els estris metàl·lics, que eren els més nom-
brosos i més econòmics, a la secció de bateria de cuina. Hi havia tota la varie-
tat de banyeres, de cubells, de rentamans, de dutxes, de bidets..., portàtils. 

En aquells mateixos anys, la comercialització dels sanitaris fixos per con-
nectar a la xarxa ens permet comparar els preus i comprovar que eren una 
opció només accessible a segments limitats de les classes més benestants. Per 
exemple, els lavabos portàtils costaven entre 4 i 10 pessetes als grans ma-
gatzems El Siglo, mentre que al catàleg de la Casa Verdaguer un lavabo fix  
i complet superava les 100 pessetes. Un cubell tipus tub, segons el diàmetre, 
costava de 12 a 16 pessetes. Les banyeres portàtils costaven unes 50 pessetes,  
i també podien ser de lloguer. Les banyeres fixes valien entre 200 i 300 pesse-
tes i podien arribar a costar més de 600 pessetes. L’ús confortable de la banye-
ra requeria els nous escalfadors de gas, que costaven entre 70 i 330 pessetes.  
A El Siglo n’hi havia de portàtils de 15 pessetes. Els preus dels water closets eren 
aleshores també considerables: entorn de 100 pessetes. Si a aquestes diferències 
s’hi afegeix la despesa de la instal·lació i el consum afegit d’aigua, resulta clar 
el seu caràcter encara molt exclusiu. És l’ambient confortable i modern de la 
pintura de Ramon Casas, Abans del bany, del 1894. Una escena que reflectia 
els gestos adquirits d’una nova i exclusiva quotidianitat. 

Contra aquesta versió més hedonista del confort, la difusió a altres grups 
socials adoptà un component sovint més disciplinari. El bany era massa llarg, 
consumia massa aigua i era massa car. La dutxa, molt menys consumido-
ra d’aigua, encaixava molt millor en l’estalvi d’aigua que dominava. Recollia 
també la tradició de tonificació corporal més espartana de la hidroteràpia i 

El període previ es pot abordar per mitjà de dues vies indirectes complemen-
tàries: estudiant les representacions pictòriques, força abundants, o observant 
els utensilis per a la neteja del cos que es comercialitzaven. 

El tema del bany, sovint com a tema mitològic o bíblic, havia estat molt 
present en la història de la pintura. La proliferació de toilettes intimes durant 
el segle xviii, que mostren provocativament gestos banals i íntims, marquen 
una ruptura amb els models consagrats i il·lustren sobre canvis rellevants en els 
costums i en les mentalitats, no exempts, però, de contradiccions i de conflic-
te. Des d’aleshores, una línia de tensió travessa la història de la pintura, que va 
acusar l’accentuat moralisme del segle xix, ben il·lustrat per la repulsió que 
sentia Jean-François Millet per les sensuals i provocatives pintures de Boucher. 
Segons Millet, a diferència de l’art del nu femení a les pintures clàssiques, 
Boucher es limitava a representar tristes dones despullades.13 Aquest va ser 
també el motiu de l’escàndol de Le bain, de Manet, del 1863, més coneguda 
com a Déjeuner sur l’ herbe. Les nombroses escenes de toaleta a la pintura,  
a partir del 1870, que situaven el tema clàssic del nu en un ambient quotidià 
i formaven part del procés de «secularització» dels codis consagrats, va ser un 

Publicitat de Sanitaris Verdaguer i Cia, 1904. El preu d’aquest escalfador, 330 pessetes,  
evidencia l’exclusivitat dels nous aparells sanitaris, ahcb.
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1902, el Gran Hotel Colón de la plaça de Catalunya tenia ja la sala de bany a 
les millors habitacions, i la reforma que va fer el 1916 generalitzava ja la cam-
bra de bany a totes les habitacions.16 Als anys vint era una exigència habitual 
de confort i és a partir d’aquesta dècada quan el dispositiu de la sala de bany, 
plenament normalitzada com a espai sanitari, asèptic i plenament funcional, 
es comença a generalitzar a segments més amplis de la població barcelonina. 
No és casual que coincideixi amb la finalització de la xarxa de clavegueram i 
amb les mesures de normativa sanitària.

1. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), secció Consellers, Obreria, sèrie 1C-XIV.142 / 
2.7, 1836, «Expedient del projecte d’instal·lació de banys públics a la roqueta de Sant Bertran».
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s’aplicà primer a institucions col·lectives com ara l’exèrcit i la presó.15 Més tard, 
a les escoles, on el bany es convertia en educació higiènica. També es vincula-
va a les noves pràctiques esportives. En l’àmbit privat, a finals de segle, eren 
habituals les dutxes portàtils, recipients de llauna, que també comercialitzaven 
els grans magatzems, suspesos sobre el cap i que mitjançant una cadena deixa-
ven caure una pluja fina. Es va incorporar també als nous models de sanitaris. 
La consolidació de la sala de banys plenament equipada, al tombant de segle, 
tenia un caràcter molt exclusiu. L’evolució de l’equipament dels grans hotels 
reflecteix bé aquest procés. Si l’Hotel Internacional per a l’Exposició Universal 
del 1888 concentrava les cabines amb banyera a la manera d’un bany públic, el 

Ramon Casas, Abans del bany, oli sobre tela, 1894, 72,5 x 60 cm, Museu de l’Abadia  
de Montserrat.
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els treballs de Georges Vigarello i de Roger-Henri Guerrand,7 com també el 
de Michelle Perrault (1992)8 i, més recentment, alguns altres que han tractat 
específicament els safareigs al món rural.9 

Entre nosaltres també tenim bibliografia del segle xix i principis del segle 
xx de la mà de metges higienistes; alhora, aquests temes, ja presents en l’àmbit 
de l’arquitectura a mitjan segle xix, van preocupar d’una manera molt especial 
a la dècada del 1930 els arquitectes del GATCPAC vinculats al Moviment 
Modern, i van quedar ben reflectits en les pàgines de la seva revista AC, Arqui-
tectura y Construcción.10 Tot i així, l’estudi acadèmic d’aquesta temàtica no es va 
desenvolupar fins molt més endavant, gairebé a les dècades finals del segle xx. 

Voldríem destacar les referències sobre Barcelona en els treballs d’autors 
com ara Jaume Fabre i Josep M. Huertas Claveria,11 Desideri Díez12 i, en parti-
cular, les nostres pròpies recerques sobre els banys i els safareigs de Barcelona.13 
Aquests treballs, juntament amb alguns inventaris, com per exemple el que va 
elaborar el 1993 Josep Cebrià sobre Gràcia14 i les recents publicacions sobre 
aquesta desapareguda activitat als barris barcelonins de la Clota a Horta15 i 
del Poble Sec,16 o a municipis de l’entorn metropolità (Sabadell, Molins de 
Rei, Premià de Mar, etc.), ofereixen una bona perspectiva sobre el tema. Més 
recentment, l’inventari realitzat per un equip de geògrafs, arquitectes i antro-
pòlegs en el marc de l’IPEC (Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya) 
ha representat un pas endavant en el coneixement i la catalogació de les restes 
materials dels safareigs tant a Barcelona com a la rodalia.17 Fora de l’àmbit 
metropolità, trobem un bon nombre de treballs tant sobre safareigs de petites 
ciutats com de nuclis rurals, com ara els de les comarques de l’Alt Empordà i la 
Conca de Barberà,18 o de ciutats més grans com per exemple Reus.19

Aquesta temàtica també ha estat estudiada en altres regions, especialment a 
Galícia. I dins de l’estudi més genèric de la història del treball de les dones cal es-
mentar les referències de caràcter general sobre bugaderes i safareigs a la societat 
madrilenya del segle xix que han aportat les recerques de Carmen Sarasua.20 

Els banys públics, per la seva banda, han merescut una atenció acadèmica 
més àmplia des de fa dècades. Primer els banys de mar, que adquireixen pro-
tagonisme en el marc del turisme de sol i platja, i després, els relacionats amb 
el guariment, amb alguns treballs excel·lents sobre balnearis i aigües termals.21 
En canvi, els banys d’higiene en l’àmbit urbà han estat menys estudiats, tot i 
que tenim el valuós treball de Mari Pepa Lara sobre Màlaga22 i els nostres sobre 
Barcelona.23 

En aquest article ens centrarem fonamentalment en la xarxa de safareigs i 
banys públics que podríem anomenar urbans, donada la seva ubicació a l’inte-
rior de la trama densa i fortament edificada de l’antic terme de Barcelona i dels 
municipis que el 1897 hi foren agregats. Farem només breus referències a les 
activitats de bugada en alguns municipis propers a Barcelona i en altres espais 

Entre l’espai públic i el domèstic: banys i safareigs  
a  Barcelona (1849-1958)
Mercè Tatjer i Maricarmen Tapia

Els nous enfocaments de la història social que se centren en l’estudi de la vida 
quotidiana —i en relació amb aquests enfocaments, el treball de les dones— 
han posat en valor recerques sobre aquelles activitats que formaven part de 
la vida privada de les persones i contribuïen a la seva reproducció i manteni-
ment. Entre aquestes activitats destaca la cura i la neteja del cos i la roba, unes 
feines que tenien l’aigua com a element indispensable, que estaven associades 
a les dones i que eren adjudicades gairebé sempre a elles. 

Tanmateix, l’estudi d’aquestes activitats ens permet endinsar-nos a qües-
tions tan bàsiques per a la societat com ara el proveïment d’aigua, la fabri-
cació d’articles de neteja i la mecanització d’aquestes funcions en la societat 
actual. Al costat d’aquests temes sorgeixen els relacionats amb les pràctiques 
mèdiques (hidroteràpia, higienisme), les ideologies i les formes d’organització 
social i econòmica, a més de la intervenció pública en el control i la gestió de 
banys i safareigs. 

Igualment, la relació entre neteja i cura del cos als espais domèstics i als 
espais públics de la ciutat industrial ja preocupava al llarg del segle xix els 
arquitectes de països com és ara Anglaterra i França i d’altres ciutats europees. 
Va ser, però, als inicis del segle xx quan es va desenvolupar una abundant 
bibliografia acadèmica sobre aquestes pràctiques. 

Als Estats Units, les instal·lacions de banys i safareigs han suscitat l’interès 
de molts estudiosos. Siegfried Giedion es pot considerar el capdavanter en 
aquest tipus d’estudis, gràcies a la seva obra La mecanización toma el mando;1 
el llibre de Lawrence Wright Pulcro y decente. La divertida historia del cuarto 
de baño y del WC2 és un altre referent d’aquestes publicacions primerenques, a 
les quals segueix una àmplia bibliografia recollida en el catàleg d’una exposició 
que va arribar a Madrid el 1995.3 

Alguns investigadors europeus han realitzat, també a les dècades finals 
del segle xx, nombrosos estudis. En citem alguns a tall d’exemple: a Holanda 
es va publicar l’any 1987 un petit opuscle històric;4 a Suïssa trobem un excel-
lent treball de Geneviève Heller que mostra la relació entre higiene i ordre 
en l’evolució dels banys públics a la ciutat de Lausana;5 amb alguns anys de 
diferència, un bon recull fotogràfic dels banys públics de les ciutats alemanyes 
bastits a cavall dels segles xix i xx,6 i a França ha estat notable l’aportació a 
aquesta temàtica, amb nombroses publicacions entre les quals cal destacar 
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i, d’aquesta manera, els safareigs es movien de lloc d’acord amb les dinàmiques 
d’expansió i concentració urbanes. També va estar relacionada amb la tipolo-
gia d’habitatges (menors dimensions, proveïment d’aigua per dipòsit o sense 
aigua viva) i el nivell de vida dels habitants als barris populars de la ciutat, on 
els safareigs públics permetien satisfer les necessitats d’higiene de la població.

El plànol del 1849 es refereix només a la part dins de muralles de la ciu-
tat de Barcelona, que en aquella data comprenia el recinte emmurallat (l’àrea 
aproximada de l’actual districte de Ciutat Vella). Aleshores hi havia quinze 
banys i 42 safareigs públics per als 235.060 habitants censats.

Els banys de tipus higiènic i d’oci estaven concentrats a la part baixa de la 
ciutat, al voltant de les Drassanes, en àrees on restaven alguns espais lliures i amb 
facilitat de proveïment d’aigües subterrànies. Destacaven els dos primers esta-
bliments de banys (el del carrer d’Escudellers, propietat del francès Jean-Joseph 
 Lebaud, i el del carrer de Trentaclaus) aixecats a la ciutat entre finals del segle 
xviii i inicis del segle xix. Els banys de caràcter medicinal o terapèutic, excep-
tuant el del doctor Joaquim Delhom, eren a la part alta de la Ciutat Vella, men-
tre que els banys de mar eren a les platges, al peu de Montjuïc i a la Barceloneta, 
on destacaven els banys de la Casa de la Caritat, coneguts com a Can Soler.31 

Els 42 safareigs censats el 1849 es localitzaven majoritàriament al Raval, 
dispersos en àrees d’horts d’equipaments religiosos (antics recintes conven-
tuals desamortitzats com per exemple els dels Dominics, els Caputxins o els 
Franciscans) i assistencials (com ara l’adjunt a Sant Llàtzer) o a l’interior d’al-
guns jardins privats.32 Hi havia una altra forta concentració al barri de Sant 
Pere, tocant al Rec Comtal entre la Duana i la caserna de Sant Agustí. A la 

rurals que l’envoltaven, com ara Horta, que presenta característiques pròpies 
que, tal com ja hem dit, han estat àmpliament estudiades des de fa temps per 
Desideri Díez24 i en una recerca recent; no farem referència a aquelles bugade-
res que per compte aliè rentaven la roba de Barcelona a la sèquia de Montcada 
o al barri de Llefià, a Badalona.25 Obviarem, també, aquelles feines realitzades 
en l’àmbit particular, tant en altres sèquies de la ciutat com als safareigs que 
hi havia a les eixides i els petits horts de les cases particulars de les trames his-
tòriques dels antics municipis, com ara les que es van dur a terme a partir del 
moment en què el safareig s’instal·la als edificis d’habitatges, concretament al 
terrat (un de comú o un per família) o a l’interior del mateix habitatge. 

El marc del nostre estudi se situa en la Barcelona dels segles xix i xx i, en 
concret, entre el 1849 i el 1958. En aquest període es produeix el naixement, 
l’expansió i la crisi dels moderns establiments públics urbans de neteja i cura 
del cos i de la roba. Activitats i funcions que després d’haver-se organitzat 
amb un caràcter col·lectiu van acabar recloses a l’àmbit estrictament domèstic 
i individual. 

Localització dels banys i els safareigs
Al llarg del període estudiat, els establiments de bugada i de banys públics 
van experimentar un gran creixement. El nombre augmenta en relació amb 
l’increment de la població, però queda frenat per les dificultats d’expansió i 
de cabal de les xarxes d’aigua que arribaven a les cases, i pel seu elevat cost 
que feia enrere els propietaris, els quals optaven més pel sistema d’aforament 
amb quantitats limitades, per tal de no augmentar gaire el preu de l’aigua als 
llogaters, que no pas per l’aigua directa amb comptador per a cada pis.26 Hem 
de pensar que encara l’any 1930 es van censar a Barcelona 4.200 finques sense 
aigua viva, de les quals 2.580 (sense comptar les d’Horta, Sant Gervasi i part 
de Sarrià) només disposaven de pou.27

L’anàlisi de la localització d’aquest tipus d’establiments en quatre dates sig-
nificatives ens mostra la seva difusió arreu de la ciutat. Les fonts utilitzades han 
estat els llistats d’establiments de banys i safareigs anunciats a les guies comer-
cials de l’època: la Guia de Saurí i Matas del 1849,28 els anuaris Bailly-Baillière 
i Riera i l’Anuario Industrial de Cataluña dels anys 1896, 1920 i 1958.29 S’ha 
buidat la informació per adreça i nom del propietari; aquestes fonts documen-
tals s’han contrastat amb l’inventari elaborat per Josep Cebrià, que, tot i que se 
centra en el barri de Gràcia, aporta informacions sobre el conjunt de Barcelona. 
Altres fonts primàries com ara la contribució industrial s’han fet servir puntual-
ment per a algunes dates i antics municipis agregats a Barcelona.30

La localització dels safareigs públics a Barcelona va estar relacionada amb 
el proveïment d’aigua, però sobretot amb el creixement de la seva població. 
Com més concentració de persones, més concentració de safareigs hi havia  

Projecte de banys públics a la Roqueta de Sant Bertran, 1836, ahcb.
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Plànol de banys i safareigs, 1896 (Maricarmen Tapia i Mercè Tatjer).
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Plànol de banys i safareigs, 1920, (Maricarmen Tapia i Mercè Tatjer).
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d’algunes fàbriques barcelonines (Butsems, Lacoma, Verdaguer, Sangrà, etc.), 
que es comercialitzaven àmpliament a través d’establiments especialitzats com 
ara Sauret i Verdaguer i grans magatzems, com per exemple El Siglo i El Globo. 

De fet, moltes cases benestants de finals del segle xix ja havien introduït 
el safareig i en alguns casos també la banyera a l’interior de l’habitatge; és el cas 
d’immobles del centre de l’Eixample com ara la casa del passeig de Gràcia, 80, 
construïda a la dècada del 1880, en la qual els safareigs es van col·locar junta-
ment amb el servei de planxa al semisoterrani. Però el més habitual era ubicar-
los al terrat en forma de bateria de safareigs, unes petites estances individuals 
per a cada habitatge; en el cas d’edificis més populars s’ubicava una sola pica 
de safareig que feien servir tots els veïns per torns.

La Guerra Civil va afectar aquesta activitat, principalment les bugaderes 
que rentaven per compte aliè: les dures condicions econòmiques van fer que 
moltes famílies prescindissin d’aquest servei. No obstant això, als barris obrers 
els safareigs es van mantenir i fins i tot es van expandir, quan van rebre les suc-
cessives onades d’immigració que atreia Barcelona a la dècada del 1950. 

Les dades de l’any 1958 mostren que el nombre de banys públics de 
tipus higiènic es va mantenir, mentre que el de banys de mar va disminuir, a 
causa de la desaparició de petits establiments i de l’ampliació de banys com 
ara els de Sant Sebastià. En canvi, trobem un petit creixement dels banys 
higiènics i dels terapèutics-lúdics (banys de vapor), en especial a barris com 
ara el Raval, Gràcia i l’Eixample, amb una presència mínima en altres barris. 
Cal destacar en aquesta data els establiments muntats per la filial de la Soci-
edad General de Aguas de Barcelona als barris de Gràcia, el Raval i el Clot,  
i les Termes Municipals propietat de l’Ajuntament de Barcelona ubicades a la 
plaça d’Espanya, al barri de Sants.

També és notable la manca de banys públics a barris com ara les Corts 
i Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí, Horta i Sant Andreu, que en aquesta data 
no tenien censat cap d’aquests establiments d’higiene personal; la manca de 
dades oficials no exclou l’existència de petits establiments de dutxes als barris 
populars de la perifèria de Barcelona, que a vegades se situaven en el mateix 
establiment que els safareigs.

Els safareigs, per la seva banda, van experimentar una forta davallada i es 
van reduir gairebé a la meitat respecte del 1920. Aquesta davallada es va acce-
lerar fins a la seva desaparició progressiva a partir de la dècada del 1960, arran 
de la incorporació de les rentadores mecàniques a les llars. 

El 1958, la distribució dels safareigs estava molt polaritzada. Dels 113 
safareigs censats, Ciutat Vella continuava essent el lloc amb més concentració, 
especialment al Raval, amb 25, seguit d’altres barris populars com ara els dels 
actuals districtes de Sants-Montjuïc, Gràcia i Sant Martí. La presència de safa-
reigs és mínima als barris de l’actual districte de l’Eixample.

Barceloneta, es trobaven dins de la seva trama molt a prop els uns dels altres i, 
també, al sector de la Ginebra.33 Al centre de la ciutat no hi havia safareigs, ja 
que era la zona d’edificis públics i residencials de més nivell, on els habitants 
els tenien incorporats a casa seva o enviaven la seva roba a rentar a fora.

El 1896, amb la construcció de l’Eixample la població del municipi de 
Barcelona va assolir els 327.236 habitants. Els banys públics censats a l’Anuari 
Riera es mantenien respecte als del 1849 i trobem encara banys d’higiene a 
l’antic recinte emmurallat de Ciutat Vella —tot i que es redueixen a la mei-
tat—, alhora que augmenten els banys de mar a la platja de la Barceloneta;  
a l’Eixample hi ha dos establiments de banys terapèutics-higiènics (l’Estableci-
miento Terápico-sulfuroso i l’Instituto Hidroterápico Barcelonés).

Paral·lelament, els safareigs públics van tenir un gran creixement: es van 
duplicar fins a arribar a 81. L’increment va ser important dins dels barris histò-
rics, però aviat aquests safareigs es van estendre amb força cap al Poble Sec i els 
nous carrers de l’Eixample. Igualment, als municipis del voltant de Barcelona 
van aparèixer també safareigs públics. Tot i que no estan recollits al llistat ni al 
plànol del 1896, coneixem per altres fonts la gran difusió que van tenir a Gràcia, 
a Sant Martí i, en menor proporció, a Sant Andreu, a Sants i a Horta.34

Un quart de segle després, el 1920, consolidat el nou terme municipal 
de Barcelona arran de les agregacions, tant banys com safareigs van tornar a 
experimentar un fort creixement. Els banys es van duplicar a causa de la pro-
liferació dels banys de mar, que van augmentar de quatre a dotze, concentrats 
majoritàriament a la platja de la Barceloneta, al peu de Montjuïc i a la platja 
de la Mar Bella, al Poblenou. Els banys terapèutics es trobaven a l’Eixample,  
a Gràcia, a prop del carrer Gran, i al Raval, a prop de la Rambla.

El 1920, els safareigs públics van arribar al seu màxim nombre a Barcelo-
na, amb 202 establiments censats. Aquest gran salt va comportar, a més a més, 
un canvi en l’extensió de la localització dels safareigs, els quals es van multi-
plicar i distribuir per tots els barris de la ciutat. Els barris amb més presència 
van ser el Raval (37), Gràcia (34), els barris de l’actual districte Sants-Montjuïc 
(31), l’Esquerra de l’Eixample (24) i Sant Martí (20). Aquestes noves localit-
zacions corresponien als barris de ràpid creixement poblacional, que va fer 
arribar Barcelona fins als 721.869 habitants. En aquests barris perifèrics, els 
safareigs es concentraven generalment en els nuclis antics. 

Entre el 1896 i el 1920, en paral·lel amb l’increment de banys i safareigs pú-
blics, es va produir d’una manera relativament massiva la incorporació d’aquests 
equipaments als edificis residencials, d’una banda gràcies a l’arribada d’aigua als 
edificis mitjançant la xarxa estesa per l’Ajuntament i per les companyies submi-
nistradores i, de l’altra, arran de la producció industrial de safareigs domèstics 
de pedra artificial i de ciment pòrtland, com també d’aparells com ara les dut-
xes portàtils, els escalfadors d’aigua i les banyeres de ferro fos esmaltat per part 
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Els safareigs que hi havia entre el 1849 i el 1958 es poden descriure a 
partir de quatre característiques: el lloc dins de la parcel·la, l’ordre intern, la 
capacitat i el tipus de basses. Els del període comprès entre el 1849 i el 1896 
tenen la particularitat de disposar de grans basses de forma rectangular d’entre 
70 i 90 centímetres d’alçària, construïdes amb pedra o amb parets d’obra, 
normalment amb maó i recobertes amb ciment. Sobre aquestes parets es dis-
posava una peça de pedra o també d’obra, inclinada cap a l’interior de la bassa, 
anomenada banca, on es rentava la roba. La bassa va ser un gran avenç, ja que 
permetia rentar a peu dret, a diferència del dur treball de rentar de genolls a la 
vora del riu o canal. 

Cada safareig estava dividit en banques, que corresponien a l’espai (apro-
ximadament d’un metre d’amplada) que feia servir una persona, és a dir, en 
una bassa gran podien rentar fins a 60 dones a la vegada. El nombre de ban-
ques servia de base per a la cotització a la tarifa 2a de la contribució d’acti-
vitat industrial i comercial que a partir de l’any 1845 pagaven els propietaris 
d’aquests establiments. 

La majoria de safareigs barcelonins disposaven d’entre 20 i 40 banques. 
Pocs superaven aquesta xifra i eren excepcionals els que tenien més de 60 
banques, generalment situats als barris de Ciutat Vella, Gràcia o l’Eixample, 
mentre que a les barriades menys poblades com ara les Corts els safareigs més 
freqüents eren els de menys de deu banques. 

Els safareigs de mitjan segle xix estaven emplaçats als patis i els horts 
d’equipaments (la majoria, antics convents). Es trobaven a l’aire lliure i en al-
guns casos disposaven d’un teulat molt senzill sostingut per pilars d’obra. En 
els plànols esmentats dels quarterons de Garriga i Roca del 1858 es pot veure 
un dels principals safareigs d’aquest període: el «lavadero público» de la Casa 
de la Misericòrdia, que donava al carrer de Montalegre i tenia una gran bassa 
dividida en dues parts i dues basses més petites. Finalment, també hi havia 
una altra bassa més gran al mateix hort, probablement d’ús intern. Tocant 
a la Casa de la Misericòrdia s’observen tres basses que també corresponien a 
safareigs públics, dins de la parcel·la particular que donava al carrer de Tallers. 
Aquest safareig va ser un dels que va tenir més permanència: apareix sempre a 
les fonts documentals entre els anys 1849 i 1920 i, segons sembla, va funcionar 
fins a mitjan anys quaranta del segle xx.37

Per les seves dimensions, els més destacats van ser el safareig del carrer 
de Sant Llàtzer i el del desaparegut carrer de Lacy. El primer estava darrere 
l’església de Sant Llàtzer, a la plaça del Pedró, on actualment hi ha un solar. 
Hi havia dues grans basses de 20 per 3 metres amb banques per tot el seu 
perímetre; aquest safareig va ser dels pocs d’aquest període que van perdurar 
fins a mitjan segle xx. L’altre safareig, el del carrer de Lacy, estava davant del 
mercat de Santa Caterina; es tractava d’un conjunt de basses a l’interior de 

Tipologia i arquitectura
A diferència d’altres centres urbans veïns com ara Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs i Sabadell, a Barcelona la major part dels safareigs eren de 
propietat privada. Malgrat el nom de safareigs públics, es tractava d’establiments 
que llogaven per torns les seves instal·lacions, tant a les bugaderes (rentaven per 
a altres) i les minyones com a les mestresses de casa. Només es troben al llarg del 
període estudiat les excepcions dels tres safareigs públics construïts al segle xviii 
i situats a l’Esplanada i al costat del Pastim (actual caserna de Sant Agustí),35 
dels quals no hi ha referències l’any 1849 —primera data del nostre estudi—, 
ja que havien desaparegut un any abans arran de la instal·lació del ferrocarril de 
Barcelona a Granollers. Una altra excepció són els safareigs de Sarrià, construïts 
per iniciativa municipal, el 1911, abans de l’annexió a Barcelona.

La tipologia dels safareigs a Barcelona va variar en el temps: a l’inici eren 
unes peces aïllades enmig d’horts i després es van convertir en un sistema de 
rentada amb diversos espais i mobiliari. La consulta d’un total de vint plànols 
d’expedients de sol·licitud de construcció de safareigs ens ha permès definir 
amb força detall la tipologia i les característiques d’aquests establiments pú-
blics situats dins de la trama urbana dels diferents barris de Barcelona.36 Igual-
ment, la planimetria de Ciutat Vella aixecada el 1858 per Miquel Garriga i 
Roca i la que entre el 1920 i el 1930 va fer el Servei de Plànols de la Ciutat sota 
la direcció de l’enginyer Vicenç Martorell ens han estat d’utilitat per precisar 
algunes localitzacions i tipologies. 

Febrés. Dibuix del safareig del carrer de Carretas a finals del segle xix, ahcb.
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aquest tipus d’especificacions no van ser obligatòries fins a mitjan segle xx i, 
de l’altra, perquè es tractava, en molts casos, de projectes relativament senzills 
amb uns requeriments mínims en la seva construcció, en especial fins que no 
es van determinar normatives específiques.38

Una primera diferència d’aquest període amb l’anterior és la ubicació ma-
joritària dels safareigs a l’interior de les edificacions. La densificació i la cons-
trucció dels patis i els horts va desplaçar els safareigs, que es van acabar situant 
sempre als espais interiors d’illa o a les plantes baixes dels edificis. L’entrada als 
safareigs es feia des del carrer, però normalment el recinte es trobava al final 
de la parcel·la creuant l’escala de veïns i tan sols en alguns casos el safareig 

l’illa (sobre el solar que fou un antic convent dels dominics), compost per 
quatre basses de 4 per 9 metres cadascuna, aproximadament, i tres basses més 
petites de 4 per 4 metres.

A partir del darrer terç del segle xix va començar l’edificació de nous safa-
reigs, que van marcar una tipologia que es va mantenir fins al final. Estudiant 
els expedients d’aprovació dels projectes es troba, en general, que les planime-
tries són mínimes i inclouen només el nom del propietari i de l’arquitecte o 
mestre d’obres autor del projecte, l’emplaçament, la planta i un perfil molt es-
quemàtic, sense cap especificació tècnica ni detalls sobre els materials de cons-
trucció ni de recobriment. Això s’explica, d’una banda, perquè generalment 

Sant Llàtzer amb els safareigs projectats al 1862. Quarteró Garriga i Roca, 1858, ahcb.
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La coberta plana d’estructura de fusta i teula plana solia estar sostinguda 
per alts pilars de fosa de fins a 7 metres, que es podien situar al bell mig de les 
basses i sostenien, també, les lluernes d’estructura metàl·lica;40 en alguns casos, 
es podien trobar bigues de ferro de gelosia. 

La il·luminació era natural zenital amb lluernes o claraboies sense tancament, 
tot i que, per raó dels llargs horaris, hi devia haver alguna il·luminació artificial 
(possiblement amb teies o gas), que a partir del reglament del 1924 es va obligar 
que fos elèctrica. Generalment, disposaven de poques obertures de ventilació, ja 
que només en alguns safareigs hi havia finestres que donaven al pati de l’edifici o 
al carrer. Un cop feta la bugada, les veïnes s’emportaven la roba neta i mullada a 

donava directament al carrer, com és el cas del construït el 1899 a l’Eixample 
(carrer de Nàpols amb Diputació) o el del carrer de Sant Erasme, al Raval, de 
l’any 1897.39

Pel que fa a la distribució interna, encara que es trobessin en espais d’in-
terior d’illa mantenien la mateixa estructura funcional. Es tractava de grans 
espais, generalment de 20 per 6 metres, de plantes diàfanes amb mínimes 
divisions, en els quals es distribuïen simètricament les basses. S’aprofitava la 
superfície al màxim i es deixava el centre i els laterals lliures per a la circula-
ció i per als bancs de fusta o d’obra, que servien per deixar-hi els cistells, les 
galledes i la roba. 

Safareig amb sínia al carrer de Ferlandina, propietat de Juan Casamitjana, 1861, amcb.
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Finalment, es troben safareigs més complexos, amb divisions individuals 
de les piques i amb alimentació amb aixetes pròpies d’aigua corrent, com és el 
cas dels ja mencionats de Sarrià, projectats el 1911 per l’arquitecte municipal 
Arnau Calvet. Al safareig hi havia una bassa central dividida en dotze piques 
i altres tres bateries laterals adossades al mur, una amb vuit piques i les altres 
dues amb tres piques cada una, amb una capacitat total de 26 usuàries per 
torn.45 A Barcelona, només en un dels expedients consultats —el correspo-
nent a un safareig de l’Eixample (carrer del Bruc cantonada amb Consell de 
Cent)—, cadascuna de les quatre grans piques es dividia en cinc comparti-
ments amb aixeta i desguàs individualitzats.46 

La majoria de safareigs barcelonins van ser projectats per arquitectes, 
alguns reconeguts com ara Modest Fossas, Juli Maria Fossas, Jaume Gustà 
Bondia, Carles Gauran, Josep Amargós, Antoni Costas, Enric Sagnier, Arnau 
Calvet, Josep Plantada i Andreu Audet Puig, encara que és més freqüent tro-
bar projectes de mestres d’obres, com, per exemple, Josep Merigó, Ramon 
Ribera, Bonifaci Elies, Jeroni Granell, Josep Pellicer, Maurici Auger i Joan 
Bruguera. Tot i això, la seva situació a l’interior d’illa els feia poc visibles, 
raó per la qual els safareigs barcelonins, si exceptuem el de Sarrià, no van 
mostrar en tots els anys d’existència cap imatge edificatòria externa clara i 
definida, ben al contrari que altres petites viles i ciutats espanyoles (Bilbao, 
la Corunya, Sabadell) i europees (París, Brussel·les). La funció de l’establi-
ment només se solia conèixer portes enfora per un senzill rètol o el dibuix 
d’uns picadors.

En canvi, els establiments de banys sí que van tenir ben aviat una forta 
presència en el paisatge urbà barceloní. Els més característics eren els de mar. 
No disposem de cap imatge dels de la Casa de la Caritat (només senyalitzats 
en la planimetria de mitjan segle xix), però sí, en canvi, dels banys flotants 
(coneguts com els de la Roqueta) i dels de Benet Trull (des del 1829 al peu 
de Montjuïc), dels de l’Astillero (1856), dels de Sant Miquel (1862) i dels 
Orientals a la Barceloneta (1872).47 Igualment, tenim imatges dels de la platja 
del Poblenou, com ara els de Pere Serra (1874) i Narcís Maymus (1881),48  
i dels de la Marina de Sants. Entre els d’ús terapèutic s’han conservat imatges 
de l’establiment del doctor Joaquim Delhom situat al carrer de la Mina, a la 
part baixa del Raval.49

Aquestes cases de banys solien correspondre al model que Ignasi de Solà-
Morales50 va qualificar de neoclàssic, compost d’un edifici allargat distribuït 
en dos cossos (1’un per a dones i l’altre per a homes), separats pel vestíbul 
d’entrada; a cada cos s’ubicaven el mateix nombre d’estances per prendre els 
banys en banyera de marbre (per això els anomenaven banys de pica).51 Els 
Orientals tenien una distribució més complexa, ja que es completaven amb 
piscines i una secció a la platja —amb separació per sexes—, on hi havia unes 

casa i l’estenien al terrat, tot i que en molts casos es feien servir espais del mateix 
safareig, com ara el pati o el terrat, al qual s’accedia per una escala interior. 

Alguns safareigs disposaven de motors de gas sistema Otto, i altres tenien 
petites calderes de vapor (d’aproximadament dos cavalls) tipus Alexander per 
escalfar l’aigua que s’emprava per fer la bugada tradicional i que es completava 
amb la seva corresponent xemeneia de sortida de fums.41 En grans safareigs, 
com ara el del carrer de Bailèn, 31, es van arribar a instal·lar dos motors elèc-
trics, de 15 i 4 cavalls de força.42

Als safareigs més grans i més complexos es troba un ordre funcional, que 
respon a la subdivisió espacial o mobiliària d’acord amb les diferents fases de 
la rentada. Un exemple d’aquest tipus és el safareig del carrer de Ferlandina, 
41, projectat el 1861 i que apareix al llistat del 1896. Era propietat de Juan 
Casamitjana, qui el va construir a la part posterior de l’edifici on tenia el seu 
habitatge; comprenia quatre basses de 6 per 12 metres i tenia la particularitat 
d’incloure una menjadora i un abeurador per al bestiar que feia moure la sènia 
per extreure l’aigua del pou.43

Un altre cas més modern és el safareig del carrer d’Entença, 120, projec-
tat el 1896 per l’arquitecte Juli Maria Fossas. Aquí hi trobem quatre recintes: 
un per fer la bugada, amb el seu dipòsit de cendra i la llar de foc; un altre amb 
el safareig desinfectant amb el lleixiu al costat de l’estufa; una tercera habita-
ció amb un vàter, i finalment, la quarta sala principal amb dues basses, una de 
12 per 6 metres i l’altra de 4,5 per 5,5 metres.44

El nombre, les dimensions i la capacitat de les basses variava segons la 
grandària del safareig: hi havia des d’una bassa petita de 2 per 5 metres fins 
a les més grans com ara les del safareig del carrer d’Entença, esmentat més 
amunt, o les del safareig del carrer del Bruc (6,40 per 1,80 metres). La pro-
funditat de les basses continuava essent d’entre 70 i 90 centímetres, però crida 
l’atenció el volum d’aigua que es necessitava per omplir cadascuna: seguint el 
cas del safareig del carrer d’Entença, cada bassa tenia una capacitat de 54.000 
litres; per tant, omplir-les, buidar-les i netejar-les abans de tornar a omplir-les 
era una feina que requeria temps i esforç.

És difícil calcular la quantitat d’usuàries que podien fer servir el safareig, 
ja que a banda de la quantitat de banques cal tenir en compte també el nom-
bre de torns que es feien al dia. En la majoria dels safareigs estudiats, hi havia 
fins a tres torns que començaven a les sis del matí. L’últim torn era per rentar 
la roba dels malalts, però amb l’extensió de les epidèmies es van habilitar sa-
fareigs exclusius per evitar infeccions.

Més modernes eren les basses que tenen subdivisions internes, amb un 
sistema de recorregut de l’aigua d’una pica a una altra, mitjançant una canal 
oberta a l’interior de la bassa, que permetia rentar la roba més bruta en una 
primera bassa i aclarir-la amb l’aigua més neta a les divisions següents. 
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Dels seus orígens fins a la dècada del 1960, els establiments de banys de 
mar van conservar seccions separades per a homes, dones i famílies, tant als 
vestidors com a la platja. Al mateix temps, privatitzaven la platja amb tanques 
de fusta o reixes de filferro, que separaven uns establiments dels altres i de la 
platja d’accés lliure.

Per la seva banda, els establiments de banys situats dins de la ciutat respo-
nien a tipologies diverses segons la funció (d’hidroteràpia, neteja i oci, o totes 
alhora) i el moment constructiu. La separació de sexes, la sala d’espera i alguns 
equipaments (sala de lectura, fonda restaurant, jardí, sales d’esbarjo, etc.) eren 
habituals en tots, a més de les sales especials per a dutxes de tipus divers (es-
coceses, fredes) o tractaments d’hidroteràpia (banys de vapor). A principis del 
segle xx, les imatges fotogràfiques d’alguns d’aquests banys —com ara l’Esta-
blecimiento Terápico-sulfuroso dels doctors Agustí Bassols i Josep Puigcarbó, 
inaugurat el 1892— ens mostren banys de marbre i elegants salons amb belles 
decoracions realitzades per l’arquitecte Camil Oliveras.54

Cal destacar també les Termes Catalunya, obertes el 1880 i tancades el 
1920, que van ser creades i dirigides pel doctor Eusebio Nunell (professor 
de la Facultat de Medicina). Aquest establiment era una reinstal·lació de les 
termes que aquest mateix metge tenia a la plaça de Santa Anna, i en el nou 
emplaçament ocupava un extraordinari conjunt de 600 metres quadrats pro-
jectat pel mestre d’obres Josep Raventós en un estil «d’inspiració romana» 
de caràcter neoclàssic, situat a la Rambla, al pati de l’Acadèmia de Ciències i 
Arts.55 A més d’instal·lacions habituals (sales de banys, dutxes i piscina), inclo-
ïa una sala d’operacions quirúrgiques, un oratori, sales d’esbarjo amb billars i 
sales d’armes per la pràctica de l’esgrima i el tir, a més d’un jardí de 200 metres 

estructures de fusta que s’endinsaven a l’aigua i permetien als nedadors fer 
exercicis físics.52

Bona part d’aquests primers establiments vuitcentistes —desapareguts el 
darrer terç del segle xx— van ser projectats per reconeguts arquitectes com ara 
Elies Rogent, autor dels de Sant Miquel, i August Font, responsable dels de 
regust neoàrab dels Banys Orientals, o per mestres d’obres com, per exemple, 
Fèlix Ubach, que va projectar els de l’Astillero, i J. Brossa, autor dels d’estil 
neoàrab del passatge de la Pau.

La majoria de les cases de banys d’aquest període, tant les d’arran de mar 
com les de l’interior de la ciutat, van tenir des de ben aviat calderes de vapor: 
els banys de Sant Miquel, d’ençà el 1861, per tal de bombejar i escalfar l’ai-
gua de mar que es distribuïa en pica; els del doctor Joaquim Delhom, des del 
1865, i els Orientals, a partir del 1872. Molts banys romanien oberts fins tard 
i a la nit s’il·luminaven amb gas; fins i tot alguns, com ara els Banys Orientals i  
els de La Sirena, van adoptar ben aviat il·luminació elèctrica, cosa que perme-
tia banyar-se a la nit.

A principis del segle xx es va afegir un altre edifici emblemàtic, el dels 
banys de Sant Sebastià, obra de l’arquitecte Antoni Millàs i inaugurat el 
1928, que seguint el model dels grans casinos francesos de la Costa Blava 
responia a una arquitectura monumentalista i disposava de modernes instal-
lacions de banys amb piscines, tobogans i diversos equipaments comple-
mentaris (cafè restaurant, gran sala de ball i concerts, garatge). Igualment, 
a la platja del Poblenou es van obrir el 1913 els banys de la Mar Bella, un 
establiment amb secció marítima i equipaments per als banyistes (jardí, cafè 
restaurant).53 

Secció del projecte per als Banys Orientals, 1872, aca.
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quadrats. Entre els equipaments funcionals destacaven el safareig propi, una 
màquina de vapor i una màquina Gramme i el gran dipòsit de 70.000 litres 
d’aigua de Montcada i de mar. El mateix doctor Eusebio Nunell comparava 
aquestes termes amb els grans establiments europeus de banys.56 De fet, tenien 
una certa semblança amb els banys públics que es van crear a Alemanya entre 
el 1874 i el 1920 gràcies a la iniciativa municipal i a l’aportació d’alguna so-
cietat benèfica.57 

Molts d’aquests establiments barcelonins completaven l’activitat terapèu-
tica amb seccions d’higiene (Instituto Hidroterápico Barcelonés, Termes Ca-
talunya, etc.), mentre que altres, com ara els establiments de Manuel Solé, es 
dedicaven gairebé exclusivament a la higiene i van introduir també la pràctica 
de la gimnàstica i d’algun esport com és ara l’esgrima. En molts hi havia banys 
portàtils a domicili, a càrrec d’empleats que portaven l’aigua, la banyera i la 
roba de bany. 

Entre el 1920 i el 1930, el nombre d’establiments es va ampliar amb la in-
troducció de dutxes i diversos banys turcs (Banys Turcs del carrer de Calàbria, 
oberts el 1930) o d’ultravapor, i fins i tot alguns s’adreçaven explícitament a la 
població femenina introduint serveis de perruqueria i manicura per a senyores 
(Banys Riera). Alguns clubs esportius com ara el Club Natació Barcelona o 
els més populars de la Barceloneta (Club Natació Atlètic, Club Natació Bar-
celoneta) oferien als seus socis la possibilitat de serveis higiènics; també altres 
clubs més benestants com ara el Frontón Barcelonés disposaven d’una secció 
de banys.

L’Ajuntament de Barcelona va projectar a la dècada del 1920 l’únic exem-
ple d’establiment de banys i dutxes i piscines municipals. Ubicat als baixos de 
l’hotel del número 1 de la plaça d’Espanya, l’establiment es va obrir al principi 
per atendre els visitants de l’Exposició Internacional del 1929 i oferia també 
serveis de rentada i planxada de roba, perruqueria i fisioteràpia. Després de 
l’exposició, van intentar reobrir en concessió i van passar diverses vicissituds 
fins que durant la Guerra Civil van tornar a entrar en funcionament com a 
banys públics municipals.58Als anys de la Guerra Civil es van obrir algunes 
piscines a diferents barris, tot aprofitant les basses d’antigues fàbriques com 
ara la del Vapor Vell de Sants. 

Tanmateix, el nombre d’establiments era insuficient, i els banys resulta-
ven cars per atendre les necessitats d’una ciutat que als inicis de la dècada del 
1930 va superar el milió d’habitants.

A la postguerra es van produir algunes millores en la xarxa d’establiments 
de banys. D’una banda, les instal·lacions municipals van ser remodelades i 
reobertes, i es van mantenir en funcionament fins a la dècada del 1980 amb 
el nom de Termes Municipals; de l’altra, el 1940 —tal com hem assenya-
lat abans—, la Sociedad General de Aguas de Barcelona va crear la Sociedad Banys de Sant Sebastià, Barceloneta, c. 1940, icc.

Banys de Sant Sebastià, Barceloneta, 1908, icc.
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Un cas a part era l’ús de l’aigua del Rec Comtal i el Canal de la Infanta, 
que en alguns indrets del seu recorregut per fora ciutat servia, com ja hem dit, 
per rentar la roba d’alguns barris de la ciutat, igual com les mines d’Horta ha-
vien tingut una activitat important de bugaderia. Amb l’increment del nombre 
de safareigs urbans al llarg de la segona meitat del segle xix, la major part dels 
quals es van situar dins de l’antiga trama urbana de Ciutat Vella i Gràcia i a la 
nova trama de l’Eixample, l’aigua provenia dels pous de Montcada i a poc a  
poc també de les primeres empreses i societats privades de distribució, com 
és ara la de Dosrius, o de totes dues a la vegada (safareig del carrer del Clot, 
39). Això no era obstacle perquè alguns safareigs es dotessin encara a la dècada 
del 1860 amb aigua de pous propis, com ara l’esmentat safareig del carrer de 
Ferlandina.60

Per la seva banda, els establiments de banys situats al litoral es pro veïen 
d’aigua de mar, tot i que també n’obtenien de dolça dels pous principals de 
Montcada, com així van fer el 1860 els banys de l’Astillero en comprar a 
l’Ajuntament una ploma d’aigua (1.000 litres) d’aquesta procedència des 
del repartidor del carrer dels Pescadors.61 A la dècada del 1890, l’aigua de 
Montcada  proveïa també l’establiment del doctor Nunell a la Rambla. Més 
endavant, algunes cases de banys d’higiene i curació com ara l’Estableci miento 
Terápico-sulfuroso dels doctors Bassols i Puigcarbó afirmaven el 1893 que 
estaven proveïdes d’aigua de Dosrius: aquestes aigües eren considerades ales-
hores les de millor qualitat que arribaven a la ciutat.62 

A més a més, alguns establiments de banys dins de la ciutat servien, tant 
a les instal·lacions com a domicili, aigua de mar i de les deus termals catalanes 
més importants i prestigioses, en especial les de Caldes de Montbui i de la 
Garriga, que eren les més apreciades per les seves propietats curatives i d’em-
belliment de la pell.63

Les condicions sanitàries dels safareigs i les cases de banys de Barcelona, 
com també la qualitat de l’aigua servida, van ser objecte des de finals del segle 
xix d’anàlisis microgràfiques a càrrec dels metges del Cos Mèdic Municipal 
enquadrats dins de la Junta Municipal d’Higiene, que vetllava pel control 
sanitari d’aquests establiments en compliment de les successives ordenances 
municipals d’edificació (1856, 1891, 1924, 1932). Aquestes ordenances en 
regulaven la instal·lació i el funcionament, sobretot arran d’epidèmies com 
ara la de còlera el 1885, la de tifus el 1914 i la de la grip el 1918. Fins i tot, el 
13 de desembre de 1920 i el 6 d’abril de 1923, l’Ajuntament de Barcelona va 
aprovar un reglament específic que precisava les característiques constructives 
i les condicions d’instal·lació i de funcionament dels safareigs.64 La Junta i 
el Laboratori de l’Institut Municipal d’Higiene feien inspeccions que sovint 
donaven lloc a sancions per l’incompliment del reglament i en alguns casos 
arribaven a obligar a tancar el safareig, tal com va succeir el 1911.65

Baños Populares, S.A., que va construir tres edificis moderns i destacats a bar-
ris populars, als baixos dels quals se situaven les dutxes, els banys i les piscines 
que van funcionar fins a la dècada del 1980.59 Van ser els únics banys públics 
a bon preu, mínimament comparables per la seva grandiositat i equipaments 
als establiments que s’havien construït en altres països europeus, com ara Ale-
manya, entre el 1873 i el 1919. 

Tancats uns i altres, van continuar funcionant alguns banys públics de titu-
laritat privada, que al costat de la secció d’higiene van introduir banys de vapor 
i un bon nombre de petits establiments de dutxes, sovint associats a bugaderies, 
que també van acabar desapareixent a finals de la dècada del 1980. 

Els interiors
En el moment de la seva màxima expansió, els safareigs públics contenien un 
nombre important d’estris i eines per al seu funcionament: el sabó, l’aigua ca-
lenta, la caldera de lleixiu, però també el picador (anomenat pala, paleta) i les 
banques de fusta que es col·locaven sobre la pedra de la pica, els coves de vímet 
i els cubells de fusta, primer, i els cubells i cossis o bugaders de zinc, després, 
que acomplien una funció auxiliar important, perfectament reflectida en di-
buixos, pintures i fotografies. També cal remarcar l’olor de lleixiu, la humitat, 
el baf de l’aigua calenta, el repic dels picadors, el xip-xap de l’aigua, el remor 
de les converses i les xerrameques —si no les baralles i les agressions entre les 
bugaderes per raó de l’espai de la banca o el sabó. Al mateix temps, les llargues 
hores que passaven a peu dret amb les mans i els braços en remull i en con-
tacte amb substàncies químiques (sosa i potassa, lleixiu, blauet) agressives per 
a la pell creaven una particular situació laboral no sempre beneficiosa per a la 
seva salut: moltes d’elles patien sovint accidents (trencament d’ossos) i lesions 
(s’estroncaven el canell) o estaven abocades a possibles contagis de malalties 
que podien transmetre la roba bruta o la dels malalts. No és estrany que fos 
considerat un dels oficis més perillosos per a la salut de les dones.

Als interiors de les cases de banys se solia respirar més tranquil·litat, tot i 
les olors de l’aigua i del desinfectant i una certa humitat.

 
El proveïment i el desguàs d’aigua
Els safareigs públics havien de disposar d’un important cabal d’aigua que tenia 
diferents sistemes de proveïment segons la seva situació: el més comú era per 
canonada amb aigua de xarxa o mina; també mitjançant la canalització de 
l’aigua oberta o tancada, des d’una canal o riera, i finalment, omplint galledes 
amb aigua d’una sínia. A Barcelona ciutat, aquest darrer sistema va ser el més 
habitual en els safareigs de mitjan segle xix ubicats en horts d’antics convents 
o d’institucions, igual que alguns safareigs privats, que obtenien l’aigua de 
pous propis gràcies a la instal·lació de sínies.
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als quals calia aplicar d’una manera curosa una àmplia gamma de tècniques i 
productes naturals o industrials.

En un treball anterior vam recopilar les informacions que existien sobre 
aquesta activitat femenina a la Barcelona del segle xix i principis del segle xx. 
L’enginyer Ildefons Cerdà, en la seva Monografía estadística de la clase obrera 
de Barcelona, del 1856, va censar entre 340 i 370 bugaderes dividides en tres 
classes segons la funció que feien i el salari que rebien. Als inicis del segle xx, 
concretament el 1902, un cens de la població obrera de Barcelona comptabi-
litzava 1.553 bugaderes, un dels oficis femenins més nombrosos de la ciutat, 
després del tèxtil. Tanmateix, els sous (entre dues i tres pessetes al dia) eren 
més baixos que els de les seves companyes d’altres sectors.67 

Sense disposar de prou dades, sí que tenim notícia de la participació d’homes  
en el funcionament dels safareigs. A part de ser-ne majoritàriament els titulars 
del negoci (els anys analitzats així ho demostren), també hi havia els anomenats 
mossos de safareig —alguns d’ells nens de dotze anys—, que dins dels safareigs 
feien funcions relacionades amb activitats que requerien força, com ara el tras-
llat i l’estesa de la roba mullada a l’estenedor que tenien molts establiments i 
el buidatge i la neteja de les piques en finalitzar la jornada per tal de tornar a 
omplir-les l’endemà. Sovint, també s’ocupaven de la recollida de la roba bruta  
i el lliurament de la roba neta als clients, tasca per a la qual feien servir unes 
taules impreses on marcaven la quantitat i el tipus de peces lliurades. 

Un altre problema originat sobretot arran del funcionament dels safareigs 
va ser el de l’evacuació de les aigües brutes procedents de la rentada de la roba, 
fins que no hi va haver una bona xarxa de clavegueram. En general, el desguàs 
es derivava a la xarxa de clavegueram existent, però diverses notícies ens parlen 
dels conflictes pel desguàs que sobrecarregava les clavegueres o negava els horts 
propers (com en el cas d’un safareig del sector de l’Eixample de Sant Antoni). 
També es van produir altres tipus de conflictes, com per exemple l’ocorregut el 
1886 entre l’Ajuntament de Sant Gervasi i el de Gràcia pel vessament d’aigües 
d’un safareig situat a la riera que marcava el límit entre els dos municipis. Tal 
com ja hem dit, el desguàs de l’aigua al clavegueram ocasionava, a vegades, 
problemes d’obstrucció de canonades dins del mateix edifici, que eren denun-
ciats pels propietaris i els veïns, raó per la qual l’Ajuntament obligava a posar 
un sifó al desguàs i a donar prou desnivell al clavegueró. 

D’altra banda, les emanacions pútrides, el soroll, els problemes de filtra-
ció des del subsòl i la possible contaminació per raó del desguàs de les aigües 
brutes de la bugada eren molèsties que en alguns casos adduïen els veïns i els 
propietaris per no acceptar la instal·lació d’un safareig als baixos i els interiors 
d’illa de les cases.66

El treball
Els safareigs públics van tenir, des del principi del període estudiat, un nom-
bre important de dones com a propietàries d’aquesta activitat econòmica. 
És conegut el cas d’Horta, on solia ser una activitat organitzada i realitzada 
per dones generalment de manera informal, ja que no es reflecteix del tot 
als llistats estudiats i encara menys a la contribució industrial. A la resta de 
Barcelona, la participació de les dones, tot i ser menor que la dels homes, era 
força important si es pensa en el context social d’aleshores. D’aquesta mane-
ra, trobem que el 1849, dels 41 safareigs que havia, vuit pertanyien a dones 
(19,5 %); el 1896, entre els propietaris dels 81 safareigs només hi figuren cinc 
dones (6,17 %); el 1920, dels 202 safareigs, 29 dones (14 %), i, finalment, el 
1958, el percentatge de propietàries ha pujat, ja que en són 24 (21,2 %) sobre 
un total de 113 safareigs.

Tanmateix, malgrat la baixa xifra de dones propietàries d’establiments 
de rentada de roba, les dones van ser, sens dubte, les principals i indiscutibles 
protagonistes del treball a les bugaderies. Deixant a part les dones de casa 
que feien als safareigs públics la seva pròpia bugada, la majoria de bugaderes 
componien una mà d’obra relativament especialitzada al servei de la neteja de 
la roba: unes rentaven per compte propi la roba de famílies alienes, mentre 
que altres ho feien per compte del propietari del safareig.

A més d’haver-hi diferents categories, la cura de la roba implicava un 
bon coneixement dels tipus de teixits, textures, colors i adornaments afegits, 

Antic safareig públic de la Barceloneta al carrer de Sant Miquel, muhba.
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d’hidroteràpia) estaven dirigides per metges reconeguts —la majoria d’ells es-
pecialistes en hidroteràpia (Joaquim Delhom, Antoni Pujades, Agustí Bassols, 
Josep Puigcarbó, Eusebio Nunell, Tomàs Lletget, Lluís de Castellarnau)— 
que formaven part gairebé sempre del Cuerpo de Médicos de Baños;71 aquests 
professionals van introduir innovacions mèdiques importants a la ciutat.72

En el funcionament de les cases de bany hi va intervenir des de ben aviat 
un personal relativament especialitzat, com ara massatgistes i fisioterapeutes, 
professors de gimnàstica, a més dels banyers i personal de neteja. 

En els banys de mar, els banyers tenien cura dels qui s’endinsaven a l’ai-
gua per evitar que s’ofeguessin o per vigilar les peces de bany (tovalloles, 
vestits de bany), i per muntar i desmuntar les casetes i els tendals a l’estiu. En 
tots els casos, com que els establiments disposaven de seccions separades per 
a homes i dones, hi havia personal dels dos sexes.

 
Mecanització i privatització
La pràctica de la neteja i la cura del cos i de la roba realitzada en àmbits de 
caràcter col·lectiu i públic va iniciar al primer terç del segle xx el camí cap a 
la privatització gairebé total i el relegament a l’àmbit domèstic i individual en 
què ara es troba. 

De fet, la recerca per trobar enginys i maneres mecàniques de rentar la 
roba sembla que s’endinsa a finals del segle xviii i es desenvolupa lentament 
al segle xix. La màquina de vapor s’aplica a la segona meitat del segle xix a 
bugaderies col·lectives de moltes ciutats europees destinades fonamentalment 
a la higiene de les classes treballadores, sovint amb dutxes i banys associats. 
A finals del segle xix, algunes institucions barcelonines com ara establiments 
benèfics, hospitals o casernes disposaven d’algun tipus d’aparell mecànic de 
rentada i desinfecció de la roba. 

També aquells anys, a Barcelona mateix es fabricaven aparells domèstics 
per fer la bugada que eren de fusta i funcionaven amb la mà; a principis del 
segle xx es comercialitzava una rentadora de patent americana, la Duplico, 
amb cubeta metàl·lica cilíndrica que s’accionava també manualment mit-
jançant una maneta. Així mateix, els avanços de la indústria química van 
permetre desenvolupar una àmplia gamma de productes de neteja (espe-
cialment el sabó en pastilla o escames i el lleixiu) que facilitaven la feina de 
rentar a casa. 

Igualment, hem de destacar l’aparició als inicis del segle xx de bugaderies 
industrials —anomenades tallers mecànics de rentat i planxat— adreçades tant 
a hotels, restaurants i perruqueries com a particulars. L’any 1920 en figuraven 
tretze, entre les quals destacava l’empresa coneguda amb el nom de Lavado 
y Planchado Alemán, establerta a l’Eixample però amb tallers al Poblenou.73 
Al mateix temps, a la dècada del 1920 es van instal·lar als diversos barris de 

Tenim poques notícies de les condicions laborals de les bugaderes, que 
com hem assenyalat abans devien ser molt dures, cosa que va portar a establir 
des del paternalisme social algunes iniciatives per millorar-les. Potser la més 
reeixida es va produir a Madrid, quan el 1871 la reina Maria Victòria d’Aos-
ta, consort d’Amadeu de Savoia, va crear un asil per a menors de cinc anys 
fills de bugaderes que treballaven a l’aire lliure a la llera del riu Manzanares i 
que disposava de sis llits per atendre les mateixes dones en cas de sofrir algun 
accident o prendre mal.68 És probable que la seva acció benèfica s’estengués 
d’alguna manera a altres ciutats espanyoles, ja que a la seva tomba a Torí hi ha 
una placa amb la inscripció següent: «En prueba de respetuoso homenaje a la 
memoria de Doña María Victoria de Aosta, las lavanderas de Madrid, Barce-
lona, Valencia, Alicante y Tarragona a tan virtuosa señora». Aquesta placa va 
ser pagada per les mateixes bugaderes. 

A moltes ciutats europees, les bugaderes se solien caracteritzar per ser 
molt reivindicatives i, a Barcelona, des de finals del segle xix van començar a 
lluitar pels seus drets laborals. El 1885 es van produir algunes vagues i es té 
coneixement de l’organització de protestes en diferents barriades de Barcelo-
na, com ara la que es va fer a la Barceloneta l’any 1914.69 

Als inicis del segle xx trobem ja una organització important del sector 
de la bugaderia. Es van crear associacions de propietaris de safareigs com ara 
La Unión, Sociedad de Industriales de Lavaderos de Barcelona y Contornos, 
fundada el 1905. El 1920 tenia el nom d’Unión de Propietarios de Lavaderos 
Públicos i, després de la Guerra Civil, el 1948, es va legalitzar com a Gremio 
de Lavaderos.70

El 1909, les bugaderes ja havien organitzat societats de resistència con-
juntament amb les planxadores, i el 1914 un bon nombre de bugaderes ja 
estaven aplegades en el Sindicato Único de Higiene y Aseo (Sección de La-
vaderos Públicos), que es va estendre per tots els barris de Barcelona i que 
pretenia millorar les seves condicions de treball i la seva consideració social i 
lluitar contra els preus abusius del lleixiu que cobraven els propietaris dels sa-
fareigs. Al cap d’uns quants anys, el 1918, un grup de bugaderes barcelonines 
va assistir al Congrés de la UGT a Madrid, ciutat en la qual aquells anys les 
bugaderes també duien a terme una important lluita pels seus drets laborals. 

Per la seva banda, els mossos de safareig també es van organitzar: pri-
mer, el 1920, en el Montepío de Mozos de Lavadero; després, el 1930, en 
el Sindicat Lliure Professional de Mossos de Safareigs Públics de Barcelona,  
i, finalment, el 1931, es van integrar en el Sindicat Únic de Serveis Públics 
(Secció Mossos de Safareig). Aquest sindicat vetllava per les condicions labo-
rals (horaris, atribucions) d’aquests treballadors. 

Els empleats de les cases de banys, en canvi, tenien un perfil laboral 
diferent. D’una banda, les cases de caràcter curatiu (que tenien seccions 
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Paral·lelament, els arquitectes del Moviment Modern, en la seva cerca 
de la funcionalitat, la racionalització i l’abaratiment de la construcció d’ha-
bitatges, van planejar en els moderns edificis d’habitatges mínims —com en 
el projecte de Casa Bloc del GATCPAC a Barcelona (1932-1936)— quatre 
sales col·lectives de banys, dutxes i bugaderia. 

No va ser, però, fins a mitjan segle xx que la cambra de bany es va popu-
laritzar. De fet, el percentatge d’habitatges barcelonins amb dutxa o banyera 
no va ser majoritari fins a la darreria de la dècada del 1970 i només es va 
assolir aquesta fita amb l’obligatorietat d’instal·lar-la als edificis nous i amb la 
ubicació d’aquesta peça d’higiene als habitatges vells, encabida sovint als llocs 
més inversemblants, a càrrec dels mateixos llogaters. 

El negoci dels safareigs i la bugaderia és un exemple de servei domèstic 
centralitzat que va ser eclipsat pels electrodomèstics comercialitzats d’una ma-
nera agressiva. Tanmateix, la mecanització no havia de comportar necessàri-
ament la privatització; això pensava alguna gent a la dècada del 1930 quan, 
just en el moment en què s’iniciava la producció massiva d’aparells elèctrics 
per rentar en alguns països com ara els Estats Units, feministes i pensadores 
d’aquest moviment donaven cos a la possibilitat de crear grans establiments 
en els quals se centralitzessin les tasques domèstiques, tal com ja s’havia pro-
duït a finals del segle xix als establiments benèfics i, també, en alguns edificis 
col·lectius com ara hotels. 

Permanència i transformació dels safareigs públics 
Dels llistats dels quatre períodes estudiats, es pot observar que els safareigs, 
si bé van experimentar una evolució creixent, van tenir també un nivell de 
permanència baix. La quantitat de safareigs que perduren entre una data i 
l’altra és baixa i paral·lelament es van produir tancaments i obertures de nous 
safareigs.

El primer període, del 1849 al 1920, es caracteritzava pel creixement con-
tinuat i una gran variació de les ubicacions, amb desaparicions però també 
amb la creació de nous establiments. Una mostra d’aquest canvi és el centre 
històric de Barcelona: dels 57 safareigs que hi havia el 1896, només vint hi 
eren al període anterior, ja que se n’havien tancat dinou i se n’havien obert 37. 
A menor escala es repeteix la dinàmica de canvi al barri del Raval entre el 1896 
i el 1920, on va augmentar lleugerament el nombre de safareigs, de 33 a 37, 
però gairebé la meitat eren nous establiments. 

Com ja s’ha assenyalat, el ràpid increment dels safareigs s’explica per 
l’augment de la població i l’extensió de la ciutat, atès que molts dels nous sa-
fareigs se situaven als municipis de la rodalia que es van agregar a Barcelona. 

En canvi, la variació negativa va ser deguda, d’una banda, a la implanta-
ció de normatives més estrictes respecte a les condicions higièniques, que van 

Barcelona un bon nombre de tintoreries modernes que van competir amb els 
tradicionals safareigs, ja que feien la rentada en sec de roba de color i peces 
de vestir de llana.

D’altra banda, la introducció massiva de l’electricitat i el perfecciona-
ment del petit motor elèctric van ser fonamentals per al disseny d’aparells me-
cànics d’ús domèstic, molts fabricats per les companyies de gas o d’electricitat 
com ara AEG, que d’aquesta manera buscaven una fórmula per vendre més 
energia. La ciutat de Barcelona aviat va ser receptiva a aquesta innovació, però 
només va començar a ser acceptada, i lentament, per les classes altes, donat el 
seu elevat preu. Aleshores van aparèixer els primers establiments dedicats a la 
venda d’electrodomèstics, entre els quals hi havia les rentadores importades 
dels Estats Units. 

Al mateix temps, algun emprenedor com ara l’industrial Alfons Bru va 
iniciar vers el 1934 la fabricació d’un primer i senzill prototip de rentadora 
en aplicar el motor elèctric a una mena de cubell metàl·lic,74 però, igual que 
als Estats Units i arreu d’Europa, la difusió de les rentadores a les llars no va 
agafar embranzida fins després de la Segona Guerra Mundial.75 A Barcelona i 
al País Basc, a la dècada del 1950 es va iniciar la producció en sèrie de renta-
dores, amb les ja mítiques Bru i Otsein, respectivament. 

Encara aquells anys, els elevats preus de les primeres rentadores en una 
societat com la barcelonina en van dificultar la difusió individualitzada en-
tre les classes populars, que sovint llogaven la rentadora o la compartien entre 
diferents veïns d’un mateix immoble. D’aquesta manera, encara es mante-
nien els safareigs públics, en especial als barris antics d’alguns districtes (el del 
carrer dels Mirallers a Ciutat Vella i el del carrer del Parlament a l’Eixample, 
com també a Gràcia i Sants), atès que no tenien prou cabal d’aigua directa ni 
d’aigua d’aforament i, també, perquè als safareigs públics era més fàcil rentar 
determinades peces grans. 

La neteja del cos es continuava fent majoritàriament a la llar, amb cu-
bells, cossis i bidets portàtils, ja que el nombre de cases de banys d’higiene i 
neteja no va ser mai suficient per arribar al conjunt de la població, i els pocs 
establiments que hi havia eren cars i solien ser més freqüentats per homes que 
per dones. Tanmateix, a les cases més benestants i d’algunes classes mitjanes 
es van introduir cambres de bany amb banyeres fixes (les quals van passar de 
nòmades a sedentàries) i escalfadors de gas, entre altres peces. 

A poc a poc, les ordenances municipals, especialment a partir del 1924, 
van establir l’obligatorietat d’instal·lar dutxes i safareigs als edificis d’habi-
tatges de nova construcció. Lentament, la producció en sèrie i el consegüent 
abaratiment i àmplia comercialització d’aquestes peces sanitàries per part de 
les empreses barcelonines en van facilitar la instal·lació més enllà de les classes 
altes i es van introduir en alguns nous habitatges.
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quals (els de l’Astillero, Sant Miquel i Orientals) van assolir una llarga per-
manència, ja que es van mantenir més de cent anys en funcionament, mentre 
que els de Sant Sebastià van romandre oberts uns seixanta. 

Els banys de teràpia, d’higiene o d’oci van tenir una vida més curta, mal-
grat que alguns dels que van tenir funcions diferents (com ara el del passatge 
de la Pau) van arribar a finals del segle xx amb gairebé cent anys d’antiguitat, 
i alguns d’altres (com ara els Banys Turcs del carrer de Calàbria i els banys de 
Manuel Solé) van romandre uns cinquanta anys.

De tots, avui només el nou edifici dels banys de Sant Sebastià, a la platja 
de la Barceloneta, aixecat sobre el solar dels antics i emblemàtics banys del 
mateix nom, és un testimoni dels nombrosos establiments arran de mar que 
hi va haver fins a l’any 1990, quan van ser enderrocats en compliment de la 
nova Llei de costes. 

Conclusions
Una de les conclusions importants de l’anàlisi del cas de Barcelona és que, 
al llarg del període estudiat, tant banys d’higiene i oci com safareigs es van 
mantenir com un negoci en mans privades. 

Un cop desapareguts a mitjan segle xix els safareigs del Pastim i de la 
Duana, de titularitat pública, situats a l’Esplanada, l’Ajuntament de Barce-
lona no va construir en tot el segle xix instal·lacions de titularitat pública 
destinades a la població. Foren endebades les diferents disposicions de ca-
ràcter estatal (Llei de beneficència de 14 de maig de 1852 i el Reglament 
que la desplega), les crítiques d’Ildefons Cerdà i de Pere Garcia Faria sobre 
la situació higiènica dels safareigs barcelonins i el bon coneixement que els 
arquitectes barcelonins tenien de banys i safareigs públics que es bastien 
aquells anys a les ciutats europees.77 Igualment, van ser poc seguides les pro-
postes dels metges higienistes com ara la del doctor I. Llorens el 1899 i la del 
doctor Lluís Comenge —reconegut metge higienista i director de l’Institut 
d’Higiene Pràctica (Urbana)—, que el 1907 va proposar la construcció de 
safareigs.78

Així mateix, pel que sembla l’Ajuntament es va plantejar en algun mo-
ment la construcció d’un gran edifici de banys i safareigs públics per a pobres 
i va encarregar el projecte a l’arquitecte Pere Falqués el 1909. D’aquest edifici 
hi ha notícies de la col·locació de la primera pedra, però mai no es va arribar 
a materialitzar.79

Tampoc no sembla que arribessin a bon terme les demandes per crear sa-
fareigs gratuïts per a famílies necessitades que els veïns d’algunes barriades en 
fort creixement com era el districte 2n, que aplegava Can Tunis, a la Marina 
de Sants —on havien de rentar la roba al Canal de la Infanta—, van adreçar 
a l’Ajuntament el 1919, i la Lliga de Defensa d’aquest districte, el 1923. De 

obligar molts establiments a tancar i, de l’altra, a la densificació urbana, ja que 
molts dels safareigs públics emplaçats en àrees d’horts, en patis i als afores dels 
antics centres urbans, amb el ràpid creixement urbà van ser substituïts per 
edificis de nova construcció. Al capdavall, l’abastament d’aigua corrent també 
va afectar els safareigs més petits, alimentats des de sínies, els quals van quedar 
obsolets davant la instal·lació de safareigs amb més capacitat, més higiènics  
i amb més prestacions. 

El segon període, del 1920 al 1958, va ser més estable. Els safareigs cons-
truïts a la dècada del 1920 es van mantenir i se n’hi van sumar de nous amb 
un ritme menor que en el període anterior, tot i que, en general, la variació 
va estar definida per la mateixa decadència del tradicional sistema de rentar 
als safareigs públics. Amb la instal·lació gradual d’aigua corrent i safareigs als 
habitatges, aquests tipus d’establiments públics van començar a tancar; és 
probable que la Guerra Civil fos també un punt d’inflexió, amb una dismi-
nució tant del volum de feina per a les bugaderes com de la freqüència d’ús 
dels safareigs públics.

A la postguerra, alguns establiments van tancar, com és el cas del de 
Sarrià-Sant Gervasi, que ja no figura al llistat del 1958, i també el d’altres 
barris com a l’Eixample, on van passar de 40 safareigs a quinze, dotze dels 
quals ja hi eren el 1920. 

Alguns safareigs van mantenir les antigues basses de pedra i obra i, amb 
la introducció de les màquines de rentar i d’assecar, van incorporar bugade-
ries mecàniques; altres van conservar l’estructura tradicional i van funcionar 
fins a la dècada del 1980 (carrer de la Cadena, al Raval) i del 1990 (carrers  
de Tordera i Bruniquer a Gràcia, carrer del Parlament a l’Eixample, carrers de 
Tantarantana i dels Mirallers al barri de Sant Pere i carrer d’Andrea Dòria a la 
Barceloneta). 

Finalment, del conjunt de safareigs localitzats durant el període 1849-
1958, només vuit presenten més de 100 anys de permanència, dels quals sis 
ja hi eren el 1849. Amb més de 60 anys de funcionament n’hi va haver 33, 
concentrats als barris històrics: més de la meitat al Raval i la resta repartits 
entre els barris de Ciutat Vella, la Barceloneta i Gràcia, Sants-Montjuïc, Sant 
Martí i l’Esquerra de l’Eixample.

Actualment, ens queden molt poques restes dels antics safareigs urbans, 
només algunes estructures sense cap ús i en estat d’abandó més o menys avan-
çat (Riudarenes, Joaquim Costa, Ferlandina), i d’altres, com el del carrer dels 
Mirallers, que apareixia ja al llistat del 1920, van mantenir les basses tot i la 
seva transformació en bugaderia mecànica fins als anys vuitanta.76 

Els banys, per la seva banda, van experimentar grans transformacions. Els 
banys de mar van ser els que van canviar més, ja que el 1896 no n’hi havia cap 
dels censats el 1849; a finals del segle xix en van aparèixer de nous, tres dels 
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i fins a la dècada del 1970. Aquesta va ser —ben al contrari que a Madrid—81 
l’única iniciativa municipal, si exceptuem el projecte no dut a terme de la 
Ciutat de Repòs i Vacances. 

Davant d’aquesta minsa acció municipal, els banys públics de titularitat 
privada van continuar. Després de la Guerra Civil s’hi va afegir una filial de la 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, que amb el nom de Baños Populares 
de Barcelona, S.A. va instal·lar a partir del 1940 tres establiments de banys i dut-
xes, dos amb piscines, a barris populars de Barcelona: Gràcia, el Clot i el Raval. 

fet, de tots els antics municipis que es van agregar a Barcelona, només el de 
Sarrià va bastir safareigs municipals.80 

Respecte a les cases de banys, la conclusió és la mateixa. L’única excepció 
de banys públics de titularitat municipal la trobem, com ja hem dit, durant 
l’Exposició Internacional del 1929, quan al soterrani d’un dels hotels de la 
plaça d’Espanya es va obrir un servei de banys i dutxes destinat als visitants; 
després de diverses vicissituds, els banys es van reobrir el 1937 definitivament 
com a Termes Municipals, funció que va continuar després de la Guerra Civil 

Projecte no realitzat de banys públics municipals. Pere Falquès, 1915, amcb.
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D’altra banda, cal posar en relleu que l’existència de banys i safareigs no 
és possible sense tenir en compte les dificultats d’abastament d’aigua corrent 
als habitatges, de manera que, quan l’aigua va arribar a les cases i l’Ajunta-
ment va obligar a instal·lar banys i safareigs als habitatges, els establiments de 
neteja de la roba i del cos van quedar progressivament obsolets.

Finalment, l’estudi dels banys i els safareigs ens permet endinsar-nos en 
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clavegueram. Per tant, l’evolució de què hem parlat abans l’hem de sobrepo-
sar i valorar d’acord amb la posada a punt d’aquestes xarxes.

Les dècades centrals del segle xix
El projecte de reforma d’Ildefons Cerdà recollit en la Teoría de la construcción 
de la ciudades1 retrata de manera exhaustiva les condicions que presentaven 
els habitatges en el moment en què Cerdà redacta l’obra. A través del seu es-
crit podem veure, d’una banda, quines són les crítiques que fa a les solucions 
habituals dels habitatges de Barcelona i, alhora, conèixer les seves propostes. 

De la mà de Cerdà i servint-nos d’exemples concrets que hem estudiat 
podem anar constatant com eren els serveis dels edificis d’habitatges del pe-
ríode central del segle xix. Barcelona és en aquells moments una ciutat mal 
abastida d’aigua, la qual cosa obliga que bona part del consum privat sigui de 
pous, amb una aigua que moltes vegades és de mala qualitat. 

D’altra banda, no hi ha encara una xarxa de clavegueram adequada, 
cosa que comporta haver de fer pous negres a cada casa per recollir les aigües 
brutes. Aquestes dues condicions ja ens indiquen que la incorporació als ha-
bitatges d’aparells i innovacions tècniques per a la higiene és molt limitada. 
Tot i això, sí que podem anar discernint quines són les característiques de les 
cases i quines diferències trobem entre les populars i les benestants. 

Per exemple, al barri de Ponent2 tots els habitatges es construeixen amb 
comunes: això indica que, almenys des dels anys cinquanta del segle xix, als 
habitatges populars i modestos aquest és un servei que s’incorpora sistemàti-
cament des del projecte, però la seva ubicació dins la casa i el sistema d’eva-
cuació d’aigües brutes presenten molts problemes. En molts casos, les comu-
nes se situen al costat de la cuina i, fins i tot, dins; altres vegades, l’accés a la 
comuna es fa directament des del menjador, que és alhora rebedor. Si tenim 
en compte que en aquests moments el sistema d’evacuació no és estanc i la 
brutícia s’acumula als pous negres ubicats generalment al pati interior i a sota 
l’escala, comprendrem per què en els escrits de Pere Felip Monlau3 i en el del 
mateix Ildefons Cerdà, entre d’altres, s’insisteix tant en la pudor d’aquestes 
cases i es proposa la col·locació de latrines inodores o mòbils per poder apro-
fitar les aigües brutes com a adob per al camp. A més a més, hem de tenir en 
compte un problema afegit, que és la proximitat del pou d’aigua de boca amb 
els pous negres i el que això implica amb vista a possibles filtracions.

Aquesta mateixa situació es repeteix en bona part dels habitatges cons-
truïts al barri de Sant Antoni durant les dècades dels anys seixanta i setanta. 
Però al mateix temps hem d’apuntar que en aquest barri hem pogut constatar 
que es comencen a incorporar alguns canvis significatius pel que fa a la ra-
cionalització i la millora de la higiene dins la casa. Un exemple és l’edifici del 
carrer del Parlament, 53: aquest edifici segueix les pautes de dimensions de 

L’evolució dels espais per a la higiene personal dins  
de l’habitatge
Maribel Rosselló

Introducció
El que ens proposem en aquest article és fer un recorregut pels habitatges de 
Barcelona des de mitjan segle xix fins als anys trenta del segle xx. Un recor-
regut que ens mostri com es van assolint, dins de l’habitatge, les noves pautes 
de comportament envers la higiene; com això es tradueix en la incorporació 
primer de la comuna i després del water closet (WC), i com va apareixent i es 
va consolidant un espai específic per a la higiene com és la cambra de bany.

Des de mitjan segle xix fins a la Guerra Civil, l’evolució de l’equipament 
dels habitatges és constant i molt significativa pel que fa a la incorporació dels 
nous aparells i les modificacions d’hàbits i conductes respecte a la higiene. 
Tot i això, creiem oportú diferenciar dins d’aquest període tres moments, 
ja que ens mostren canvis en diversos nivells. Per aquesta raó hem agrupat 
l’estudi dels habitatges en tres parts: en primer lloc, els habitatges de mitjan 
segle xix dins d’una Barcelona que està engegant l’obertura cap a l’Eixample, 
moment de dubtes i de provatures respecte als equipaments de l’habitatge; 
en segon lloc, ens referirem als habitatges construïts a cavall dels segles xix i 
xx, moment qualitativament significatiu pel que fa a la incorporació d’equi-
paments a l’habitatge benestant, i finalment, les cases de les dècades dels 
anys vint i trenta del segle xx, en què s’han consolidat, si més no per a les 
classes mitjanes i benestants, uns models d’habitatge en el qual els serveis són 
ineludibles.

En cada un d’aquests moments valorem, d’una banda, alguns escrits, 
memòries tècniques i aportacions teòriques que, des de diferents fòrums tant 
mèdics com tècnics, reclamen millores pel que fa a les condicions higièniques 
dels habitatges. D’aquesta manera podrem saber quin és el model que s’apun-
ta en cada moment i quin és l’estàndard al qual es vol arribar. D’altra banda, 
analitzarem habitatges corresponents a àrees residencials concretes que són 
representatives de cada període i que ens serveixen d’exemple. De cada un 
dels moments hem intentat abordar l’estudi d’habitatges pertanyents a barris 
amb característiques socials diferenciades, de manera que podrem conèixer 
les condicions tant dels modestos com dels benestants.

A més a més, hem de tenir en compte que el seguiment de l’equipament 
higiènic dels habitatges no el podem fer al marge de dues grans infraestruc-
tures urbanes: l’arribada d’aigua corrent i la posada a punt de la xarxa de 
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de les netes. D’altra banda, també es comença a donar en alguns edificis la 
solució d’ubicar les comunes a la galeria posterior, solució que actualment ens 
pot semblar anacrònica però que en el seu moment representava una millora 
des del punt de vista higiènic. 

En definitiva, podem afirmar que a les cases modestes de les dècades cen-
trals del segle xix els serveis per a la higiene a l’habitatge es concreten només en 
l’existència de la comuna i, en alguns casos, es comencen a apuntar solucions 
que permetin superar la problemàtica que es denunciava des dels escrits esmen-
tats: la coincidència en un mateix lloc del pou d’aigua de boca i del pou negre. 

Per saber fins a quin punt aquesta situació varia dins dels habitatges be-
nestants hem estudiat alguns exemples que ens poden ser força útils per veure 
per on passa l’estàndard de l’equipament per a la higiene en aquests habitatges. 
L’exemple de la Casa Almirall (1871), de l’arquitecte Elies Rogent, al carrer  
de Pelai és força representatiu dels edificis d’habitatges construïts als carrers de 
l’Eixample propers a la ciutat existent durant les dècades dels anys setanta i vui-
tanta i que, sense ser habitatges excepcionals, són relativament grans i s’obren 
a la façana de carrer i a la del pati d’illa. En aquest cas, l’únic espai per a la hi-
giene personal definit en el projecte és la comuna. Per tant, no hi ha cap canvi 
respecte als habitatges més modestos pel que fa a l’existència d’espais específics 
per a la higiene. En canvi, sí que varia la qualitat d’aquests espais i la disponibi-
litat d’aigua corrent en aquests pisos. A partir del plec de condicions de la casa, 
sabem que s’hi havien previst algunes millores importants, que transcrivim:

18ª En los comunes habrá aseadera de loza blanca y fina, en todos habrá sifón y azulejos 
de Valencia de un palmo en todo su alrededor hasta la altura de ocho palmos. Todos 
tendrán un contralecho con latas y doble enladrillado. El suelo se macizará con mor-
tero formado con picadís. [...]

31ª [...] 3º Los comunes tendrán meadero de mármol de forma sencilla y válvula 
igual a las anteriores. [...]

33ª La casa tendrá dos depósitos generales cuya capacidad útil sea de 1500 litros, 
serán de pino de la tierra con revestimiento interior de plomo con el herraje conveni-
ente a su seguridad y sostenimiento cuyos gruesos, forma y disposición fijará el arqui-
tecto director. La tapadera de los depósitos será de la misma madera con revestimiento 
exterior de zinc.

34ª Cada habitación con inclusión de las dos tiendas tendrá agua en la cocina, 
lavamanos y común. Las espitas tanto en forma como en tamaño serán a gusto del 
propietario debiendo colocarse los registros, rebosaderos y llaves de paso que crea con-
venientes el arquitecto director para el mejor servicio, quedando igualmente obligado 
a llevar los sobrantes de agua a los grandes depósitos o aljibes o lavaderos colocando 
grifos de entrada y de desagüe arreglados a su importancia. Además llevará agua a la 
cocina de coladas de los sótanos colocando espitas [sic].4

solar propis de l’Eixample, però la condició de barri modest fa que s’obtin-
guin quatre pisos per planta, de manera que els habitatges són de dimensions 
reduïdes, com també ho eren els que hem vist abans. Tot i això, en aquest cas 
hi ha una particularitat important: té quatre patis interiors, dos per a les cui-
nes i dos a per les comunes, i, d’aquesta manera, se separen les aigües brutes 

Catàleg Tarrés Maciá y Cía, comuna inodora referenciada al catàleg de la casa comercial 
Tarrés Maciá y Cía. s.d. [Inicis segle xx], bc.
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mateix, però la disponibilitat d’aigua no va associada a la necessitat d’un espai 
específic per a la cura personal. 

En cases excepcionals, com és ara la Casa Samà (1868-1870), de Josep 
Oriol Mestres, la disponibilitat d’espais específics per a la higiene no canvia 
substancialment, és a dir, es limita a la comuna. Una comuna que, això sí, ara 

El fet que cada un dels habitatges (esmentats en el text com a «habitaciones») 
disposi d’aigua corrent és una millora fonamental, però no implica encara la 
introducció d’estances específiques per a la higiene, exceptuant la comuna. 
Hi ha aigua a la cuina i a la mateixa comuna, on potser també es troba el ren-
tamans, encara que també és probable que el rentamans estigui al menjador 

Casa Samà. Arquitecte Josep Oriol Mestres, 1868-1870, amcb. Detall d’una de les comunes  
de la Casa Samà al passeig de Gràcia xamfrà amb Gran Via.
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Pel que fa a la higiene de l’individu, tot i que en la memòria ho proposa 
en termes ètics i morals, els seus dibuixos ens mostren una idea de casa be-
nestant que acull alguns d’aquests espais i que per a nosaltres són molt signi-
ficatius, ja que constitueixen un model, la solució que per a Garcia Faria era 
adequada dins la casa. L’exemple dibuixat a la memòria mostra una casa gran 
en la qual s’inclou un excusat que presenta una novetat important respecte al 
que hem vist fins ara: es tracta d’un excusat inodor, que coneixem popular-
ment com a water closet (vegeu el plànol de la pàgina 106) i que està vinculat 
a una cisterna i a la xarxa de clavegueram. D’altra banda hi trobem urinaris, 
també amb cisterna i connexió a la xarxa i, alhora, s’hi especifica una estança 
dedicada al bany, que és una estança apartada i arraconada seguint l’esquema 
que ja vèiem a la Casa Buxeres, del 1859.

Fins a quin punt és aquest el model vigent a les cases benestants de 
Barcelona? Per poder-ho contestar ens valem de l’anàlisi d’alguns exemples 

està ubicada en una estança que és més gran, està ornamentada i rep un trac-
tament singular. En aquests moments, el tocador és l’espai de cura personal,5 
el lloc que acull el ritual de la higiene (entesa només per parts i amb l’ajuda 
d’un gerro i una ribella) en un entorn ornamentat i tractat formalment com 
el dormitori o les alcoves. No hi ha estances específiques per al bany i l’exem-
ple de la mateixa Casa Samà ens indica que la idea d’una sala per al bany, en 
aquestes dècades, no es dóna ni en cases excepcionals. Si es banyaven ho feien 
en banyeres mòbils col·locades en algun indret gens rellevant de la casa, prop 
de la zona de la cuina per poder tenir a mà l’aigua calenta. Llavors també eren 
habituals els banys a domicili. 

Malgrat tot, sí que hi hem localitzat algun habitatge en què al projecte 
original apareix la banyera: ens referim a un exemple molt primerenc de la 
Casa Buxeres (1857), d’Elies Rogent, on trobem una estança amb banye-
ra, que està allunyada dels espais representatius de la casa, ja que, tal com 
apuntàvem abans, el lloc per al bany té en aquests moments un paper estric-
tament funcional dins la casa. Hem de pensar que durant aquestes dècades 
només s’assaja de manera excepcional, i sense una clara convicció ni un do-
mini dels recursos, la possibilitat d’una estança específica per al bany. Un 
exemple d’aquesta situació són les modificacions fetes sobre els plànols de la 
Casa Girona, de Josep Oriol Mestres (1866-1870): en el plànol definitiu de 
la casa es veu com en un dormitori petit al costat del dormitori principal s’ha 
fet un esborrany a llapis d’una banyera. Aquest afegit és simptomàtic d’allò 
que dèiem al principi de l’article: durant aquestes dècades els serveis per a la 
higiene dins l’habitatge es van assumint molt a poc a poc i no sense dubtes 
i provatures. A més a més, no deixa de ser sorprenent que a la mateixa Casa 
Girona l’excusat i el pou coincideixin al mateix pati, tal com passava a les 
cases més humils. 

Les dècades a cavall dels segles xix i xx
Si el punt anterior l’hem introduït a partir del projecte d’Ildefons Cerdà, per 
a aquesta segona part l’obra que ens serveix de context i que ens marca quina 
era la situació dels serveis i la higiene a Barcelona és Memoria: saneamiento 
de Barcelona. Condiciones higiénicas de la urbe,6 de Pere Garcia Faria. Garcia 
Faria ens descriu una ciutat amb una xarxa de clavegueram parcial, deficient 
i infecta i que és més una font de problemes que una solució. A partir del 
que diu podem constatar que encara són plenament vigents els pous negres 
—també a l’Eixample, que llavors constituïa la ciutat nova (fins i tot el bui-
datge de latrines constitueix un negoci lucratiu)— i se segueixen produint les 
contaminacions entre aquests pous i els d’aigua de boca. El seu projecte, que 
no s’arriba a portar a terme, pretenia superar aquesta greu situació higiènica 
i sanitària.

Palau del Baró de Quadres, Josep Puig i Cadafalch, 1904-1906, Institut Amatller,  
Arxiu Mas.
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no és un espai estrictament funcional i secundari, sinó que forma part del 
mateix llenguatge de representació de la casa. Aquest exemple, juntament 
amb els d’algunes cases d’Enric Sagnier que ja hem comentat, ens fa veure 
que també és molt important en l’assumpció dels nous estàndards de confort 
i higiene el paper que hi juga l’arquitecte. Cal destacar, així mateix, que els 
joves incorporen més ràpidament les noves tendències.

Per confirmar com en aquest període es va incorporant progressivament 
el bany i el water closet a les cases benestants és molt interessant fixar-se en 
la publicitat de l’època. En nombroses revistes i publicacions d’arquitec-
tura del moment s’anuncien moltes cases productores d’aparells sanitaris. 

de cases de l’Eixample dret, construïdes a partir de la dècada dels anys vui-
tanta, properes a la ronda de Sant Pere, de dimensions i envergadura sem-
blants a la proposada per Garcia Faria. Aquesta zona està proveïda d’aigua 
potable, cosa que comporta la disponibilitat d’aigua corrent als pisos i la 
no-dependència dels pous. En canvi, com ja hem vist a partir de la descrip-
ció de Garcia Faria a la seva memòria, la xarxa de sanejament encara està 
per resoldre i es proveeixen dels dipòsits de latrines. De fet, a través de les 
ordenances municipals del 1891, que són les que per primera vegada entren 
a regular les instal·lacions higièniques de la casa, podem veure com s’accepta 
aquesta situació en els termes següents: «Art. 141. Hasta que se disponga 
que las materias fecales afluyan a las cloacas públicas, en todas las casas se 
construirá un depósito de letrinas».

És evident que el model que proposa Garcia Faria no és, ni molt menys, 
un model generalitzat, però s’està apuntant cap allà, no sense excepcions. 
Hi continua havent, d’una banda, cases bones bastides a la segona meitat 
dels anys vuitanta que segueixen mantenint la comuna com a únic element 
higiènic, alhora que presenten estances de les quals no s’especifica l’ús però 
que per la ubicació i les dimensions es podrien entendre com a tocadors. De 
fet, són cases que no difereixen de les que hem vist en el període anterior,  
i és probable que aquest nivell d’equipament sigui força habitual encara. Però, 
d’altra banda, es construeixen cases que ens indiquen que les condicions dels 
habitatges benestants en aquests moments estan evolucionant: s’hi van intro-
duint estances específiques per al bany i s’hi incorporen nous aparells com 
és ara l’esmentat water closet. Dos exemples de cases projectades per Enric 
Sagnier ens serveixen per il·lustrar aquests canvis: a la casa del carrer d’Ausiàs 
Marc, 33-35, construïda entre el 1888 i el 1890, s’especifica una estança com 
a bany, el primer exemple que hem trobat en un plànol de projecte. A la casa 
del carrer de Casp, 78, del 1892, s’hi ubica una estança diferenciada marcada 
en el plànol com a lavabo7 i, a més a més, incorpora el water closet (l’orde-
nança esmentada del 1891 requereix l’existència d’un aparell dotat amb sifó 
o vàter), però ho fa dins d’una estança just al costat d’una altra, on continua 
situant una comuna, com si tingués una certa por a la novetat i s’assegurés 
els serveis de sempre.

Aquest procés de modernització de la llar benestant ja no s’abandona i 
molt pocs anys després apareixen els primers exemples en què es defineixen 
des del projecte les peces sanitàries que han d’anar al bany i, també, com es 
distribueixen. És el cas de la casa del carrer de Bailèn, 36, de l’any 1909, on 
trobem ben definit l’espai de bany modern. Un exemple molt representatiu 
d’aquesta nova manera de fer és el Palau del Baró de Quadres, de Josep Puig 
i Cadafalch, construït entre el 1904 i el 1906. Representa la concepció del 
bany complet, un bany que és també un lloc de plaer i gaudi. Aquest bany 

Verdaguer y Cía, 1899, il·lustració extreta de l’Anuario de la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña.
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bany. Però no podem deixar d’esmentar que al mateix temps que apareix la 
publicitat de les noves instal·lacions, els grans magatzems El Siglo anuncien 
en els seus catàlegs el gerro i la palangana tradicionals com a equipament 
de la casa, la qual cosa indica que durant aquestes dècades coexisteixen les 
dues maneres d’entendre la higiene a la casa. A més a més, hem de tenir en 
compte, com ja hem dit, que les llars que a les dècades del canvi de segle 
incorporen les formes modernes per a la higiene només són les benestants, ja 
que els aparells connectats a la xarxa eren molt més cars. Per tant, la majoria 
de la població continua mantenint els costums tradicionals, com veurem a 
continuació. 

Quina és, però, la situació habitual en habitatges més senzills? 

Resseguint aquests anuncis, hem vist una evolució ben semblant a la que ens 
han marcat les mateixes edificacions. A les publicacions dels anys noranta  
el més freqüent als anuncis són estances només per al vàter, que incorpora el 
sistema inodor i la cisterna. Uns anys més tard ja ens apareixen estances de 
banys sencers; un exemple és el catàleg Verdaguer del 1904, primer anunci 
localitzat en el qual apareix una estança completa entesa com a bany. A finals 
de la primera dècada del segle xx i inicis de la segona, la publicitat reflecteix 
de manera explícita la cambra de bany. Les cases comercials S. Coromina, 
Lacoma Hermanos (després José María Lacoma), Verdaguer y Cía., Pedro 
Riera, Jaime Sauret i Francisco Sangrá, entre d’altres, ens proporcionen tot 
el ventall de possibilitats que hi ha en aquests moments per a l’estança del 

Publicitat de Lacoma Hermanos, 1911 i 1912, a l’Anuario de la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña. Observem com s’introdueix la figura masculina  
dins el bany, espai tradicionalment molt vinculat a les dones.
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Además el extraordinario desarrollo de la parte edificada de la casa sobre la no edifica-
da da lugar a que los patios sean sólo chimeneas, por las que se establece la mancomu-
nidad de respiración del aire viciado de las distintas habitaciones o pisos y se facilita la 
propagación y desarrollo de graves enfermedades infectas y contagiosas; por virtud de 
esta misma causa los patios y los muros de éstos distan tan sólo a un metro, no pueden 
contribuir a la ventilación y saneamiento de la casa y en muchos casos ni siquiera 
proporcionan espacio suficiente para dar cabida a los excusados, cuyo emplazamiento 
se fija entonces en el interior de las cocinas y comedores. Esto ocurre hasta en los pisos 
principales, y los superiores a éstos, lo cual explica que en los bajos y sotabancos las 
aberraciones sean todavía más frecuentes.
 

En definitiva, durant les dècades del canvi de segle, el bany com a espai 
diferenciat comença a ser una realitat en l’habitatge benestant. En canvi, els 
estàndards de les cases modestes han variat poc respecte al moment anterior 
i la comuna és, moltes vegades, l’únic equipament específic.

Els anys vint i trenta del segle xx
Aquestes dècades són crucials per a la posada a punt, per a un ventall social 
ampli, dels equipaments higiènics dins la casa. Una de les raons dels canvis 
és la posada a punt de la xarxa de clavegueram, amb la qual cosa es comença 
a superar un problema que havia estat present durant tota la segona meitat 
del segle xix. La generalització d’una bona xarxa de clavegueram permet que 
l’equipament del bany dins l’habitatge comenci a ser una realitat. Una altra 
raó és que, paral·lelament a aquest canvi, es defineix d’una manera bastant 
definitiva l’espai del bany dins la casa, un espai que s’adapta al nivell de la 
casa però mantenint ja l’organització fixada. 

L’aportació que ens dóna el referent d’aquest període és precisament el 
projecte de sanejament de Gustà Bondia,9 perquè, a més de significar la posada 
a punt, finalment, de la xarxa de clavegueram, ens ofereix el nivell d’exigència 
dins la llar i defineix un estàndard de mínims. Proposa una solució de bany 
molt concreta i estableix el vàter com a únic sistema admissible (malgrat que di-
buixa en els plànols, a més del vàter, una comuna). Ho diu en aquests termes:

Retretes.- La instalación de retrete o retretes, tanto en una casa particular como en un 
edificio social o de carácter público, requiere cada uno de ellos, por razones de higiene 
y de buenas costumbres, un departamento especial, exclusivo de capacidad adecuada, 
con luz directa a patio interior o fachada y ventana o ventanas de dimensiones sufici-
entes, con ranuras o calados para la ventilación permanente que conviene activar por 
medio de tomas de aire exterior situadas próximas al piso y de salidas para el viciado, 
interior, próximas al techo.

Si ens fixem de bell nou en el barri de Sant Antoni, barri on, com hem 
vist, en el primer moment de l’Eixample es construeixen habitatges adreçats a 
les classes populars, podrem valorar fins a quin punt s’han millorat els espais 
per a la higiene dins la casa. 

Ara, en el període del tombant de segle, ens trobem que a Sant Antoni es 
donen, de manera general, dos tipus d’habitatges. D’una banda, uns habitatges 
molt semblants quant a característiques i equipaments als que trobàvem just 
en el període anterior: habitatges petits i mitjans la superfície dels quals oscil·la 
entre els 45 i els 80 metres quadrats, aproximadament. D’altra banda, s’hi lo-
calitzen diversos edificis en els quals els habitatges són força més grans, d’entre 
100 i 130 metres quadrats, però l’augment de superfície no està vinculat a una 
millora dels equipaments, sinó que presenten les mateixes característiques que 
els d’abans, només tenen excusat i hi ha molt poca independència dels sanita-
ris. Són pisos grans amb espais molt fragmentats i l’excusat està ubicat, moltes 
vegades, al rebedor o molt a prop del menjador (aquesta és una pràctica que es 
prohibeix a partir de les ordenances del 1891). La cuina i el bany habitualment 
continuen ventilant al mateix pati i, de manera general, aquí hi coincideixen 
les instal·lacions d’aigües brutes i netes, però ara l’aigua ja no és dels pous, sinó 
que molts indrets del centre de Barcelona estan proveïts d’aigua corrent. Entre 
el 1870 i el 1885, diverses empreses privades subministren aigua.

En algun cas apareix l’excusat a la façana posterior, tal com hem vist que 
ja es donava anteriorment, fet que comporta una millora en la higiene de la 
casa i en la separació de la zona d’aigües brutes i netes. En algun cas particu-
lar la cuina se situa a la façana posterior.

En uns habitatges i als altres, els sanitaris es redueixen a una latrina i no hi 
ha cap estança que sigui assimilable a un bany. En definitiva, podem dir que 
les solucions per a la higiene d’aquestes cases són les mateixes que vèiem just 
en el moment anterior. Aquí no hi ha una clara evolució cap a la millora de 
l’equipament de la llar, a diferència del que passa al barri de Sant Pere.

Dins de tot, la situació al barri de Sant Antoni és força bona en compa-
ració del que descriu Pere Garcia Faria respecte als habitatges del centre his-
tòric, ja que la trama viària de l’Eixample permet grans patis d’interior d’illa 
i una bona ventilació al carrer. En canvi, als barris de dins la ciutat antiga, 
que s’han anat omplint i densificant a les darreres dècades, les condicions són 
força problemàtiques, i aquells petits espais de ventilació a què ens hem referit 
a la primera part i la coincidència de més d’una família dins d’un habitat-
ge fan que en alguns barris la situació higiènica sigui deplorable. En aquest 
sentit, el mateix Pere Garcia Faria ens ha deixat un testimoni escrit força 
aclaridor en el seu article titulat «Insalubridad en las viviendas de Barcelona»8  
i publicat el 1890 on s’expressa en aquests termes:
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A partir dels edificis que hem pogut estudiar ens atrevim a afirmar 
que és en aquests anys quan s’articula per als habitatges mitjans l’estan-
ça del bany i se li dóna una organització que esdevé habitual i que es va 
repetint sistemàticament. El que en el període passat només tenia lloc als 
grans habitatges ara queda fixat en l’habitatge mitjà, un element més per 
reafirmar la idea de producte. Es va definint quins són els serveis propis  
de cada tipus d’habitatge, al marge de les particularitats de la propietat o de 
l’arquitecte. És evident que l’assumpció d’aquest model no es fa sense dubtes 
i vacil·lacions. 

El piso como las paredes de estos departamentos debe ser de materiales perfecta-
mente impermeables e hidrófugos.

La instalación de retretes en la forma hoy únicamente admisibles es el water closet 
o excusado hidráulico, llamado también común a la inglesa. Integran esencialmente 
este retrete: el aparato que ha de ser inodoro, de la taza o cubeta, o sea el aparato 
receptor propiamente dicho y como complementario el depósito de agua con aparato 
de descarga y cierre hidráulico, injerto por debajo de la taza o formando una sola pieza 
con ésta en el sistema más recomendable.

La cubeta o taza debe ser de material inalterable, impermeable e hidrófugo, como 
la porcelana o hierro esmaltado bien fabricados, excluyendo de ella en absoluto los for-
ros metálicos y de madera, materiales sólo admisibles en las tapas móviles, de dimensi-
ones bastantes para asegurar la recepción íntegra de las materias sólidas y líquidas. 

És significatiu que en estudiar els habitatges d’aquest període ens aparegui un 
tipus que podríem definir com a estandarditzat: parlem d’un habitatge entès 
com a producte en el sentit que és un model clar de mercat, que recull de ma-
nera sistemàtica les exigències mínimes exposades per Gustà Bondia al seu 
projecte.

Podem trobar aquests habitatges a les àrees de l’Eixample que s’edifi-
quen durant aquests anys. Un exemple és la zona compresa entre els carrers 
de Casanova i Aribau, des de Còrsega cap a la Diagonal bastida durant les 
dècades dels anys vint i trenta coincidint amb l’embranzida de l’Exposició 
Internacional del 1929. Bona part d’aquestes cases van adreçades a famílies 
de renda mitjana i responen a dos estàndards clarament diferenciats: d’una 
banda, pisos més o menys grans, d’entre 100 i 130 metres quadrats, amb dos 
habitatges per planta, i d’altra banda, pisos més petits d’entre 50 i 60 metres 
quadrats, que responen a una organització de quatre habitatges per replà. La 
repetició dels dos models en la majoria dels edificis estudiats ens permet rea-
firmar-nos en la idea de producte que hem exposat abans, un producte amb 
dos nivells. La diferència de superfície condiciona, òbviament, els equipa-
ments. En el cas dels habitatges grans, sempre tenen bany complet i, en molts 
casos, un altre vàter a part. Els habitatges més petits no sempre presenten 
bany complet, però sí vàter. Aquest últim punt és important: en totes les cases 
hi ha almenys un vàter, i la comuna ha desaparegut del tot. Podem dir que en 
aquests moments l’estàndard mitjà d’habitatges ha incorporat aquest aparell 
de manera generalitzada. Pel que fa al bany com a estança diferenciada, ja 
apareix de manera habitual en tots els habitatges grans i en bona part dels 
petits. Un exemple molt representatiu és l’edifici del carrer de Còrsega, 211, 
de quatre habitatges per planta (de 65 metres quadrats de superfície). Cada un 
dels habitatges té una petita estança amb el vàter, una altra amb rentamans, 
banyera i un segon vàter, i en un altre espai separat hi ha un safareig. 

Casa Plandiura, Barcelona, 1919, institut Amatller, Arxiu Mas.
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1930. Al projecte de la Casa Mercedes Ventosa, hi ha un plànol de de tall del  
bany, un bany que segueix les pautes d’organització d’aquest moment, una 
solució de bany que podríem trobar també en habitatges més modes tos. És 
interessant veure que el mateix Nebot, alguns anys abans, el 1921, havia pro-
jectat una casa a la rambla de Catalunya en la qual només hi havia comuna. 
Això ens mostra la vitalitat i la rapidesa dels canvis en l’organització dels 
serveis dins l’habitatge que s’esdevenen durant els anys vint i trenta. 

Per acabar de tenir una visió completa de l’equipament dels habitatges, 
en aquest moment ens queda per veure com són els habitatges més senzills, 

Estem en un moment en què el bany com a estança dins l’habitatge ha 
quedat definit. Hi ha un referent que s’aplica de manera sistemàtica a les cases 
de renda mitjana i benestants, i la diferència només queda marcada per les 
qualitats dels materials i de les peces, com també per la superfície de l’estança, 
tot i que les variacions de grandària són poc remarcables encara que una casa 
sigui excepcional, ja que aquí també s’ha assumit el model de bany que s’està 
imposant.

Per reforçar aquesta afirmació ens podem servir de les cases de l’arquitecte 
Francesc de Paula Nebot que es construeixen al carrer de Balmes pels volts del 

Torre d’Agustí Sensat, 1935. Passeig de la Bonanova, 25. Bany i tocador. Projecte 
de Santiago Marco, Institut Amatller, Arxiu Mas.
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entre els quals hem de distingir els que es troben a les àrees més o menys 
cèntriques i els que s’aixequen en barris populars i més perifèrics. Aquesta 
diferència queda marcada sobretot per l’accés als serveis. Hem de tenir en 
compte que en molts dels barris de la perifèria de la ciutat encara no hi ha els 
serveis mínims d’aigua corrent i de sanejament i això comporta que quedin 
exclosos, d’entrada, de qualsevol possibilitat de modernització de l’habitatge 
que es produeix a les àrees més centrals de la ciutat.10 

En el primer grup trobem els habitatges populars com ara les cases en 
passadís estudiades per Mercè Tatjer.11 Són habitatges construïts als darreres 
de molts edificis de l’Eixample ocupant l’interior de l’illa. Es tracta de cases 
senzilles, però el fet d’estar ubicades en zones prou cèntriques de la ciutat els 
permet l’accés a aigua corrent (amb una dotació de 500 litres d’aigua per dia) 
i a la xarxa de clavegueram i, també, disposar de vàter.

En canvi, en habitatges que s’emplacen fora d’aquestes àrees centrals els 
serveis, com hem dit, són gairebé inexistents malgrat que, en alguns casos, 
com a les cases barates, hi hagi una certa contradicció. Ens referim al fet que 
als projectes de les promocions de cases barates12 fetes als anys vint i trenta 
(Can Paguera, Bon Pastor, Baró de Viver i Eduard Aunós) les plantes d’ha-
bitatge que es proposen recullen un espai per a la higiene, però com que tots 
aquests barris s’aixequen enmig de camps allunyats de qualsevol servei, no 
serveix de res disposar d’una estança específica, ja que es depèn de les fonts, 
quan n’hi ha, i dels pous negres. En altres casos, com són casetes fetes a partir 
de promocions particulars, hi trobem la comuna i prou. 

Després d’aquest recorregut per l’equipament higiènic de la llar a Barce-
lona des de mitjan segle xix fins als anys trenta del segle xx, podem extreure 
diverses conclusions:

D’una banda, a la dècada dels anys trenta queda fixat el model de bany 
estàndard, amb unes peces definides i una organització determinada. N’hi ha 
de més rics i de més senzills, però el model del bany i com s’entén ha quedat 
definit. Un fet que corrobora aquesta idea és que a poc a poc la publicitat que 
apareix a les revistes especialitzades ja no reprodueix banys sencers, perquè en 
l’imaginari de la societat del moment ja s’ha assumit el model. A partir dels 
anys quaranta és molt més habitual que la publicitat només representi peces 
concretes.

D’altra banda, hem de dir que a aquest model només hi poden accedir 
les classes mitjanes i benestants. Els habitatges més modestos només tenen, si 
estan en barris cèntrics, accés al vàter i a l’aigua corrent, i la neteja personal es 
continua fent amb cubells i de manera parcial. Els que estan fora d’aquestes 
àrees cèntriques proveïdes no disposen d’aigua corrent ni de xarxa de clave-
gueram, fet que implica seguir amb hàbits higiènics idèntics als que vèiem 
cent anys abans.
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toilette intime, del 1741, és completament frontal i l’epifania es produeix en 
una obertura concèntrica de cortines, enagos i cames —literalment, una eclo-
sió— que condueixen la mirada cap als genitals, que es renta la dama mateixa, 
i no la serventa, que espera a la seva dreta amb una tovallola. A Femme à sa 
toilette de Boilly ja ni tan sols hi ha criada: la dama ens mira asseguda a cavall 
del bidet, una mica de costat, rentant-se, amb una rosa blanca tan lànguida 
com la seva mirada desfeta als seus peus.

Aquests tres casos ens permeten fer una altra reflexió: d’una banda, el 
bidet, com he dit abans un aparell especialitzat, independitza la usuària, fa 
significativament prescindible l’ajuda de la criada; de l’altra, en una mena 
d’estranya simetria invertida, a mesura que la criada desapareix l’aparell es 

El bany en la pintura. Pràctiques i representacions
Juan José Lahuerta

Parlant de pintura i de bany: que Marat rebés les seves visites a la banyera ens 
pot semblar insòlit actualment, però aleshores no ho era pas tant. O, més ben 
dit: potser aleshores començava a ser-ho, més encara tenint en compte que es 
tractava d’un home. Les històries del bany, com les de la intimitat o les del 
pudor, ens expliquen que, fins al segle xviii, mentre que els homes poderosos 
preferien despatxar els seus assumptes públics asseguts als seus trons o seients 
perforats, les dames podien organitzar el seu salon des de la banyera sense que 
això estranyés ningú; precisament per això trobem el tema de la dama a la ba-
nyera en certa pintura cortesana ja des del segle xvi (n’hi ha prou de veure, sense 
anar més lluny, els famosos exemples de l’escola de Fontainebleau). Els primers 
testimonis sobre l’ús del bidet —aquest contenidor d’aigua petit i transporta-
ble, dissenyat de manera tan adequada per a una higiene extraordinàriament 
especialitzada i, per tant, tan modern i determinant de manera absoluta pel que 
fa a la definició dels costums lligats a la higiene en aquestes històries que es-
mentava abans, sia del bany, del pudor o de la moralitat— estan lligats a aques-
ta mateixa pràctica del bany convival: el marquès d’Argenson recorda en les  
seves memòries que, cap al 1726, Madame de Prie el va rebre asseguda en un 
d’aquests nous aparells, el primer que es té registrat. De fet, podríem dir que 
les pintures d’artistes com Watteau, Fragonard, Boucher o Boilly sobre el tema 
de la dama a la toilette són senzillament la continuació galant, i en molts sentits 
epigonal, d’aquests altres banys de grans dames —els de Fontainebleau, vull 
dir—, més nobles i més antics. I no és estrany que algunes de les seves pintures 
descendeixin des del rostre que es contempla al mirall en el moment dels afaits 
—dubtant, per exemple, sobre el lloc ideal per col·locar-se la piga— fins als 
genitals, al costat dels quals apareixen els aparells d’higiene especialitzada.

Mentre que la piga mòbil es podria interpretar com una forma alegre de 
desglossament del cos, la concentració en el sexe femení respon a una mane-
ra molt més radical de desmembrament: el que imposa la relació de l’òrgan 
amb l’artefacte. A La toilette intime de Watteau, una cortesana asseguda al llit 
s’obre la camisa de dormir i obre també les cames mentre la criada s’agenolla 
devotament davant d’ella tot sostenint una petita palangana amb una esponja: 
l’epifania i l’ofrena, sorgides de tota una tradició de la pintura —i per tant 
dels seus poders com a pintura— s’adrecen ara no al Nen, sinó a una part 
del cos femení, vista i no vista, evocada subtilment. Quan aquesta palangana 
tradicional sigui substituïda pel modern i especialitzat bidet, tota subtilesa 
desapareixerà. Boucher és el primer a pintar una dona en aquesta situació: La 
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al cap l’aigua una mica enterbolida amb tint essencial o llet de les banyeres 
de les grans dames de Fontainebleau? La recepció pública al bany de llet 
passa ara al bany de sang, on el cos sacrificat de Marat es mostra al món. 
No hi ha dubte que David pensava en aquests contrastos, i és en el mateix 
àmbit de la pintura galant, el de la toilette intime, on recupera, per oposició 
conscient i per voluntat de principi, el gran tema d’aquest art: el de la mort 
heroica. La pintura com a exemplum virtutis restableix els seus poders, ne-
cessàriament antics, contra la moderna pintura, perduda per a si mateixa per 
moderna, com a pornografia: és a dir, com a art que, al costat de l’aparell, 
de la màquina, tot ho ensenya; màquina, aparell o, en definitiva, porne ella 
mateixa. No entre altres extrems es mou la pintura —i bé que en paga les 
conseqüències— al llarg de tot el segle xix: el cos a trossos, l’aparell i l’aigua 

complica: passem de la palangana sostinguda per la donzella adoradora al 
bidet pintat per Boucher, amb les seves boniques però senzilles potes de fusta, 
i al que representa Boilly, que mostra un complicat mecanisme de doble tapa 
amb nanses que podria tancar-lo en forma de discreta i blana banqueta. La 
imatge d’aquest bidet de Boilly és definitiva: allò movible, allò articulat, allò 
desmuntable, allò transformable, allò transportable; totes les funcions diri-
gides a una que selecciona aquesta part del cos, d’especialització en especia-
lització. I mentre aquest procés té lloc, en l’aparell i en el cos, la pintura no 
deixa de mostrar-ho, però no com quelcom extern, sinó com la seva mateixa 
condició de canvi: o sia, no deixa de mostrar-se. La frontalitat dels quadres de 
Boucher i Boilly en comparació de la subtil lateralitat del de Watteau, en el 
qual perdura la tradicional palangana, és força significativa: també la pintura, 
en la doble pornografia que mostra el fragment del cos que hauria d’ocultar-se 
i l’aparell que el fa ressaltar, esdevé una mecànica. Aquesta obra, vençuda per 
l’aparell i pel cos fragmentat que comporta l’aparell, ens fa mirar directament 
—modernament—, i amb això es traeix: per molt que l’espectador forci la mi-
rada volent anar més cap al centre d’aquestes dues pintures —la de Boucher i 
la de Boilly, les primeres amb bidet de la història—, no ho aconseguirà, sinó 
que veurà menys, tot el contrari del que passa amb la de Watteau, tela encara 
de la imaginació tàctil.

No m’oblido que he començat aquestes línies recordant Marat a la seva 
banyera. És estrany que, en parlar sobre el bany i la pintura —com deia—, 
aquest exemple sublim —en el sentit estricte de la paraula— mai no es 
tingui en compte, quan resulta que és el contrapunt heroic de les pintures 
galants que acabo d’esmentar. I em refereixo a la pintura i als seus poders, 
no a una altra cosa. Tal com el va pintar David, Marat és assassinat per 
Charlotte Corday després d’haver-la rebut, com era habitual en ell, a la seva 
banyera, embolcada amb teles i tapada amb una post que fa la funció d’es-
criptori. Marat jau en la clàssica postura de Meleagre mort i transportat 
pels seus companys, segons veiem en els relleus antics —el tors inclinat 
cap a nosaltres, el cap caigut sobre l’espatlla dreta, el braç d’aquest mateix 
costat penjant fins al terra i l’esquerre aixecat horitzontalment—, repetida 
tantes vegades en pietats i deposicions de Crist. El tors nu amb la ferida fa 
de Marat, justament i gràcies a la saviesa amb què David mostra en aquest 
ars moriendi que no estableix l’art, sinó la mort, un nou Crist. En comptes 
del desplegament de cortines, llençols, enagos, aparells i parts ocultes de 
les toilettes galants, aquí veiem la banyera de l’heroi en la seva tremenda 
austeritat, convertida en un sarcòfag entelat i en làpida solemne inscrita en 
una caixa de taulons; i, en comptes de la fragmentació del cos i l’obscenitat 
de la mirada, aquí l’ull recupera el centre i el cos la seva articulada gravetat. 
Quan veiem l’aigua tenyida de vermell a la banyera de Marat, oi que ens ve 
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sentit acadèmiques, perquè es mantenen increïblement distants i anònimes pel 
que fa a les models. O, més que no pas forçades, expressament invertides. Per 
exemple, i això és tal vegada el més significatiu, mentre que el punt de vista 
de l’acadèmia acostuma a ser baix —el o la model és en una tarima—, Degas 
escull gairebé sempre un picat molt proper i exagerat: en el petit espai del dor-
mitori —espai a pressió— on sol tenir lloc la toilette, el tub al terra mostra cla-
rament la seva forma circular i la seva planitud de disc sense profunditat —de 
superfície—, on se situa un cos gairebé sempre mostrat d’esquena i ajupit, 
de vegades amb l’objectiu de passar-se l’esponja o el guant de crin per la pell 
prop de l’aigua —per no esquitxar—, però força més vegades amb la intenció 
d’estirar la mà cap a la superfície del cercle recolzant el braç fermament, com 
un puntal, o recollir l’esponja o la pastilla de sabó que ha caigut al fons. Que 
la salvació de la poesia o de la pintura depèn en la vida moderna de la identi-
ficació del poeta o de l’artista amb la prostituta —d’aquesta consciència— no 
revela res de nou. En canvi, sí que crida l’atenció el gest d’aquestes dones à la 
toilette de Degas, vistes d’esquena i estirant un braç, des del cos encongit, cap 
a la superfície d’aigua i estany, amb la força necessària per equilibrar el cos o 
amb l’atenció requerida per agafar el sabó relliscós, imaginat al mateix temps 
que el gest del pintor que les retrata, que orienta el seu cos en la mateixa di-
recció que el d’elles —cap a dins del quadre—, i també està encongit al seu 

continuen essent un dels seus temes, i la palangana o la banyera, una de les 
seves eines de prova, com aquell mirall «mestre de pintors» que Alberti o 
Leonardo recomanaven en els seus tractats.

Tot i que hi hauria molt a dir, no parlaré doncs de les nombroses toilettes 
de Venus o Diana, o de tantes sorpreses Susannes, o de tants banys àrabs com 
omplen la pintura acadèmica de tot el segle, sinó més aviat dels banys cor-
rents dels pintors de la vida moderna, o sia, d’una vida sine virtute en la qual 
allò quotidià és precisament signe d’heroisme. L’objecte determinant d’aquesta 
pintura és el tub, el gibrell o palangana que es col·locava en alguna habitació 
de la casa, encara no gaire diferenciada en els seus espais: en una sala al cos-
tat d’una xemeneia, a la cuina al costat dels fogons o, més probablement, al 
dormitori. Per als pintors que la història ha adscrit a l’impressionisme —més 
o menys—, el tub és essencial. Al seu voltant, i sense necessitat de forçar les 
aparences d’allò quotidià, és on es concentren molts dels temes històricament 
establerts per la pintura: especialment, és clar, el de l’anatomia —el nu en el 
tub força constantment la idea tradicional d’acadèmia—, encara que no és 
l’únic, i molts d’altres més subtils, que en comptes de tenir a veure amb la 
solidesa d’un cos parlen de la vaporositat d’una atmosfera i, en definitiva, de  
la capacitat de la pintura per transmetre sensacions tàctils; també es concen-
tren, com aquell qui diu, entorn de la subtil làmina d’aigua calenta de la pa-
langana i de la seva característica forma circular.

Podríem començar, per descomptat, amb alguna tendra toilette infantil 
de Mary Cassatt, o amb les models més aparatoses de Renoir. Però si algú va 
fer de la toilette al tub un dels seus temes principals, aquest va ser, com és ben 
notori, Degas. Algunes de les seves teles, com també alguns dels seus gravats, 
mostren a la mateixa habitació on té lloc la toilette d’una jove un home assegut 
contemplant-la, gairebé sempre amb barret de copa, guants i bastó —és a dir, 
de pas. El lloc de l’aigua i el de la pintura són per tant el mateix i la pintura, 
com l’aigua, en els temps de l’heroisme modern, que com ja se sap consisteix a 
sostenir el pes no ja del món sinó d’allò quotidià, té un lloc per al seu retorn: 
l’habitació de l’apartament clandestí o del bordell. La indiferent tranquil·litat, 
o l’ennui, amb què aquestes dones fan la seva toilette davant dels seus amants o 
davant del pintor que les està representant és tan impressionant com l’aparició 
solemne del cadàver de Marat, i, al contrari del que sol dir-se d’aquestes pin-
tures —que són el vehicle perfecte, el principi i la fi del voyeur—, jo crec que 
mostren una cosa ben diferent: la seguretat d’aquestes dones en el seu lloc, un 
lloc que coincideix amb l’aigua nova i amb la pintura nova, al qual els homes 
tenen l’accés tancat. Dic amb la pintura, doncs, i no amb el pintor que, com 
el senyor del barret de copa, està de pas.

Efectivament, encara que són anatòmicament forçades i fotogràfiques en 
els seus enquadraments, les pintures de tub de Degas són, com he dit, en un 

Edgar Degas, Le tub, 1886, 60 x 83 cm, Musée d’Orsay, París
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Des d’aquest punt de vista, La chambre bleue de Picasso, del 1901, és 
extraordinària. La visió frontal distingeix aquesta toilette de les de Degas. La 
model s’enfronta al pintor, però girant-se en contraposto i ajupint-se lleugera-
ment doblegant la cama dreta, prem l’esponja i deixa caure un raig d’aigua 
sabonosa que, en arribar a la superfície blava del tub, es converteix literal-
ment en pintura o escuma de pintura: pinzellades blanques sobre el fons blau.  
A partir d’aquí, d’aquest degoteig, d’aquesta taca —el que s’ha premut forta-
ment és el mateix tub de pintura blanca—, el mecanisme d’enquadraments 
es desplega en totes les circumferències —la galleda, la boca de l’aiguamans, 
la palangana circular que remet a la taula de la dreta, on un mocador arrugat 
repeteix al mateix lloc la taca blanca del tub, el plat i el test—, però també 
en tots els rectangles: la finestra, els quadres de la paret —un paisatge del 
mateix Picasso, amb aigua blava, roques i escuma blanca, com al tub i a la 
taula—, un cartell —de Toulouse-Lautrec— i una catifa de la qual sorgeix 
una figura no gaire diferent de la de la noia que, tot rentant-se, enfront del 
pintor, constitueix el ressort de tot plegat. S’ha dit moltes vegades que aquesta 
toilette de Picasso prové de les toilettes de Degas: potser sí però, en qualsevol 
cas, mentre que Degas mirava l’esquena de la model, tot repetint en la seva 
mateixa direcció el seu gest de pintor —el braç estirat cap a la superfície en 
blanc de la palangana o de la tela—, Picasso pensa en raigs de pintura que es 
desborden en la seva escuma: la noia enfront del pintor, doncs, com tots els 
quadres —i no solament un— que, dins del quadre, es multipliquen. Degas 
reflexiona sobre el fer, l’important és posar la mà allà on es posa l’ull; Picasso 
sobre el produir, l’important és portar la matèria al seu desbordament. En 
qualsevol cas, tots dos emmarquen i emmarquen, i fan del perfil circular del 
tub, i no de la noia, el veritable model en un sentit estrictament arquetípic. 
La palangana —marc perfecte, circular— cal transportar-la a cada habitació, 
com a La chambre bleue s’han portat els quadres, les affiches i les catifes: en 
definitiva tot allò que representa el món, emmarcat o, en una mena de deliri 
albertià, com a finestra.

***

En comparació de la mobilitat del tub, la banyera, tot i que originàriament 
també era mòbil i fins i tot podia llogar-se —amb la seva aigua calenta— per 
hores, comença a fixar a la fi del segle xix un lloc específic per al bany. De la 
toilette a la salle de bains, en la pintura hi ha alguna cosa que es complica. D’en-
trada, la forma definida i rotunda del tub, que pel que fa a la model manté el 
gest i la proporció del pintor amb la tela, es perd en les moltes formes possibles 
de la banyera, allargades i curvilínies, com també en la seva profunditat, que 
submergeix el cos, l’oculta i l’obliga a un nou dinamisme d’entrar i sortir. No 

tamboret, estirant el braç cap a la superfície del paper o de la tela, igual d’atent 
a la pastilla de sabó que pinta.

Si en aquestes teles hi ha un voyeur, allò que mira, darrere del seu propi 
clatell, és el pintor mateix, en la identificació perfecta de gest, esforç i atenció. És 
l’aigua quotidiana i el gest obligatori de la higiene de la prostituta el que despulla 
la model tant com el pintor: abans que a cap altre lloc, l’aigua moderna arriba al 
bordell de luxe, i la higiene resulta tan moralment sospitosa com la pintura, no 
menys moderna que l’aigua. En aquesta situació, no sembla estranya la tremen-
da fredor sentimental i l’absència eròtica de les toilettes de Degas, en les quals les 
que es renten, es pinten i, carregades d’ennui, desafien el temps des de les seves 
palanganes —des de la pintura—, d’una manera no menys extraordinària, com 
deia, que Marat des de la seva banyera, són les prostitutes —la pintura mateixa. 
El més moralment condemnable, imatge perfecta de la tan esventada hipocresia 
burgesa, és el més quotidià, el gest automàtic, repetit, sense pensament, en el qual 
es resumeixen l’aigua i la pintura: el tub és el quadre dins del quadre.

Edgar Degas, La sortie du bain, 1879-1880, 12,8 x 12,8 cm. Sterling and Francine Clark Art  
Institute, Williamstown, Massachusetts (fotografia: Michael Agee).
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l’interior de la tela o multiplicant els marcs, subratllen aquesta mirada, que 
entre les seves condicions té la imposició sobre allò vist d’una proporció i una 
distància. I si, per deixar-se portar definitivament per la pintura, i no per la 
modernitat, aquesta proporció i aquesta distància s’eliminessin? Mentre que 
Degas era capaç de controlar-les gràcies a la forma precisa del tub i en canvi 
topava amb la informitat de la banyera, Bonnard, una mica més de trenta 
anys més jove, ens mostrarà en la seva obra el procés precisament contrari. És 
innegable que les seves toilettes amb tub són meravelloses. Vegeu, per exemple, 
la titulada Le cabinet de toilette au canapé rose, en la qual la pintura es multi-
plica reenquadrada incessablement: la finestra i el tub són, novament, quadres 
dins del quadre, però és que a més la finestra es reflecteix en el tub, de la ma-
teixa manera que la noia amb el flascó de perfum, en un càlid contrallum, es 

és estrany que, al contrari de l’harmonia circular dels seus tubs, les banyeres de 
Degas —moltes menys— suggereixin un maldestre esforç i una violència in-
esperada. En una punta seca del 1880 veiem una dona sortint d’una banyera 
el cantell de la qual sembla que s’ha transformat en una làmina de fil tallant 
que llisca agressivament i significativa pel tall entre les seves cames obertes, 
una de les quals, l’esquerra, submergida en l’aigua enterbolida pel sabó, s’ha 
convertit en un monyó —un altre tall. Perduda la referència del marc circular 
del tub i de la seva superfície de mirall, és a dir, perduda la visió del quadre 
i la identificació del gest del pintor amb el de la model, el cos de la model 
es torna a desmembrar i la pintura, sense anatomia o acadèmia per forçar, 
mostra, a través de la seva violència, la seva impotència. Entrar o sortir de la 
banyera, altra vegada un aparell especialitzat que, a més, especialitza el lloc, 
és tan perillós com pintar: aquesta és la condició d’una vida moderna que a 
tot imposa la seva infinita desmuntabilitat. El perill, és clar, és que, amb tanta 
aigua especialitzada i mecanitzada, la pintura es destenyeixi o, per tornar  
a Marat, es netegi de sang, en la coincidència definitivament profilàctica de 
cambra de bany i pintura de cambra.

En aquest sentit, El bany de Ramon Casas, del 1895, és una peça especial-
ment significativa. Com en les obres de Degas, la dona està d’esquena i allarga 
el braç cap a l’aixeta, tot repetint la posició i el gest mateix del pintor, però el 
lloc on es troba és molt diferent: una depurada cambra de bany on el marbre i 
les parets blanques es mostren continus, envolupats en la mateixa translúcida 
opalescència. No hi ha cortines ni catifes, ni tan sols teles o tovalloles, només 
unes depurades superfícies sense cantonades ni ombres, com el cos de la dona, 
tot llis abans del bany, gràcies a la factura del pintor, acadèmica ara en el sentit 
negatiu que la modernitat ha donat a aquesta paraula. El que interessa a Casas 
és la modernitat sense taques que contemplem gràcies al quadre, o a la cambra. 
El que importa són la canonada i l’aixeta, o sia la confirmació del que signifi-
quen: aigua corrent en tots els pisos. Per a un consumat pintor de cartells com 
Casas, quina millor demostració de modernitat que l’acostament sorprenent 
de la lampisteria domèstica al cos femení nu —com quan en un d’aquests 
cartells un automòbil s’anuncia al costat d’una dona de llarga cabellera—, 
exhibició per exhibició?

La tècnica de la publicitat té els seus mecanismes ben establerts respecte 
de la tecnologia: aquí la pintura es redueix a aquests mecanismes. La mirada de  
Casas —ja no parlo, com he dit, de la factura— és absolutament tradicional, 
encara que el que s’exalti sigui la modernitat que mostren la canonada de 
plom, l’aixeta de bronze, la banyera de marbre, la cambra de bany i la dona 
nua. Però, malgrat tot, també és tradicional la mirada de Degas envers el qua-
dre, com també ho és la de Picasso en el cas —almenys— de La chambre 
bleue. Encara més: com hem vist, tant l’un com l’altre, repetint el gest cap a 

Ramon Casas, El bany, c. 1895, 95,5 x 75,5 cm, col·lecció particular.
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del cos en el líquid tebi, i en el que insisteixen, justament, és en la voluptuo-
sitat parsimoniosa, o encara més, immòbil, de la posició ajaguda, animal. En 
algunes ens posa en la mirada de la model: la banyera s’allarga cap al fons i el 
que veiem són les «nostres» cames estirades i soltes sense gravetat a l’aigua; en 
d’altres, la banyera es corba i embolcalla, o millor abraça, o encara millor abri-
ga, amb la justesa d’un vestit o un guant suaus, el cos submergit. Aquí el pin-
tor no s’identifica amb la model pel fet que tots dos mirin i allarguin el braç 
en la mateixa direcció —pel fet que tots dos siguin manifestament porne—, 
sinó que es confon amb ella en un fenomen de literal transmigració anímica, 
que es completa amb una colonització ornamental l’únic origen de la qual,  
i la destinació de la qual, és en el cos plaent, que és també cos de pintura: els 
mosaics del paviment, les rajoles daurades de les parets, les cortines, les catifes, 
les tovalloles, els xals i els barnussos estampats, els gerros amb flors, les teteres 
i les tasses de porcellana, els gossets falders...

Quan pensem que les primeres d’aquestes cambres de bany de Bonnard, 
brillants i humides, inundades per l’atmosfera corpuscular d’un interior bi-
zantí, són contemporànies per exemple de la salle de bains de la Ville Savoie, 
pensada, com tot allò modern, per a l’esportista exemplar, ens adonem que 
aquesta pintura es fa retardatària precisament per salvar-se —o, de manera li-
teral, per salvar la vida. Marthe, l’esposa de Bonnard, va ser fins a la seva mort 
el 1942 la seva model, i és ella que veiem en aquestes banyeres. Pel que sembla 
patia una malaltia de la pell per a la qual li anava bé de romandre submergida 
durant llargues estones: així doncs, entre ella i Marat hi ha, de nou, una sime-
tria invertida. L’heroi s’alça de l’aigua ensangonada de la banyera en la pintura 
renascuda de David, però bé sabem que tot és fred, mentre que el supervivent 
se submergeix en la de Bonnard, on tot és tebiesa i sentit. I ja dic, em referei-
xo a la pintura (i al bany), tot i que parlant d’això encara és possible un altre 
contrast. En un dibuix del 1902-1903, Picasso va representar una dona davant 
d’un bidet: una taca vermella llisca des de les seves cuixes fins a l’aigua, que 
ella contempla abstreta. Així doncs, de la manera més inesperada, la pintura 
galant —amb bidet— i l’aigua ensangonada de la banyera de Marat s’uneixen. 
La reflexió d’aquesta dona, que en aquestes circumstàncies no pot fer la seva 
feina, pot ser, també, la reflexió del pintor, tots dos convertits en una no menys 
inesperada rèplica de Hamlet: el quadre dubta, davant del bidet de sang, entre 
ser i no ser i, efectivament, el que es trobarà serà la calavera d’un bufó. Si 
pensem que, no gaire lluny d’aquí, la fi de la pintura se segella amb l’elecció 
per part de Duchamp d’un aparell sanitari —ves quina cosa!— convertit en 
Fountain, o que un bidet pur i cristal·lí representa per a Le Corbusier l’exemple 
acabat de les «altres icones» a L’Art décoratif d’aujourd’hui, entendrem aquest 
dubte i el fil que uneix la pintura amb la sang i l’aigua tèbia. Però això s’acaba: 
hauria d’haver començat per aquí.

reflecteix en el mirall com un tors antic: la pintura com a vista, tacte, olfacte... 
Però el triomf de l’artista arriba més tard, amb les extraordinàries i insistents 
pintures de cambra de bany que inicia a mitjan anys vint i que perllonga fins 
a la seva mort als anys quaranta.

La cambra de bany ja no és una raresa de la tecnologia domèstica, com 
la que va pintar Casas, sinó quelcom habitual que, a més, la pintura de Bon-
nard convertirà en el centre de l’entorn més veritable, o sia, el més forjat per 
l’ornamentació i les empremtes. La gran banyera de cos sencer ho domina tot. 
Enfront del cos encongit o vertical del tub, enfront del gest dur de la banyera 
tallant de Degas, enfront de la fredor de la de Casas, les banyeres de Bonnard 
són moltes vegades, si no sempre, un cant a la immersió horitzontal i completa 

Pierre Bonnard, Nu à contre-jour, 1907, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Brussel·les.
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Inèrcies, crisis i exclosos
Manuel Guàrdia

La nova distribució de l’aigua, el nou sanejament i la difusió de les noves pràc-
tiques higièniques transformaren en pocs anys la vida quotidiana. Tanmateix, 
d’entrada van afectar limitats segments socials. Encara que el creixement del 
consum i del nombre d’abonats a la SGAB va ser clar i sostingut, en relació 
amb l’augment de la població resultava força moderat. En les capes socials 
d’economia més modesta es mantingueren durant molt de temps pautes tra-
dicionals de consum i velles instal·lacions privades. Les dificultats, per a àm-
plies capes de la població, de participar del nou servei resultaven ben visibles 
en la persistent dependència de l’aigua de les fonts, dels safareigs i dels banys 
públics. La localització coincidia amb els barris més densos i populars, que 
mantingueren durant molt de temps les condicions insalubres del passat. Hi 
havia àrees urbanes clarament excloses dels nous serveis, sobretot les noves 
perifèries obreres formades entre els anys 1920 i 1930, que tenien un nivell 
d’urbanització molt baix i un accés molt limitat a les xarxes tècniques. Els 
intents d’estendre’n els beneficis van quedar diferits per inèrcies difícils de su-
perar durant un llarg període de grans dificultats, que acaba amb el dramàtic 
episodi de la Guerra Civil. 

Si examinem la corba de distribució de l’aigua enregistrada per la SGAB 
entre el 1910 i el 1936, elaborada el 1945, s’observa un augment sostingut 
del consum, amb una punta anòmala i circumstancial, entre el 1914 i el 
1920, derivada de la substitució del subministrament d’aigües de Montcada, 
després del tifus del 1914. Més tard, l’increment del consum es va moderar 
coincidint amb la gran onada immigratòria d’entreguerres que portà de la 
ciutat del 1914, de 600.000 habitants, a la del 1930, que superava clarament 
el milió d’habitants, de manera que l’increment del consum d’aigua va que-
dar sensiblement per sota del de la població. Això vol dir que, mentre les 
capes més afavorides milloraven les seves instal·lacions i s’habituaven al nou 
consum, una part creixent de la població en quedava exclosa. Com que el 
caràcter empresarial de la majoria de les xarxes tècniques obligava a privile-
giar els consumidors solvents per assegurar els retorns de les grans inversions 
necessàries, les àrees més centrals i més benestants disposaven d’una xarxa 
més densa d’aigua, com també de gas, d’electricitat, de telèfon, de tramvies,  
etc. La topografia del sistema de clavegueram d’iniciativa municipal no 
n’era una excepció i, l’any 1914, coincidia sensiblement amb els sectors més 
centrals i més acomodats de la ciutat. Les xarxes tècniques tendien doncs a 
reforçar marcadament la diferenciació dels barris, justament en un període 
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que es caracteritzà per un augment molt marcat del grau de segregació social 
i de l’espai urbà. Obrers i classes no manuals estaven el 1930 clarament més 
separats que el 1900.1 

En tot cas, els sectors populars i els barris on residien no eren homo-
genis. Van atreure sobretot l’atenció dels sectors més deprimits del centre 
històric i la Barceloneta, que van acollir bona part de la immigració i van 
sofrir un procés acusat de densificació i proletarització. Les condicions dels 
habitatges eren pèssimes, com mostra molta de la documentació reunida 
sobre el Raval durant els anys trenta. Jaume Aiguader, el 1932, denunciava 
el ràpid procés de degradació de l’habitatge obrer: «El neguit gros, però, 
esdevingué durant i després la guerra, amb la febre del treball industrial, 
relligada més tard amb les grans obres ciutadanes, metros i exposició. Ales-
hores es produí un canvi en la vida de l’obrer barceloní. Els propietaris apro-
fitaren l’escassetat de pisos per encarir els preus i els obrers es trobaren amb 
la impossibilitat de satisfer l’exigència; per solucionar-ho es valeren de l’únic 
mitjà que el resolia, i es conformaren a admetre rellogats».2 Els propietaris 
estaven poc interessats en la millora d’uns habitatges ja en molt mal estat, 
però que tenien llogaters assegurats. En opinió del doctor Lluís Claramunt, 
director de l’Institut Municipal d’Higiene, les causes d’insalubritat eren, en 
bona part, inherents a la mateixa estructura de les cases i al fet de no haver 
portat a terme la projectada reforma interior: «A més de les raons que degué 
tenir Cerdà, [...] la reforma [...] està justificada per l’emplaçament defectuós 
de llurs cases en un terreny baix, de difícil desguàs i, per tant, fàcilment 
inundable pels aiguats; per l’estretor dels carrers, lo qual és causa de que 
les cases siguin fosques i deficientment ventilades; per l’escassa superfície 
concedida als estatges, la qual no és suficient perquè en elles hi pugui viure 
una família amb fills en les degudes condicions d’higiene i de moral; perquè 
les habitacions no estan higiènicament aïllades de les clavegueres ni dels 
dipòsits d’excretes i d’aigües residuals amb tancaments hidràulics; perquè en 
moltes cases les comunes estan emplaçades dintre de les cuines, i en altres 
comuniquen amb la cuina, sense que la una ni l’altra tinguin cap relació 
amb l’exterior, lo qual és causa de que sempre regni la fosquedat i la pudor 
en elles, i de que la netedat sigui pura il·lusió, especialment en l’anomenat 
“Barri Xinès”; perquè l’aigua, en les cases que la tenen instal·lada, sol ésser 
insuficient per les necessitats d’una família, i els dipòsits resulten defectu-
osament emplaçats, mal tapats i bruts, i en les que no la tenen instal·lada,  
o la treuen de pous que estan cavats en un subsòl putrefacte, o l’han d’anar a 
buscar a la font pública, pel qual motiu s’estalvia tant com poden. Aqueixes 
deficiències d’aigua en qualitat i quantitat es tradueixen per manca de nete-
dat en la pell, en el vestit i en el menjar, la qual cosa assegura la continuïtat 
de diverses malalties greus, especialment l’enteritis, que senyoreja gairebé 

Aiguader amb el carro al costat d’una font, F. Ballell, 1905-1910, afb.

Font de Canaletes, 1905-1910, F. Ballell, afb.
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Barcelona, districte v, fotografies de Margaret Michaelis. Plafó original de l’exposició «Barcelona,  
ciutat funcional», 1935, COAC-Arxiu GATCPAC.

Manuel Guàrdia | Inèrcies, crisis i exclosos



149

municipalització, amb les resistències dels propietaris, perquè no era fàcil 
fer repercutir el cost de les millores sobre unes classes populars en una si-
tuació tan crítica. L’estretesa econòmica no feia tampoc fàcil generalitzar 
l’ús dels comptadors, com demanava el Reglament de sanitat municipal, 
aprovat per Reial decret el 1925. D’aquesta manera, malgrat l’augment dels 
comptadors, els aforaments van persistir i, com que servien en general con-
junts d’habitatges que el tenien inclòs habitualment en el lloguer, eren una 
fórmula que limitava molt el consum. El contingut del Pla nacional d’obres 
hidràuliques del 1933, que intentava posar al dia els criteris que s’intenta-
ven impulsar des del pla del 1902, mostra també la mateixa voluntat. Es 
plantejava l’acostumat aprofitament per a nous regadius i l’objectiu cada 
vegada més important de producció d’energia i atorgava un protagonisme 
nou a la programació d’obres de tipus sanitari, com ara l’abastament d’ai-
gua, el sanejament d’aigües residuals i l’endegament i la defensa dels marges 
dels rius.5 En moltes poblacions de Catalunya s’assisteix durant aquests anys 
a esforços destacables, encara que modestos, d’actualització de les infra-
estructures sanitàries.6 Cal pensar doncs que, malgrat les limitacions, els 
canvis es van deixar sentir en la vida quotidiana de moltes de les capes de 

en totes les cases de l’esmentat barri i en moltes d’altres carrers del districte 
Cinqué». Insistia: «En les informacions que presenten els metges sanitaris de 
l’Institut Municipal d’Higiene, sobre les condicions sanitàries de les cases 
del “Barri Xinès”, ressalten llur deficient habitabilitat per l’escassetat d’ai-
gua, per manca de ventilació i per amuntegament; també denuncien que 
la pudor, insuportable, de gas sulfhídric procedent del dipòsit de latrines 
invadeix, a tothora, la caixa d’escala; que en les cases molt velles hi convi-
uen escarabats i les rates amb els seus habitants, que en els dipòsits d’aigua, 
plens de teranyines, hi entren les rates, car en el fons d’alguns s’hi observen 
esquelets d’aquests rosegadors».3 

Fora dels barris degradats del centre històric i a diferència dels vells 
suburbis obrers més tradicionals de la primera perifèria, on hi havia una 
«mescla social popular» més gran i un accés menys difícil als nous avantat-
ges, els altres barris clarament exclosos eren les segones perifèries recents. 
S’havien format amb la forta immigració dels anys vint i eren el producte 
de parcel·lacions escassament controlades, amb habitatges només de planta 
baixa, de menys de 50 metres quadrats, que van obrir un submercat de 
lloguer barat. Eren barris habitats per obrers no qualificats, molt més ho-
mogenis, molt més netament segregats i clarament al marge de la majoria 
de serveis urbans, una població gairebé marginal. També caldria esmentar 
el fenomen ja molt present del barraquisme, que era el cas més extrem en 
termes de segregació i manca de serveis. La manca d’aigua corrent era molt 
comuna. En molts casos, l’aigua era de dipòsit, amb poca pressió i amb 
contracte d’aforament a càrrec del propietari, que forçava a estalviar-ne l’ús 
limitant al màxim el consum; freqüentment, fins al punt de fer impossible 
rentar roba i d’escatimar-la per a la neteja personal. Sovint es tractava d’ai-
gua no potable. Algunes cases compartien un pou amb els veïns. Era doncs 
habitual la manca de tot element de confort: aigua calenta, dutxa, bany. 
Generalment hi havia comuna, que es netejava amb una galleda d’aigua,  
i pou mort, que calia buidar regularment, ja que la instal·lació no admetia el 
vàter.4 La dependència de les fonts i l’ús de safareigs públics i de banys pú-
blics, en molts casos situats a distàncies considerables, eren gairebé obligats. 
El gran nombre de safareigs i de banys públics el 1920 marquen un màxim 
històric i cal pensar que en aquell moment eren encara d’ús d’un ampli 
espectre social de la població. En les dècades successives el seu ús es va anar 
limitant gradualment a les classes econòmicament més desfavorides, perquè 
la dotació d’aigua corrent als nous habitatges de les classes mitjanes va anar 
permetent situar safareigs privats als terrats de molts dels immobles. També 
els banys públics van anar perdent els seus usuaris més acomodats. 

Els intents de millorar les instal·lacions i d’incrementar el consum 
per raons sanitàries havien xocat ja, durant la llarga polèmica sobre la 

SGAB, Evolució de la distribució 1910-1939 (font: L. Soucheiron, 1945, Fundació AGBAR).
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dir que, a més de les centrals de captació i primera elevació, eren necessàries 
centrals de segona elevació a cotes de 50, 100, 130, 180, 200, 300 i 540 
metres sobre el nivell del mar.8 Malgrat la impossibilitat d’implementar 
grans canvis en el context crític de la guerra, el 30 de setembre de 1936 
s’unificaren les tarifes que fins aleshores depenien de la cota d’altura, perquè 
els costos de les diverses elevacions es repercutien sobre la factura de l’usu-
ari. La decisió no semblava obeir a raons ideològiques, ja que els barris més 
populars eren els més baixos. Cal pensar més aviat en una mesura de racio-
nalització de la gestió. Amb l’entrada de les tropes nacionals a Barcelona el 
26 de gener de 1939, la SGAB va recuperar el control sobre l’empresa, però 
no ho modificà. Va denunciar en canvi, reiteradament, les irregularitats i les 
manipulacions en les instal·lacions i els comptadors domèstics i va fer diver-
sos avisos als barcelonins per normalitzar el servei si volien evitar sancions 
civils i penals.9 El 7 de setembre de 1939 es publicà un avís a La Vanguardia 
per restituir les accions de la SGAB als seus antics propietaris desposseïts 
després del 18 de juliol i, immediatament després, dues iniciatives de políti-
ca d’imatge van marcar la recuperació del control de la SGAB. La primera 
va ser la donació d’un milió de pessetes per a la construcció de la Residència 
d’Oficials a la Diagonal, i la segona, la fundació de Baños Populares de Bar-
celona S.A., que l’any 1943 ja havia inaugurat el tercer establiment. L’em-
presa devia jutjar necessari mostrar la seva cara més filantròpica i, de fet, 
ho manifesta obertament, ja que en els fullets explicatius, publicats el 1945, 
fa referència explícita a la ja llunyana «campanya de difamació del 1912», 
probablement perquè preferia no recordar l’etapa de la col·lectivització.10 
Els banys populars eren instal·lacions molt completes i modernes, però que 
no deixaven d’indicar la persistència dels dèficits de dotació de molts dels 
espais domèstics. 
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població. En aquest mateix sentit, no es pot menystenir l’augment sostingut 
del consum que enregistrà la SGAB durant els anys trenta, ja que, malgrat 
les inèrcies, les crisis i la Guerra Civil, el consum entre el 1910 i el 1943 no 
va deixar de créixer.

L’esclat de la Guerra Civil va comportar la col·lectivització de l’abasta-
ment d’aigua, un parèntesi no prou ben conegut.7 El 25 de juliol de 1936, 
la SGAB i les empreses que controlava van passar a estar regides per un 
Comitè Revolucionari Obrer d’incautació, en el qual hi havia comissions 
tècniques a les seccions més importants. La topografia de Barcelona, de 
cotes molt variables, des del nivell del mar, a la Barceloneta, fins als 500 
metres del Tibidabo, feia indispensable la divisió de la xarxa de distribució 
en diversos sectors, alimentat cada un amb el corresponent dipòsit, situat a 
l’altura convenient perquè arribés l’aigua a la pressió adequada. Això volia 

Casa de la segona perifèria: habitatge al carrer del Molí, Pere Benavent, 1934, amcb.
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tècniques a les seccions més importants. Des de l’inici va expressar la intenció d’aplicar reduccions 
als preus de consum. El 30 de setembre del mateix any s’anunciava l’acord de reducció de tarifes. La 
Vanguardia, 30 de setembre de 1936: «El Sindicato Obrero de las Aguas de Barcelona, de acuerdo 
con el Comité Obrero de incautación de la compañía (Aguas de Barcelona) y el Sindicato de Luz 
y Fuerza (CNT), autorizado por el vocal consejero de Servicios Púbicos del Consejo de Economía 
de Cataluña, ha dicidido lo siguiente: 1. El precio del agua será igual para todos los suministros de 
consumo doméstico en cualquier parte de la población. 2. Dicho precio será de 40 céntimos cada 
metro cúbico. 3. Los propietarios suministrarán gratuitamente a los inquilinos el mínimo fijado por 
los Reglamentos de Sanidad Municipal. 4. Este mínimo lo abonarán los propietarios a las empresas. 
El exceso lo abonarán lo inquilinos correspondientes a la empresa suministradora. 5. Esta no co-
brará el alquiler del contador. Dicho aparato lo instalará el propietario de la casa, quien lo adqurirá 
libremente en el mercado». 
8. Lluís Thió i Rodés, El presente y el futuro del abastecimiento de Barcelona. Texto de la conferencia 
pronunciada en el Salón de Actos de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales (Agrupación de 
Barcelona), Barcelona, març del 1954 (Fundació AGBAR, opuscle), pàg. 8.
9. La Vanguardia, 19 de febrer, 26 d’agost i 9 de setembre de 1939.
10. SGAB (Societat General d’Aigües de Barcelona), Baños populares de Barcelona. S.A., maig del 
1945 (Fons Fundació AGBAR).

Banys populars de la SGAB a la travessera de Gràcia, interiors, 1945, Fundació AGBAR.
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La llarga crisi de la postguerra: de la sequera a les  
noves captacions 
Manuel Guàrdia

Acabada la guerra, la SGAB va reprendre amb força el fil de les dècades 
anteriors. Els sondejos del 1941 mostren que ja immediatament després de 
la guerra la SGAB intentava ampliar els seus cabals de subministrament. 
El 1945 es va fer un estudi sobre l’increment probable de la demanda fins a 
l’any 2000 en el qual s’observava que, des del final de la guerra, la distribució 
havia fet un salt brusc. Entre el 1940 i el 1943 havia augmentat el 16 % i, 
des del 1910 fins al 1943, el consum per habitant s’havia duplicat. Un aug-
ment que tenia traces de persistir, especialment considerant l’expansió que  
la ciutat semblava que iniciava, cosa que imposava la revisió dels mitjans de la 
SGAB per estar a l’altura dels previsibles increments de la demanda.1 Malgrat 
aquestes anticipacions previsores, la llarga sequera del 1946 al 1953, agreuja-
da per les nefastes polítiques econòmiques autàrquiques de la dictadura i pel 
creixement urbà alimentat per la forta immigració rural, van posar a prova 
el sistema de subministrament de la SGAB. Inicialment, els fullets de propa-
ganda es vantaven de l’eficiència de l’empresa davant d’una situació generalit-
zada de sequera i presentaven Barcelona com un «oasi»: «Mientras en España 
la pertinaz sequía obliga a reducir los abastecimientos hídricos urbanos, en 
Barcelona se suministran más aguas que nunca».2 Entre el 1945 i el 1948, la 
SGAB va desmentir en diverses ocasions, a través de la premsa, que hi hagués 
restriccions, que atribuïa a talls del subministrament elèctric. Però el 8 de 
març de 1949 anunciava la implantació immediata de mesures per solucionar 
els problemes d’abastament d’aigua a Barcelona, com ara l’acceleració de les 
obres en curs i la posada en marxa del pou del Riuet, a Cornellà, la inaugu-
ració del dipòsit de Finestrelles de 8.000 metres cúbics de capacitat, la neteja 
de la zona filtrant del Llobregat, la instal·lació d’una conducció des del pou de  
l’Estrella i la constitució de la Sociedad Civil de Derivación de Aguas Im-
purificadas del Río Besós per construir, en un termini de dos mesos, un col-
lector dels desguassos de les indústries contaminants. Però l’esforç no havia 
impedit les restriccions.

Tot i així, el 1950 havien de reconèixer obertament que «en los 50 años 
del presente siglo, en que la SGAB es responsable de este servicio público, el 
verano de 1950 ha sido el primero en el que el volumen del abasteci miento 
ha sido deficiente […], el régimen de verdadera sequía, que desde 1946 viene 
sufriendo nuestro país, se agudizó de tal modo que, coincidiendo con el 

SGAB, evolució de la distribució 1910-1943 (font: L. Soucheiron, Estudio del incremento probable  
de la demanda..., 1945, Fundació AGBAR).
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crecimiento del consumo, resultado del crecimiento demográfico de la ciu-
dad, vino a absorber las reservas hídricas que provisoriamente la Sociedad se 
había creado, y a plantear por primera vez un déficit entre la demanda de agua 
y las disponibilidades, agudizado por las repercusiones que las restricciones 
del suministro eléctrico han causado en la distribución y elevación del agua. 
La sequía a la que hemos aludido no ha sido un pretexto ni una falacia; ha 
sido desgraciadamente una calamidad real, extendiendo a toda España, que, 
desde su capital, Madrid, hasta las ciudades costeras, desde San Sebastián a 
Málaga, y en toda Castilla y Andalucía, ha sufrido el rigor de esta verdadera 
calamidad pública. […] Con este panorama se inició el verano pasado, con 
un calor prematuro y exagerado, lo que determinó un aumento, no sólo en 
el consumo normal del orden del 25 %, alcanzando el suministro cifras del 
orden de 265.000 m3 diarios. Si a ello se añade la posibilidad de que deter-
minados aprovechamientos para la producción de fuerza en el río Llobregat 
hayan podido mermar las disponibilidades hídricas al servicio de la pobla-
ción, posibilidad ésta fuera de control y del alcance de nuestra Sociedad y, por 
otra parte, se tiene en cuenta el hecho real de que un considerable volumen 
de agua de la cuenca del río Besós quedó impurificado por contaminación de 
aguas residuales de algunas industrias emplazadas aguas arriba de nuestras 
captaciones, se tendrá una noción de los elementos que han contribuido a 
crear una insuficiencia en el abastecimiento. […] Fue inevitable, ante el posi-
ble agotamiento de las reservas hídricas, comunicar a las Autoridades que se 
hacían imprescindibles unas horas de corte del suministro».3 

Des del maig del 1953, la SGAB va haver d’imposar novament restric-
cions de subministrament del 30 % de les hores de servei, a causa de l’escassetat 
de precipitacions a la conca del Besòs i del fort increment de la demanda. Ho 
atribuïa a la lentitud dels tràmits administratius per poder aprofitar les aigües 
superficials del Llobregat, que la SGAB havia sol·licitat al Ministeri d’Obres 
Públiques el febrer del 1949. Finalment, el 24 de juny, en plenes restriccions, 
va obtenir el permís del Ministeri d’Obres Públiques i també l’autorització 
d’augmentar el 24 % les tarifes. Es va convocar el concurs abans de la comu-
nicació oficial i es preveia que la nova estació depuradora podria estar parcial-
ment operativa el juny següent.4 El 29 de maig del mateix any, un editorial de 
La Vanguardia criticava la gestió privada de l’abastament d’aigua, ja que les 
empreses que proporcionaven el servei tenien com a objectiu bàsic el benefici 
privat, i reclamava la intervenció del Govern, ja que els poders locals s’havien 
mostrat incapaços de donar-hi una solució.5 Fins i tot en un règim tan con-
trolat com el d’aquells anys, aquesta llarga crisi d’abastament i els impopulars 
períodes de restriccions van obligar a reaccions polítiques que la dòcil premsa 
de l’època reflectia. Un decret de l’abril del 1950 ordenava a la Confederació 
Hidrogràfica del Pirineu Oriental l’estudi del sistema necessari per assegurar Secció de pou amb els sondejos del 1941, Fundació AGBAR.
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SGAB, En España llueve poco... y las poblaciones tienen sed, Barcelona, 25 d’agost de 1945, ahcb.
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a Barcelona un subministrament de 150 a 250 litres diaris per habitant,  
i es proposava captar el cabal del pantà de Sau en construcció a la conca del 
Ter. A partir d’aquestes dates, la premsa porta notícies regulars de les respos-
tes de les diverses autoritats a un problema que afectava tan directament la 
vida quotidiana. Una informació que transmetia a la població declaracions 
tranquil·litzadores de les autoritats polítiques de més nivell, probablement 
inquietes per l’intens malestar social i els enfrontaments entre les diver-
ses instàncies de poder, que s’havien manifestat en la vaga de tramvies del  
1951, i que van tornar a congriar-se durant les protestes i les vagues dels anys 
1956 i 1957. És en aquest context que es van configurar les dues respostes a 
les necessitats d’abastament. La primera, la captació de les aigües superficials 
del Llobregat, era el projecte impulsat per la SGAB i significava el primer pas 
per a un aprofitament integral de les aigües d’aquest riu. La segona era la por-
tada d’aigües del Ter, proposada per la Confederació Hidrogràfica del Pirineu 
Oriental des del 1950, que va ser la que va defensar, des del primer moment, 
l’Ajuntament de Barcelona. Encara que eren dues opcions confrontades, fi-
nalment es van veure com dues estratègies complementàries amb promotors 
diferents que no s’excloïen mútuament.6 

El març del 1954, en una conferència a l’Associació Nacional d’Enginyers 
Industrials, l’enginyer de la SGAB, Lluís Thió, defensava la captació d’aigües 
superficials del Llobregat com a completament normal, ja que Barcelona era 
una de les poques poblacions del món, de la seva importància, que havia 
pogut alimentar-se durant tant de temps exclusivament amb aigües d’ori-
gen subterrani. Però els cabals subterranis havien esdevingut insuficients, no 
únicament en períodes de sequera, sinó fins i tot en anys de precipitacions 
normals. El fet era notori, ja que s’estava en un règim de restriccions des del 
maig del 1953.7 Afegia: «Actualmente en Barcelona nos encontramos en una 
circunstancia sumamente interesante por lo que al suministro de aguas se 
refiere, dado que el momento presente señalará la separación de dos épocas 
en la historia de este servicio público: la época de las aguas subterráneas y la 
época de las aguas superficiales».8 La depuració d’aigües superficials, espe-
cialment les d’un riu com el Llobregat, plantejava problemes considerables 
i exigia un control estricte de la salubritat de l’aigua. L’aprovació del Regla-
mento de Policía de Cauces el 14 de novembre de 1958 establia els criteris  
de vigilància de l’explotació i de les obres derivades de concessions d’aigües, de 
tramitació d’expedients per a la constitució de comunitats de regants i el re-
gistre d’aprofitaments hidràulics.9 El 8 d’octubre de 1959 es van crear les co-
missaries d’aigua, com a òrgans administratius directament dependents del 
Ministeri d’Obres Públiques, per aplicar aquests criteris. Però va ser la matei-
xa SGAB la que acabà assumint la responsabilitat directa d’aquests controls 
per mitjà del seu propi Servicio de Policía de Cauces. Un altre problema que 

Obres de construcció de l’Estació d’Aigües Superficials de la SGAB a Sant Joan Despí, 
1953-1954, Fundació AGBAR.
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Un any després, el Consell de Ministres del 5 de setembre de 1958 aprovà de-
finitivament l’avantprojecte d’abastament d’aigua potable de Barcelona i po-
blacions de les seves zona d’influència.14 El nou abastament tenia per objecte 
la conducció, des del riu Ter, de 8.000 litres per segon d’aigua en condicions 
adequades per al consum públic i va ser encarregat a una junta administra-
tiva que depenia de la Direcció General d’Obres Hidràuliques del Ministeri 
d’Obres Públiques. Els dos embassaments reguladors de Sau i de Susqueda 
estaven a càrrec d’altres organismes. El nou abastament no es feia tampoc 
càrrec de la distribució a les diverses poblacions beneficiades. Es limitava a 
lliurar l’aigua en dipòsits als respectius municipis: dels 8.000 litres per segon 
de dotació total, 6.500 litres per segon es van assignar a Barcelona, mentre 

preocupava era el de les salmorres. Les explotacions de Súria i de Cardona 
alliberaven grans quantitats de sal que arrossegava el Llobregat. Ja el 26 de 
març de 1935 es va adreçar un escrit al Parlament de Madrid signat per les 
entitats més representatives per demanar l’execució d’un col·lector per eva-
cuar les salmorres. La Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental va 
redactar diversos projectes amb el mateix objectiu, el 1939 i el 1943. El 27 
de maig de 1953, l’enginyer Joan Maria Compte redactà un nou projecte, en 
el qual se substituïa la canonada de gres per una altra de fosa i el ramal del 
Cardener es prolongava fins a Cardona.10 Cap d’aquests projectes no es va 
realitzar, i calgué esperar a l’any 1982 perquè es posés en marxa l’execució 
del projecte definitiu. 

El 9 de febrer de 1954 es donava notícia d’una sessió extraordinària de 
l’Ajuntament de Girona en la qual s’adoptaven mesures de defensa contra la 
conducció d’aigües a Barcelona des del pantà de Sau i es proposava que s’hi 
portessin aigües de l’Ebre.

El projecte de captació per a Barcelona d’aigua del Ter havia aixecat en 
efecte una notable oposició a les terres gironines, malgrat les garanties que 
donava la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental de no perjudicar 
els interessos de Girona.11 Encara que el projecte va ser aprovat pel Consell 
de Ministres el desembre del 1955, la polèmica va continuar molt activa fins 
i tot a la controlada premsa de l’època. En són una bona prova la sèrie de 
quatre articles, entre l’octubre i el novembre del 1957, de Salvador Millet i 
Bel, molt crítics amb la portada d’aigua del Ter a Barcelona.12 Probablement, 
per neutralitzar amb arguments tècnics aquesta campanya d’oposició, l’Ajun-
tament de Barcelona va encarregar al prestigiós enginyer Victoriano Muñoz 
Oms l’elaboració d’un «Plan de Aguas de Cataluña, para el aprovechamiento 
integral de los ríos de la región catalana. Con la solución definitiva del abas-
tecimiento de agua potable a la ciudad de Barcelona y poblaciones limítro-
fes». L’alcalde J. M. Porcioles ja havia defensat a la premsa, el 12 de maig de 
1957, que es podien resoldre els problemes d’abastament de Barcelona sense 
perjudicar altres interessos. A la presentació del pla que es va publicar aquell 
mateix any ho exposava explícitament: «Los recelos y oposición que por parte 
de amplios y apreciables sectores de la provincia de Gerona suscitó la deriva-
ción de aguas del Ter, por considerar que ello frustraría la implantación de 
proyectados regadíos y la mejora de los existentes, y la lógica consideración 
de que todo problema de abastecimiento de aguas debe ser contemplado y 
resuelto con un criterio de unidad y a través de un ponderado plan que prevea 
todas las necesidades e intereses legítimos indujo, […] a solicitar [...] a don 
Victoriano Muñoz Oms, […] que confeccionase un anteproyecto de apro-
vechamiento total de las aguas de la región catalana, teniendo en cuenta la 
sensible disminución del caudal que se produce en los períodos de sequía».13 

Gràfica de la procedència de l’aprovisionament d’aigües a Barcelona, 1950-1974 (font: elaboració 
pròpia a partir de Datos históricos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona y Aguas del Besòs, 
1975, Fundació AGBAR).
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ríos sean necesarios a fin de obtener de ellos el máximo rendimiento en beneficio de Cataluña entera. 
Terminado el pantano de Sau, hay que ir a la construcción del de Susqueda, para la regulación del 
Ter, y más urgentemente necesarios son los de la Baells y Jorba […], para la del Llobregat, que de 
este modo podrá por muchos años seguir abasteciendo de agua Barcelona en cantidad suficiente 
y en calidad cuya mejora en plazo breve parece ir por buen camino» (La Prensa, Barcelona, 11 de 
març de 1959).
7. Lluís Thió i Rodés, El presente y el futuro del abastecimiento de Barcelona. Texto de la conferencia 
pronunciada en el Salón de Actos de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales (Agrupación de 
Barcelona), Barcelona, març del 1954 (Fundació AGBAR, opuscle), pàg. 9.
8. Thió i Rodés, El presente y..., pàg. 5.
9. Xavier Latorre i Piedrafita, Història de l’aigua a Catalunya, Premià, 1995, pàg. 56.
10. Latorre i Piedrafita, Història de l’aigua..., pàg. 121.
11. La Vanguardia, 16 de gener, 5 de febrer, 9 de febrer de 1954.
12. La Vanguardia, 5 d’octubre de 1955. «El conde de Vallellano informa sobre los acuerdos de 
su Departamento relacionados con la región, aprobados en el Consejo de Ministros del lunes. Se 
garantizará el abastecimiento de agua de Barcelona y zona de influencia, para una población superor 
a cinco millones de habitantes, mediante la aportación de un volumen diario de lagom ás de un mi-
llón de metros cúbicos de agua aobrante del Ter y otros ríos». La Vanguardia, 29, 30 i 31 d’octubre, 
i 1 de novembre, 1957, articles de Salvador Millet i Bel, «Agua para Barcelona». 
13. Plan de Aguas de Cataluña, para el aprovechamiento integral de los ríos de la región catalana. Con 
la solución definitiva del abastecimiento de agua potable a la ciudad de Barcelona y poblaciones limí-
trofes. Estudiado y formulado por el ingeniero D. Víctoriano Muñoz Oms. Barcelona, Imp-Fibracolor, 
1957, 33 pàg. Presentació de J. M. Porcioles: «El considerable engrandecimiento experimentado por 
Barcelona desde mediados del siglo pasado, acentuado durante el actual, ha dado al problema mayor 
gravedad, que aumenta con el incesante crecimiento debido a la inmigración. Ello obliga a prever, en 
un plazo relativamente breve, un consumo imposible de atender con aguas subálveas y las superficia-
les del Llobregat, cuyas condiciones de potabilidad y capacidad son, además, notoriamente inferiores 
a las mínimas exigidas. Por Decreto de 31 de marzo de 1950 se dictaron normas para el estudio  
de este problema y se ordenó un anteproyecto de abastecimiento, mediante derivación del río Ter y de 
otras cuencas hidrográficas de menor importancia, en un plan escalonado de obras, que asegurase el 
suministro de un período de 50 años. Fruto de estas tareas preliminares ha sido el Decreto de 3 de  
octubre de 1955, por el que se confía a la Dirección General de Obras Hidráulicas la realización 
del proyecto definitivo para un nuevo abastecimiento de agua potable a la ciudad de Barcelona, a 
base de una dotación de 250 litros/habitante.día, con caudal regulado hasta un máximo de 12 m3/s 
procedente del río Ter, Tordera y demás cursos de agua del macizo del Montseny y del río Ripoll».
14. La Vanguardia, 6, 7, 10, 21, 26 i 30 de setembre de 1958. Latorre i Piedrafita, Història de 
l’aigua..., pàg. 61.
15. Nuevo abastecimiento de agua de Barcelona. Obras que comprende, Ajuntament de Barcelona, 
1961 (AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B. 1961-4º-op. 8, nou).
16. La Vanguardia, 27 de maig i 20 de juny de 1965.
17. Elaboració pròpia a partir de Datos históricos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona y Aguas 
del Besòs, 1975 (Fundació AGBAR).

que la resta es distribuïa a altres municipis.15 El Govern cobria el 50 % del 
cost total, incloses les expropiacions i les obres; de la resta se’n feien càrrec 
els municipis beneficiaris. El 1961 s’aprovà el projecte per al nou abastament, 
redactat pels enginyers Joaquim Blasco i Roig, Joan Maria Compte i Guino-
vart i Octavi Lobato i Díaz, i s’iniciaren les obres. Captava l’aigua al Pasteral 
i la conduïa fins a la planta de tractament de Cardedeu i, després, a un sifó al 
pas del Besòs, que la conduïa fins a Barcelona. Cap al maig del 1965, quan 
les obres estaven a punt de finalitzar, l’Ajuntament de Barcelona havia arribat 
ja un acord amb la SGAB perquè fes la distribució de l’aigua portada del Ter,  
a través de la seva xarxa que servia Barcelona i 23 municipis més.16 

Una visió de conjunt de la gràfica de la procedència de l’aprovisionament 
d’aigües a Barcelona entre el 1950 i el 1974 mostra la incidència extraordi-
nària de les dues captacions superficials del Llobregat i del Ter en l’augment 
de la dotació de Barcelona, que substitueixen i laminen progressivament 
els cabals procedents de captacions subterrànies. Entre el 1955 i el 1965, 
la captació d’aigües del Llobregat va resoldre les necessitats immediates de 
Barcelona, entre el 1955 i el 1960, amb un creixement moderat, i després del 
1960, amb un ascens accelerat. El 1966 ja va arribar aigua del Ter, encara 
que en una quantitat merament testimonial, i a partir del 1967 els cabals  
del nou abastament esdevingueren substancials i van igualar i superar els del 
Llobregat.17 És a partir d’aquests anys de desarrollismo quan es va anar gene-
ralitzant la incorporació gradual de l’aigua, en quantitat suficient, a tots els 
espais domèstics, i la difusió a la majoria de capes socials de les noves pràcti-
ques que s’havien començat a introduir vuitanta anys abans. La desaparició 
dels últims banys i safareigs públics durant els anys setanta és el símptoma 
definitiu del final de la transició. 

1. Luis Soucheiron Bataller (enginyer industrial, subdirector tècnic de la SGAB), Estudio del 
incremento probable de la demanda de agua en la Red de la Sociedad hasta el año 2000 y Plan para 
afrontarlo, mecanografiat, 1945, Fons Fundació AGBAR (Arxivador 2).
2. SGAB (Societat General d’Aigües de Barcelona), En España llueve poco… y las poblaciones tienen 
sed (fullet). Barcelona, 25 d’agost de 1945 (AHCB, Entitats, 136-4-6 / Fons Fundació AGBAR).
3. SGAB, El esfuerzo en el verano de 1950 (fullet); (AHCB, Entitats, 136-4-6 / Fons Fundació 
AGBAR).
4. Memoria, Balance-Inventario y cuenta de pérdidas y ganancias. Ejercicio de 1953 que el Consejo de 
Administración somete a la aprobación de la Asamblea General de Señores Accionistas del 22 de mayo de 
1954 (AHCB, Entitats, 136-2-1953).
5. La Vanguardia, 29 de maig del 1953.
6. SGAB, Valoración del Río Llobregat, 1959 (AHCB, Entitats, 136-4º-11): «La valoración del Llobre-
gat no excluye la necesidad del Plan General anteriormente aludido; antes bien se halla comprendido 
en él en virtud de esa misma necesidad, tanto mayor cuanto menores son los caudales de nuestros 
cursos de aguas […] deben ser aprovechados el máximo posible. […] Lo que pasa es, sencillamente, 
que hay que hacerlo todo: los pantanos del Ter y los del Llobregat e igualmente cuantos en los demás 
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Projecte d’aprofitament integral del Llobregat, Comisión para el Abastecimiento de Aguas de Barcelona.  
Reseña de antecedentes relativos al abastecimiento de aguas de esta capital, Barcelona, Fundació AGBAR.





160

Plan de Aguas de Cataluña, para el aprovechamiento integral de los ríos de la región catalana. Con la 
solución definitiva del abastecimiento de agua potable a la ciudad de Barcelona y poblaciones limítrofes. 
Estudiado y formulado por D. Victoriano Muñoz Oms..., Barcelona, 1957, ahcb.
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Nuevo abastecimiento de agua de Barcelona. Obras que comprende, Ajuntament de Barcelona,  
1961, ahcb.
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L’emergència d’una altra valoració de l’aigua



Vista interior del dipòsit de retenció d’aigües pluvials del parc de Joan Miró, 
(fotografia: Medi Ambient i Serveis Urbans, Ajuntament de Barcelona).
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No disposem encara de prou perspectiva per avaluar ponderadament els 
paràmetres del nou cicle. La història no és una ciència que pugui fer previ-
sions mitjançant la formulació de lleis o regles, perquè els factors determi-
nants poden canviar radicalment d’un moment a l’altre. És, però, una eina 
insubstituïble per encarar els períodes de crisi, de canvi i de transició. Amplia 
la bateria de qüestions, esmola la consciència, mostra contradiccions i matisos 
inesperats i fa visibles aspectes que havien quedat ocults o que el temps havia 
obliterat. Permet construir mirades inèdites i aportar contribucions rellevants 
a la nova cultura de l’aigua que els reptes actuals reclamen. És en aquest con-
text que esdevé especialment oportú l’esforç per enriquir i reconstruir la histò-
ria de l’aigua, per donar-li la visibilitat necessària. Estem, per exemple, a temps 
de recuperar les memòries personals encara vives d’una generació que va viure 
l’última fase de la transició de la «revolució de l’aigua» i, sobretot, no podem 
perdre l’oportunitat de revalorar un patrimoni de l’aigua que els canvis tecno-
lògics han fet caure en desús. Un patrimoni riquíssim que ens ajuda a desvelar 
un univers cabdal que sovint ignorem.

1. Enric Tello, Joan Ramon Ostos, «Water consumption in Barcelona and its regional environ-
mental imprint: a long term-history (1717-2008)», Regional Environmental Change, 21 d’abril de 
2011, pàg. 1-15.

Canvi de cicle
Manuel Guàrdia

A la Barcelona dels anys setanta, com a resultat de la greu crisi econòmica,  
i també de l’expulsió d’habitants i d’activitats industrials a la regió metro-
politana pels alts costos del municipi, el consum d’aigua va tocar sostre.1 El 
final de la transició va coincidir amb un canvi de cicle local marcat per la crisi 
econòmica i per la transició política, però també amb una inflexió secular 
d’abast global. No és casual que l’acabament del cicle coincidís amb la publi-
cació, el 1972, de l’informe del Club de Roma sobre els límits del creixement 
que, adoptant una perspectiva malthusiana, plantejava la insostenibilitat de 
les dinàmiques d’expansió exponencial en un món limitat. Súbitament s’as-
sistia al trasbalsament de les qüestions crítiques. Durant el llarg període do-
minat invariablement per les preocupacions higièniques i sanitàries, l’aigua 
havia esdevingut domèstica, assequible, abundant, ubiqua i instantània. Però 
també havia esdevingut invisible i desmaterialitzada, quan la nova perspecti-
va ecològica exigia tenir cada vegada més present la materialitat dels ecosis-
temes terrestres. 

Les grans «revolucions» històriques més remotes van resultar de la relati-
vament ràpida precipitació de canvis, però van acabar desembocant en grans 
estabilitats seculars. Ni la revolució industrial ni la revolució de l’aigua no 
han arribat a aquest punt de maduració. Són, de fet, revolucions inacabades. 
El sistema productiu industrial basat en la utilització de combustibles fòssils 
ha mostrat els seus límits, i l’aprovisionament i la dotació d’aigua es preveu 
com un dels factors crítics del futur. Però com passava amb les amenaces 
sanitàries durant el segle xix, conèixer el problema no vol dir saber-ne la 
solució. Encara que som cada vegada més conscients que les «conquestes» del 
passat han esdevingut sobtadament anacròniques, que la seva lògica porta a 
una empremta ecològica expansiva, que exigeixen aigua abundant i valuosa 
per allunyar residus, i costosíssims processos de depuració, no podem tornar 
fàcilment a les solucions tradicionals de les velles economies orgàniques. Cal 
continuar fent els comptes amb les ciutats i amb les infraestructures hereta-
des, amb les seves resistències i amb les seves inèrcies. Especialment si con-
siderem les contradiccions irreconciliables que han travessat les tres últimes 
dècades, durant les quals l’emergència d’una nova consciència ecològica no ha 
impedit que s’hagin anat imposant, cada vegada més, respostes econòmiques 
a la crisi que aposten per la desregulació, per les lleis del mercat i, en definiti-
va, per les solucions a curt termini.

L’EMERGèNCIA D’UNA ALTRA VALORACIó DE L’AIGUA
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de mecanismes de recuperació de la matèria orgànica urbana degradada que 
n’asseguren l’emmagatzematge, la recollida, el tractament i el reintegrament 
com a adobs als camps. Una ciutat tan sols pot desfer-se dels seus residus 
orgànics sense preocupació si gaudeix d’un flux de nutrients extern, com ara 
les avingudes fertilitzants dels rius, la pesca, l’aqüicultura o l’aportació de la 
fertilitat d’altres territoris.

Per tant, l’ús del clavegueram és propi d’aquestes situacions, i se’n co-
neix l’existència tant en ciutats amb cultures basades en l’acció fertilitzant 
continuada de grans rius —l’Indus, l’Eufrates, el Nil, etc.— com en ciutats 
que, com l’antiga Roma, van aconseguir disposar d’extensos territoris des dels 
quals importaven la matèria orgànica necessària per cobrir les seves necessi-
tats, encara que això generés la desertització progressiva d’aquests territoris. 
De fet, una gran ciutat significa un gran hinterland en expansió, i sovint el 
control d’aquest territori, militar i comercial, no té en compte el manteni-
ment de la seva capacitat productiva. 

Londres vivia una situació similar a mitjan segle xix. El creixement de 
la ciutat estava molt lligat a la revolució agrària que va tenir lloc al xviii a 
Anglaterra, que va multiplicar els rendiments tradicionals, i també al comerç 
transoceànic basat en l’imperi colonial. No obstant això, era una situació que 
anava canviant, perquè el sistema productiu de base orgànica evolucionava 
cap a un nou model basat en els recursos minerals: el nou model industrial.  
I això es va reflectir de manera determinant en l’agricultura.

Durant el segle xviii i la primera meitat del xix, a Europa la fertilitat 
dels camps encara s’obtenia mitjançant la gestió tradicional de la matèria 
orgànica, com també les noves rotacions de conreus, que permetien fixar 
el nitrogen, un dels elements més difícils d’integrar al sòl. Però, a mitjan 
segle xix, el desenvolupament de la química a l’agricultura va conduir a nous 
coneixements pel que fa a les necessitats productives dels conreus i, amb la 
importació de guano —fertilitzant ric en fòsfor procedent de les dejeccions 
fòssils de cormorans i pelicans acumulades a les costes del Perú i de Xile—, 
l’agricultura va començar a assolir certa independència respecte del retorn 
tradicional dels nutrients. 

La posterior explotació del salnitre i dels fosfats, fonts de potassi i de 
fòsfor, com també la fixació del nitrogen atmosfèric pel mètode Haber-Bosch 
a partir del 1910, van permetre finalment la creació d’una agricultura basada 
en fertilitzants minerals que, mercès a la disponibilitat de combustible per 
extreure’l i transportar-lo a preus raonables, es va alliberar de la necessitat de 
recuperar els nutrients en les seves pròpies produccions.

El tradicional sistema dels pous negres domèstics, on s’acumulaven les 
femtes que després eren evacuades per ser compostades i venudes com a adobs, 
va perdre interès quan ja ningú no en pagava el contingut com a matèria 

La reconsideració de l'aigua a partir de la sostenibilitat
Albert Cuchí

Durant la primera meitat del segle xix, la ciutat de Londres va duplicar amb 
escreix la seva població: d’un milió d’habitants va passar a tenir-ne més de 
dos milions tres-cents mil. Aquest creixement, continuació del que s’havia 
iniciat dos segles abans, va suposar la superació definitiva de la capacitat dels 
sistemes tradicionals de gestió del metabolisme urbà. Entre ells, i molt singu-
larment, la gestió de la matèria orgànica.

El còlera i els continus episodis de pudors infames en una societat que 
encara creia en les teories miasmàtiques de transmissió de les malalties per 
l’aire van fer que s’hi adoptés un sistema modern per evacuar els residus dels 
domicilis. Es tractava d’allunyar de la ciutat la matèria orgànica degradada 
(les femtes) a través de la seva conducció per clavegueres enterrades, fins al seu 
posterior abocament al riu.

Però l’ús de sistemes de clavegueram per allunyar la matèria orgànica 
urbana degradada i el seu posterior abocament al medi solen implicar la seva 
pèrdua com a nutrients, com a recursos per mantenir la fertilitat dels camps 
que han aportat l’aliment a la ciutat. Una ciutat només es pot permetre des-
prendre’s dels seus residus orgànics si gaudeix d’independència alimentària 
respecte del medi circumdant, si té garantit el flux d’aliments a través d’altres 
mecanismes que no siguin el manteniment de la fertilitat dels camps del seu 
hinterland més immediat.

La restitució de nutrients al sòl per al manteniment de la seva fertilitat 
era una qüestió determinant en les societats preindustrials. La seva dependèn-
cia de les produccions biològiques del territori —d’aquí ve la denominació de 
societats orgàniques, enfront de la base mineral de recursos de la nostra socie-
tat industrial— implica que una bona part dels materials que s’extreuen del 
medi s’hagin de retornar com cal per tal que puguin tornar a generar noves 
produccions. Mentre que alguns elements, com ara l’hidrogen, el carboni o 
l’oxigen, poden ser aportats pels cicles naturals i d’aquesta manera se’n com-
pensa l’extracció que en fa la societat amb la retirada de les collites, n’hi ha 
d’altres, com ara el nitrogen, el fòsfor o el potassi, que no es poden reposar a 
la mateixa velocitat i cal procurar-ne el reintegrament per assegurar la repro-
ducció de les collites, el manteniment de la capacitat productiva del sòl.

Així doncs, en una societat orgànica l’absència de retorn dels nutrients 
als sòls implica una disminució progressiva de la seva capacitat productiva i, 
finalment, la seva desertització a causa de la pèrdua de la seva capacitat es-
tructurant, aportada per la matèria orgànica. Les ciutats tradicionals disposen 
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grises—, conduïdes lliurement o per claveguerons oberts o coberts de lloses 
enmig dels carrers, es va considerar una possible via d’evacuació de les matèries 
fecals. Però les clavegueres tenien el mateix pendent que els carrers i, si bé eren 
útils per evacuar l’aigua, la inclinació sovint era insuficient per mobilitzar les 
femtes. Calia arrossegar-les i allunyar-les i, per fer-ho, el primer agent en què es 
va confiar fou l’aigua de pluja.

Aquesta és un aigua tradicionalment modeladora de la ciutat. Si fem una 
anàlisi quantitativa del metabolisme urbà, l’aigua és sempre el material més 
abundant. Però encara és més significativa la lectura de la ciutat a partir de 
la seva escorrentia. La seva recepció en totes les superfícies urbanes i la seva 
concentració progressiva a les conques que formen els carrers i les places, fins 

primera en ser desplaçats progressivament per la insistent difusió dels fertilit-
zants d’origen fòssil i mineral. A més, els problemes associats a la gestió de la 
matèria orgànica urbana feia temps que demanaven un canvi de model.

Efectivament, la superpoblació que va començar a afectar les ciutats eu-
ropees durant el fort creixement del segle xviii, i que va esclatar al llarg del 
xix amb el desenvolupament del nou sistema productiu industrial, va saturar 
la funcionalitat dels sistemes metabòlics i va generar greus problemes sani-
taris, entre els quals l’augment de la contaminació de les cada vegada més 
emprades aigües de pous a causa de les filtracions de matèries fecals.

Quan la ciutat va decidir desfer-se d’aquests residus orgànics, el tradicional 
abocament de les aigües domèstiques al carrer —aigües que avui anomenaríem 

L’EMERGèNCIA D’UNA ALTRA VALORACIó DE L’AIGUA

Pedro Garcia Faria, Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona, 1891, Henrich, 1893. ahcb.  
El projecte considerava la recuperació dels nutrients per fertilitzar l’àrea de Gavà i Castelldefels.
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El water closet, el sifó que mitjançant un tap d’aigua evita el retorn de les 
olors dels desguassos fins a les cases o el carrer, i que ja s’instal·lava en moltes 
llars victorianes quan es va construir el clavegueram de Londres, aporta amb 
cada ús una quantitat d’aigua que afavoreix tant l’arrossegament de les fem-
tes com la restitució del tap d’aigua. I amb l’extensió d’aquest sistema i de la 
quantitat d’aigua emprada en cada utilització, aquest arrossegament millora 
a les clavegueres. 

Però l’aigua domèstica de la ciutat tradicional és una reduïda quantitat 
d’aigua que s’obté dels pous i les cisternes de recollida de les cobertes, neces-
sàriament protagonitzada per l’aigua potable assortida per les fonts públiques, 
la qualitat de la qual ha d’estar garantida. Aquesta aigua potable s’obté de 
deus i mines, que l’extreuen de freàtics protegits, i és conduïda fins a les fonts. 
Es tracta de dotacions extremadament minses que no poden destinar-se a 
despeses sumptuoses i que, a més, cal transportar fins al punt de consum, 
aprofitant la mateixa energia potencial de l’aigua com a força motriu per mo-
bilitzar-la fins a la seva sortida a les fonts, des d’on l’aigua és traginada per la 
gent i per les bèsties fins a les cases. 

Les propostes higienistes nascudes de les idees de regeneració social ad-
vocaven per la demanda d’aigua necessària per mobilitzar la matèria orgànica 
residual dels domicilis i impulsaren les bondats de la higiene personal, del 
bany, de la rentada sistemàtica de la roba i dels estris de la llar, de la neteja do-
mèstica com a garantia de la salut pública. Uns factors que a poc a poc es van 
anar integrant al model de vida urbà i que van constituir un aliat inestimable 
per instaurar en la consciència ciutadana la necessitat d’accedir a quantitats 
d’aigua domèstica molt superiors a les habituals fins aleshores.

Aquest canvi no hauria estat possible sense els instruments necessaris 
per mobilitzar fins als punts de consum les grans quantitats d’aigua que el 
nou model demanava. Els sistemes tradicionals de captació i distribució eren 
incapaços de subministrar aquestes quantitats i fer-les arribar fins als domi-
cilis, però el canvi es va poder produir mercès a l’aplicació de les noves forces 
productives que havia desfermat el sistema productiu industrial.

Mentre que en el sistema tradicional la mobilització de l’aigua s’havia 
aconseguit mitjançant la seva energia potencial —la que «hereta» cada gota de 
pluja a causa de l’altura topogràfica del lloc on cau—, la qual cosa condicionava 
de manera determinant la seva distribució des del lloc on es captava, la utilitza-
ció de l’energia del carbó i la potència de la màquina de vapor van posar a dis-
posició de la societat unes aigües que fins aleshores havien estat inaccessibles. 

L’elevació de l’aigua de les mines de carbó que va produir la invenció i el 
desenvolupament de la màquina de vapor mostra fins a quin punt la vocació 
pel bombeig d’aigua està en l’origen mateix, en el caràcter mateix de la re-
volució industrial. Més tard, no solament les mines, sinó també els pous per 

a la seva evacuació final fora de la urbs, suposa un reconeixement de la forma 
de la ciutat, la qual requereix com a criteri ineludible que aquesta forma per-
meti una evacuació de l’escorrentia que no generi inundacions ni danys a les 
propietats i que, fins i tot, tregui partit d’aquesta aigua lliure.

A més de la seva relació amb la geometria de la ciutat, l’aigua d’escorrentia 
renta les superfícies urbanes per arrossegament i per dissolució, de manera que 
concentra els materials mobilitzats en els punts de congregació de l’escorren-
tia. En moltes ciutats orgàniques tradicionals, aquests punts coinci dien amb 
les hortes, on les femtes dels pous negres es reintegraven al sòl i es trobaven 
amb una aigua que havia netejat les restes orgàniques dels carrers i les aigües 
grises domèstiques. D’aquesta manera, a través de l’escorrentia de l’aigua de 
pluja, la forma urbana restava connectada als espais on es regenerava una part 
significativa de la matèria orgànica de la ciutat, un punt d’unió de dos dels 
fluxos més importants del metabolisme urbà.

L’aigua de pluja i la seva capacitat d’arrossegament van ser emprades com 
el primer vector de mobilització de les femtes dins el clavegueram. Aquestes 
aigües netejaven periòdicament la instal·lació però tenien massa càrrega orgà-
nica per usar-les directament a l’agricultura urbana. Van abandonar, doncs, el 
seu paper tradicional de fertilització dels camps urbans per assumir el trans-
port de la matèria orgànica lluny de la ciutat.

Fins que no van triomfar definitivament els sistemes de fertilització mi-
neral, van ser molts els autors que —des de mitjan segle xix i fins a la defini-
tiva implantació del model d’agricultura industrial al començament del xx— 
van defensar la reutilització de les aigües residuals urbanes per a l’agricultura.  
A Anglaterra, França, Bèlgica i molts altres indrets d’Europa es van desenvo-
lupar mètodes d’aprofitament d’aquestes aigües. A casa nostra, per al seu pla 
d’eixample de Barcelona Cerdà encara defensava convençut la necessitat de 
pous negres degudament modernitzats: per tal d’evitar filtracions i millorar la 
recollida i el transport de les femtes, i també per garantir l’economia i la in-
dependència de la fertilització dels camps enfront de la importació del guano 
des de milers de quilòmetres. La proposta de l’enginyer García Faria per al 
clavegueram de la ciutat considerava que l’arteria principal del sistema, que 
havia de seguir el traçat de la Gran Via, havia de portar les aigües negres de la 
ciutat fins al delta del Llobregat, on els camps de conreu podrien aprofitar la 
càrrega orgànica que es difondria al subsòl.

L’aigua de pluja era un vector que mobilitzava les restes a les clavegueres 
però resultava insuficient, tant per la irregularitat de les precipitacions com per 
la seva migradesa, sovint en barris d’elevada densitat o climes secs. De seguida 
es van instal·lar descàrregues addicionals d’aigua per assegurar l’arrossegament i 
l’evacuació de la matèria orgànica pel clavegueram, però la solució definitiva va 
ser el desplaçament de les descàrregues al mateix punt d’emissió dels residus.
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mitjançant mines o les captacions de rius i torrents—, sempre subjectes a la 
renovabilitat gairebé immediata dels recursos, contrasten doncs amb l’accés 
a aqüífers profunds, considerats com qualsevol altre dipòsit mineral, o amb 
les obres hidràuliques dels grans rius, que permeten emmagatzemar enormes 
quantitats d’aigua que poden ser desplaçades a consumidors llunyans amb 
l’ajut del bombeig.

I això permet superar les limitacions en el consum domèstic. De l’aigua 
portada de les fonts es passa al dipòsit particular de cada finca —compartit o 
no per diversos domicilis—, assortit encara per un aforament, una mesura de 
flux. Quan la disponibilitat d’aigua ho permet, uns grans dipòsits omplerts 
d’aigua bombejada des de llocs llunyans o profunds mantenen una pressió 
constant a la xarxa d’abastament i permeten l’arribada de l’aigua amb pressió, 
no ja a cada finca o domicili, sinó a cada aixeta de qualsevol llar: l’aigua s’ha 
convertit en un estoc disponible i l’usuari només ha d’obrir l’aixeta per acce-
dir a tota la quantitat que desitgi, ja mai no deixarà de brollar.

Aquest canvi en l’accessibilitat a l’aigua en dispara el consum: de quatre 
o cinc litres per persona i dia a la ciutat tradicional als 70 litres del consu-
midor burgès a la fi del segle xix, i fins als 175 litres actuals de mitjana al 
nostre país i els prop de 250 litres en algunes ciutats occidentals. Aquest aug-
ment continuat genera la necessitat d’accedir, també de manera continuada, 
a noves fonts de subministrament, cada vegada més profundes o allunyades i 
que requereixen un consum més elevat d’energia per tal de garantir la dispo-
nibilitat de l’aigua i la seva qualitat mitjançant processos que n’assegurin la 
potabilitat al punt de consum. 

D’altra banda, aquesta potabilització ja no ofereix una qualitat accep-
table a uns ciutadans que, cada vegada més, satisfan el seu consum amb 
aigües minerals embotellades provinents d’insòlits aqüífers preservats de la 
contaminació generalitzada de les reserves més superficials d’aigua subter-
rània —origen tradicional de l’abastament urbà—, ocasionada per la indús-
tria, l’agricultura i la ramaderia industrials. Paradoxalment, retornem a la 
font —a altres fonts, i ara amb un elevat preu econòmic— per a la nostra 
aigua de beure.

I és que el sistema productiu industrial fa temps que ens mostra uns efec-
tes secundaris que posen en dubte la seva promesa de progrés il·limitat. Men-
tre que les societats orgàniques tradicionals es veien obligades al reciclatge 
dels seus residus per mantenir la capacitat productiva de la biosfera, que era la 
seva base de recursos, el sistema productiu industrial no necessita retornar a 
les mines els residus del seu metabolisme per garantir l’accés a nous recursos. 
Els residus de la producció i del consum són ara materials molestos i fins i 
tot insalubres dels quals cal desfer-se de la manera més ràpida i econòmica 
possible, és a dir, abandonant-los o dispersant-los pel medi.

subministrar les quantitats d’aigua que necessitaven els vapors com a centrals 
productores d’energia motriu per a les indústries, van convertir el bombeig en 
una activitat essencial, diríem que natural, del nou model industrial.

Així van aparèixer els primers bombeigs, aportant energia potencial a 
l’aigua per tal de garantir-ne el repartiment domiciliari. Les captacions tradi-
cionals arribaven a la ciutat a baixa cota, així que calia aixecar-la per assegu-
rar la distribució a cada domicili. Uns grans dipòsits, en superfície o ensor-
rats, recollien l’aigua de les portades i les subministraven a una màquina de 
vapor que la bombejava fins a uns dipòsits elevats, a partir dels quals es podia 
distribuir a les cases, situades a cotes inferiors. Les àrees d’abastament dels 
dipòsits quedaven definides per la seva cota, i el preu de l’aigua, fins aleshores 
gratuïta, es justificava pel cost del bombeig.

Tanmateix, amb el ràpid creixement de la demanda les fonts tradicionals 
ben aviat resultaren insuficients, i novament el bombeig es va revelar com 
el mecanisme que permetria subministrar els volums d’aigua que requerien 
les noves necessitats. El transvasament d’aigua des de llocs cada vegada més 
llunyans es feia possible mercès al bombeig, que permetia salvar els desnivells 
i accedir a aigües freàtiques cada vegada més profundes. Així, el sistema de 
captació (generalment d’aigües subterrànies) per bombeig fins a uns dipò-
sits elevats des dels quals es proveïa cada domicili de la ciutat amb l’ener-
gia potencial adquirida per l’aigua en aquest procés va acabar configurant 
el model estàndard de subministrament: l’aigua va passar de font energètica 
en el sistema tradicional a dipòsit de l’energia subministrada pel bombeig en 
l’industrial. 

De fet, el canvi més significatiu en el nou model pel que fa a l’aigua ur-
bana tradicional és que, en comptes de flux, va passar a considerar-se estoc. La 
promesa de progrés que justificava socialment els forts canvis que comportava 
la nova societat industrial requeria superar l’escassetat de recursos, ja que era 
un element que limitava el creixement econòmic. Va ser justa ment l’accés siste-
màtic als estocs minerals i al refinatge dels metalls que va obrir l’enorme dispo-
nibilitat de potència que suposava l’ús del carbó com a font energètica. I això 
garantia a la societat una base de recursos gairebé infinita i, amb ella, el creixe-
ment continuat de la producció i de la capacitat de satisfer més necessitats, i de 
fer-ho de manera cada vegada més sofisticada i per a més gent: el progrés.

En termes de dotació hídrica, el canvi real cap al nou sistema va tenir 
lloc quan l’aigua va deixar de considerar-se un flux, un recurs definit per una 
quantitat determinada disponible en cada moment, i va passar a ser un estoc, 
un recurs amb disponibilitat immediata, en qualsevol moment —el temps, 
per tant, va deixar d’incidir-hi— i sense restriccions de quantitat. 

Les limitacions de la disponibilitat d’aigua pròpies dels sistemes tradi-
cionals —com l’elevació a força de sang des dels pous, l’extracció d’aqüífers 
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D’altra banda, l’energia que requereix la gestió del recorregut social de 
l’aigua, des de la seva captura fins al seu retorn al medi, augmenta de manera 
continuada, juntament amb els impactes associats a l’ús d’aquesta energia, 
com ara les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En alguna de les nostres 
ciutats arriba als 2 kWh per metre cúbic d’aigua emprada en el sistema, la qual 
cosa suposa, per a un consum domèstic mitjà, la mateixa quantitat d’energia 
que la que es destina a la il·luminació. Es trata d’uns consums «ocults», però 
cada vegada més grans. 

Així doncs, el model actual d’ús de l’aigua com a vector de mobilització 
de residus es revela cada vegada més i més ineficient a mesura que se li exigeix 
una qualitat més gran, pel que fa al retorn al medi. Una utilitat que, final-
ment, prové de la capacitat d’arrossegament de l’aigua aportada per la seva 
energia potencial i per la seva capacitat de dissolució, ambdues mesurables en 
forma d’energia, com ens recorda José Manuel Naredo a Las cuentas del agua 
en España. Una energia que fa molt de temps que ha estat superada per les 
quantitats d’energia necessàries per a la seva captació, mobilització, potabilit-
zació i depuració. 

L’absurd final s’esdevé quan, incapaços a més de solucionar els conflictes 
que genera el repartiment social de l’aigua, importants atès el continu crei-
xement de la demanda, generem un cicle paral·lel d’aigua a través de les des-
saladores, de manera que canviem l’energia solar que mou el cicle natural 
de l’aigua per la fòssil que alimenta el nostre sistema productiu. Fins quan 
continuarem utilitzant un model ineficient com l’actual, destinant quantitats 
de diners cada vegada més grans a augmentar la seva eficàcia mitjançant la 
continua disminució de l’eficiència del sistema?

Mentrestant, en aquest procés les aigües urbanes s’han barrejat. Ara totes 
són entubades. Fins i tot les de pluja són ràpidament enclaustrades i barreja-
des amb les residuals, i l’augment de la urbanització modifica la seva escor-
rentia urbana i obliga a crear costosíssims sistemes de laminació amb enormes 
dipòsits d’aigua pluvial que, paradoxalment, es presenten com a exemples de 
«sostenibilitat» en la gestió de l’aigua. Conduccions, dipòsits i clavegueres que 
ens amaguen l’aigua, que l’oculten, que la treuen de l’espai públic, i el bom-
beig (la pressió) no solament transforma la relació de la ciutat amb el territori, 
sinó que també desfà la relació entre la forma urbana i l’aigua.

El necessari debat sobre el metabolisme social que exigeix el repte de la 
sostenibilitat ha de fer aflorar novament l’aigua urbana en l’espai públic. El nou 
canvi de model productiu al que necessàriament estem abocats ha de generar 
una nova visió de l’aigua i, amb ella, una transformació de la ciutat com la que 
l’exposició «La revolució de l’aigua» ha mostrat, però en una altra direcció. 
Conèixer i reflexionar sobre la relació entre l’aigua i el territori, entre l’aigua  
i la ciutat, és un instrument necessari per afrontar els reptes del nostre futur. 

Així, el metabolisme industrial es configura com un expenedor de resi-
dus vers el medi, de manera que tots els materials que extreu de la litosfera 
acaben, tard o d’hora, convertits en residus escampats per l’entorn. D’altra 
banda, el creixement de la producció, el progrés, exigeix l’augment continuat 
d’aquest metabolisme, per això les taxes de dispersió de materials al medi no 
paren d’augmentar, la qual cosa genera problemes de contaminació continus i 
cada vegada més importants. Actualment ja no solament patim greus proble-
mes ambientals en l’àmbit local, sinó que estem afectant de manera sensible 
els sistemes globals, com el clima, que formen part de la base del medi en el 
qual vivim i desenvolupem les nostres societats. 

La presa de consciència del deteriorament del medi i la seva relació amb 
la hybris contaminant del nostre sistema industrial han generat una resposta 
social orientada cap a la restricció progressiva de la capacitat contaminant 
del nostre model productiu. Una part decisiva en el gran repte social de la 
sostenibilitat és la limitació cada vegada més estricta pel que fa a l’abocament 
de residus (sòlids, líquids o gasosos), dirigida cap a una transformació del 
metabolisme productiu en un sistema no contaminant. 

I un dels vectors preferits del sistema industrial a l’hora de difondre els 
seus residus és l’aigua. De fet, actualment el seu ús domèstic té majoritàri-
ament aquesta funció: allunyar residus. No tan sols les aigües del WC són 
sistemes d’evacuació de residus, també ho són les de rentar la roba, els plats 
o la higiene personal. En alguns llocs, ja fa temps que fins i tot es va arri-
bar a oferir l’aigua com a mecanisme per evacuar tots els residus domèstics: 
es proposaven trituradores per als desguassos d’alguns aparells sanitaris, per 
exemple a la cuina o al safareig, per tal d’esmicolar els residus, fins i tot vidre o 
metalls, i que les partícules poguessin ser arrossegades per l’aigua, de manera 
que el sistema de sanejament fos el vector d’allunyament i dispersió de tots els 
residus de consum.

La resposta a la pressió social davant el deteriorament del medi causat per 
l’abocament dels sistemes de sanejament va ser l’exigència de la depuració, del 
tractament de les aigües residuals al final del sistema, just abans del seu aboca-
ment. Inicialment parcial, a penes un pretractament que desallotjava els mate-
rials arrossegats més visibles, més tard amb tractaments fisico químics destinats 
a reduir les matèries en suspensió, fins a arribar als tractaments biològics que 
redueixen la matèria orgànica i els refinatges posteriors que fan acceptable 
l’aigua per als mitjans receptors. 

Tractaments que cada vegada són més costosos, a mesura que va creixent 
l’exigència pel que fa a la qualitat de l’efluent que aboca la depuradora. I en un 
futur immediat, tal com demana la Directiva marc de l’aigua europea, en els 
cossos naturals d’aigua s’exigiran qualitats equivalents a les que tindrien sense 
aquest ús social de l’aigua com a vehicle d’allunyament dels residus.

Albert Cuchí | La reconsideració de l'aigua a partir de la sostenibilitat



171

comtal que al segle xi, en ple procés de feudalització, buscava generar rendes 
pròpies, va materialitzar-se en el Rec Comtal: un canal per a usos productius, 
especialment els molins. Tres segles més tard, va ser el poder municipal del 
Consell de Cent el que impulsà el sistema de proveïment d’aigua de boca a les 
fonts de la ciutat, amb l’excavació de mines a Collserola.

Quan el proveïment perfilat en temps medievals i utilitzat als segles se-
güents es va revelar definitivament obsolet en el set-cents, perquè la població 
urbana creixia de manera sostinguda gràcies a l’impuls de les manufactures 
d’indianes, el feble Ajuntament imposat el 1716 per l’Estat borbònic tan sols 
va poder emprendre reparacions mínimes. Fins al 1778 no es va aconseguir 
ampliar, gràcies al suport dels propietaris interessats, el cabal del Rec amb la 
nova mina de Montcada.

Així, per raó del ràpid creixement demogràfic, als darrers segles Barcelo-
na ha hagut de negociar les seves bases hídriques amb l’Estat en conjuntures 
molt variades. Com tants altres aspectes de la modernització, la «revolució de 
l’aigua», en la qual el proveïment per al consum era tan essencial com l’aporta-
ció d’un flux suficient per fer funcionar el clavegueram, va convertir-se en un 
assumpte de delicats equilibris entre els poders públics i amb el sector privat. 
Barcelona havia d’aconseguir el vistiplau de l’autoritat estatal, molt distant fí-
sicament i mentalment de les necessitats d’una ciutat fabril en expansió.

En moltes grans urbs de l’occident d’Europa, les obres d’enginyeria civil 
heretades dels temps preindustrials —destacaven sobretot les de les capitals de 

Aigua, poder i ciutat. De la història al patrimoni
Joan Roca i Albert

El proveïment d’aigua és un dels ecos més fidedignes de la trajectòria d’una 
ciutat, tant pel que fa a la llarga durada com pel que es refereix a la modernit-
zació, al període de la «revolució de l’aigua», que segons Manuel Guàrdia cal 
situar, a Barcelona, entre el 1867, data de la primera elevació a l’Eixample, i el 
1967, quan arriben les aigües del Ter a la ciutat. La gestió del cicle de l’aigua 
constitueix un element cabdal en la construcció de la història urbana i de les 
relacions entre ciutat i territori; és un mirall poderós de la conjuntura històri-
ca. Per això des del Museu que em complau dirigir hem volgut dedicar-li una 
línia de treball específica.

Pel que fa al temps recent, la reconsideració del proveïment de l’aigua i 
del desguàs, apuntats en capítols anteriors, implica no tan sols la política de 
captacions hídriques i de reciclatge d’aigües brutes —l’anomenada sostenibili-
tat del sistema—, sinó també la seva titularitat, amb processos divergents en les 
dues darreres dècades. Des des de la privatització completa a Londres a partir 
del 1989 i la privatització parcial a Berlín i Roma (ambdues el 1999) i potser 
aviat a Madrid, fins a la reorganització en grans empreses de titularitat pública 
a Lisboa (1991) i Milà (2003) i al rescat municipal de les concessions privades 
de distribució a París (2010), passant pel canvi d’escala i d’accionariat de les 
empreses privades que des de fa segle i mig han servit Lió o Barcelona.

Aquests processos són massa recents per ser l’objectiu d’una visió com-
parativa, però posen en relleu, una vegada més, l’interès per estudiar el paper 
de l’aigua en la definició històrica de les ciutats i per situar en el seu lloc el 
patrimoni de l’aigua.

Aigua i poder en l’afaiçonament de Barcelona 
Barcelona ha tingut sempre pous, tant per a l’aigua de boca com per a usos 
productius, també en temps recents: l’abundància d’aigua a la capa freàtica 
fou un dels incentius en la concentració fabril que va conformar el districte 
industrial del Poblenou. Ara bé, com en tantes altres ciutats, la captació i la 
portada d’aigües més llunyanes ha estat un tema estratègic al llarg del temps.

Després del primer mil·lenni d’existència de la ciutat, que fins a dates 
avançades va poder aprofitar l’aqüeducte amb l’aigua del Besòs captada a l’àrea 
de Montcada —queden encara alguns dubtes sobre si un segon aqüeducte hi 
afegia aigua d’altres indrets—, el proveïment d’aigua ha depès sempre d’equi-
libris complexos entre els poders d’Estat i els locals i entre agents públics i pri-
vats. En temps medievals, el vincle entre el desenvolupament urbà i el poder 
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un sistema públic de proveïment a l’Eixample van fracassar de manera reite-
rada, fins que finalment, el 1891, l’Ajuntament va aconseguir tirar endavant 
el propòsit. Tanmateix, el temps no havia passat en va i les iniciatives privades 
es trobaven ja en plena fase de concentració a l’entorn de la Societat General 
d’Aigües de Barcelona, una empresa de matriu francesa. 

A l’arrencada tardana i a les dificultats amb què topava la iniciativa mu-
nicipal per donar un nou impuls al sistema públic de les aigües de Montcada 
s’hi va afegir un entrebanc important a la tardor del 1914, quan es va demos-
trar que l’epidèmia de tifus s’havia estès per la contaminació d’antigues con-
duccions de l’aigua pública. Entre unes coses i altres, l’equilibri encara incert 
entre el sector públic i el privat en l’abastament d’aigua es va anar decantant 
cap al segon. Sobretot després del fracàs dels intents del govern municipal per 
fer com altres grans ajuntaments del continent i adquirir la SGAB. Simbòli-
cament, l’apoteosi de la companyia d’aigües va acompanyar l’exaltació de les 
elèctriques en el projecte de la font lluminosa de Montjuïc, que era tot un 
manifest de l’Exposició Internacional que finalment va obrir les portes l’any 
1929. Es trigà encara més de tres dècades fins a poder disposar de cabals su-
perficials del Llobregat i fins a la decisiva arribada de l’aigua del Ter, amb una 
gran obra d’enginyeria que s’acabà l’any 1967.

El recorregut per dos mil·lennis d’aprovisionament hídric i pel temps més 
breu i recent posa de manifest, en suma, alguns dels trets dominants de la his-
tòria de Barcelona. Aquesta és una de les múltiples lectures que permet l’obra 
que teniu a les mans, fruit del projecte La revolució de l’aigua a Barcelona, 
impulsat pel MUHBA, que va tenir la seva primera concreció en l’exposició 
presentada el febrer del 2011 al Saló del Tinell, comissariada així mateix per 
Manuel Guàrdia, que es preveu de traslladar a la Casa de les Aigües de la Tri-
nitat Vella. 

L’interès pel patrimoni de l’aigua
El projecte integrat de recerca, exposició, itineraris, publicacions i nous es-
pais patrimonials sobre aigua i ciutat impulsat pel Museu aspira a contribuir 
no tan sols a la construcció d’una perspectiva històrica més elaborada de la 
trajectòria de Barcelona, sinó també a articular el patrimoni de l’aigua amb 
la història de la ciutat. Aquesta és la intenció del plànol guia Aigua/BCN, 
obra d’Ignasi Mangue,1 que pren en consideració quaranta elements patri-
monials, des de l’aqüeducte i les clavegueres de la ciutat romana fins a les 
conduccions, els dipòsits i les estacions de tractament dels segles xix i xx, 
sense oblidar el que roman del Rec Comtal i de les fonts d’origen medieval. 

No són pocs els elements del patrimoni de l’aigua que mantenen una pre-
sència ben perceptible a Barcelona, sia pel seu interès monumental, com ara 
algunes fonts i dipòsits, sia per la continuïtat en el seu ús pràctic. Cal remarcar 

les monarquies de l’antic règim— van entrar en crisi a mitjan segle xix. Fou 
el moment d’or de les concessions privades, amb intervencions variables de 
l’Estat i dels municipis en la seva definició i atorgament. Moltes d’aquestes 
concessions foren posteriorment rescatades als primers decennis del segle xx 
pels municipis. El paper de les autoritats locals va tenir un pes considerable 
fins que, com es comentava al principi, des de finals de la dècada del 1980 
s’ha obert un nou període de canvis en els equilibris entre el sector públic i el 
sector privat. 

Madrid i Barcelona se situen en costats diferents del ventall de solucions 
assajat al llarg d’un segle i mig a les grans ciutats del continent, amb un paper 
històric decisiu de l’Estat a Madrid i del proveïment privat a Barcelona. 

Madrid tenia problemes greus de proveïment d’aigua. La qüestió es plan-
tejava des de mitjan segle xviii, però els projectes no es van materialitzar fins 
a la construcció per iniciativa estatal del sistema del Canal de Isabel II, inau-
gurat l’any 1858 per portar les aigües del riu Lozoya, amb un recorregut de 77 
quilòmetres. L’obra havia trigat, però la recompensa fou generosa: preveient 
una població del doble de la que tenia llavors la capital d’Espanya, l’aigua 
va precedir el gran creixement urbà. A Barcelona, l’Eixample va començar 
a expandir-se sense proveïment general d’aigua ni capacitat municipal per 
proporcionar-ne. 

L’aigua per a la ciutat nova que s’estenia per la plana de Barcelona fou un 
camp adobat per a les iniciatives i els negocis privats. Els intents per impulsar 
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vicissituds de l’aigua i el desguàs al llarg del temps dins de la història de Barce-
lona, sinó també a articular els elements patrimonials més directament referits 
a l’aigua a escala de la ciutat metropolitana. 

Dos nous elements patrimonials
En el marc que s’acaba de presentar cal destacar ara la incorporació de dos 
nous elements al patrimoni de l’aigua de Barcelona: la Torre de les Aigües del 
Besòs i la Casa de les Aigües de la Trinitat Vella, que tot seguit presentem breu-
ment i que tenen capítol propi.

La Torre de les Aigües del Besòs i el patrimoni industrial del Poblenou
La Torre de les Aigües del Besòs és un emblema de l’ambició d’un projecte final-
ment fracassat de proveïment d’aigua de boca, que a partir del 1895 es va reorien-
tar cap a l’ús industrial. Des del 1922 va formar part del complex metal·lúrgic 
de Can Girona, la futura Macosa. L’interès per aquest element del patrimoni in-
dustrial barceloní i català va partir dels antics treballadors de Macosa i del teixit 
associatiu del Poblenou, en col·laboració amb el Fòrum de la Ribera del Besòs. 

Fonts a l’avinguda de Maria Cristina, a Montjuïc, 1929.

l’atenció creixent que rep aquest repertori d’elements patrimonials, fruit, en 
part, de l’interès per la sostenibilitat.

Una de les primeres operacions orientades a destacar el vincle històric entre 
aigua i ciutat fou la reconstrucció ex novo, l’any 1958, del primer arc de l’aqüe-
ducte romà, proposada per Josep de C. Serra Ràfols i Agustí Duran i Sanpere. 
Més recentment, l’obertura de la plaça del Vuit de Març va deixar a la vista un 
fragment notable de l’aqüeducte original, i cal encara afegir la troballa l’any 
20042 d’un dels seus trams soterrats vora l’encreuament del carrer del Coronel 
Monasterio i el carrer de Palomar, al districte de Sant Andreu.

Quant al Rec Comtal, a banda dels trams en què circula al descobert al 
barri de Vallbona i d’alguns fragments del seu recorregut susceptibles de ser 
incorporats al patrimoni de la ciutat, cal destacar la magnífica perspectiva que 
se’n podrà tenir al jaciment arqueològic de la Barcelona del 1700, al Centre 
Cultural del Born. 

Respecte del patrimoni de l’aigua de l’era industrial, cal destacar la prime-
renca posada en valor d’alguns elements arquitectònics, començant per la Torre 
de les Aigües de l’Associació de Propietaris d’Aigua de l’Eixample (Josep Oriol 
Mestres, 1870), que presideix l’interior d’illa obert al públic l’any 1987, amb 
entrada pel carrer de Roger de Llúria, 56. Després va venir la Torre de les Aigües 
de la fàbrica de Gas Natural a la Barceloneta (Josep Domènech i Estapà, 1905), 
incorporada el 1996 al nou parc. D’aquells anys és també l’aposta per un petit 
Museu del Clavegueram (1993), actualment tancat al públic, que permetia bai-
xar al gran col·lector sota el passeig de Sant Joan. 

Tanmateix, no ha estat fins a la primera dècada del segle xxi que, en el 
marc d’una sensibilitat més important pel patrimoni industrial, s’ha començat 
a passar d’una valoració autònoma dels elements arquitectònics a una consi-
deració més àmplia i sistemàtica del patrimoni relacionat amb l’aigua en el 
conjunt del patrimoni de la ciutat i del país. 

Cal destacar, en aquest sentit, l’atenció prestada als fragments dels aqüe-
ductes de Dosrius i del Baix Vallès al seu pas per Nou Barris i l’obertura, l’any 
2004, del Museu de les Aigües de la Fundació Agbar, a la central d’extracció i 
elevació de Cornellà. En aquest museu es conserva íntegre el complex tècnic 
inaugurat l’any 1909 dins les naus projectades per l’arquitecte Josep Amargós, 
que també va rebre de l’SGAB la comanda de bastir la Torre de les Aigües del 
Tibidabo. Més recentment, l’Ajuntament de Montcada ha rehabilitat i museït-
zat la Casa de les Aigües, que fou un element del sistema municipal de Barcelo-
na actiu del 1878 al 1989 i que encara conserva la major part de la maquinària 
dins dels edificis ideats per l’arquitecte Antoni Rovira i Trias.

Amb motiu del projecte La revolució de l’aigua, el MUHBA ha teixit 
nous vincles tant amb el Museu de les Aigües de la Fundació Agbar a Cornellà 
com amb la Casa de les Aigües de Montcada, amb vista no tan sols a situar les 
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Manuel Martín Pascual glossa en el seu text el paper d’aquesta estació 
de bombament. La seva interpretació com a element patrimonial que for-
mava part del sistema de les aigües de Montcada el converteix en un element 
rellevant del darrer intent de modernitzar un sistema públic d’aigua munici-
pal, a principis del segle xx. La ubicació de la Casa de les Aigües prop d’on 
han confluït totes les conduccions de les aigües del Besòs cap a la ciutat al 
llarg de dos mil·lennis i prop també dels conductes de l’aigua del Ter, amb el 
nou túnel d’enllaç Ter-Llobregat encara en construcció, en fa també un bon 
lloc per abordar en termes més generals la història del proveïment d’aigua a 
la ciutat. 

Com en altres iniciatives per ampliar el patrimoni industrial, fou la ciu-
tadania de l’entorn més pròxim la que primer va proposar a l’Ajuntament la 
reutilització d’aquelles edificacions, amb finalitats socials al principi, però amb 
un interès creixent pel seu valor com a patrimoni cultural. La primera inicia-
tiva va venir de la banda de la Trinitat Nova, al Districte de Nou Barris, amb 
la idea d’incloure l’ús veïnal de la Casa de les Aigües i del seu entorn dins del 
Pla de desenvolupament comunitari.

En el cas de la Casa de les Aigües de la Trinitat Vella, la seva rehabilitació 
fou proposada en el marc del Pla de barris de la Generalitat, amb un decidit 
interès per part de la Fundació Trinijove, que va animar l’Ajuntament a recu-
perar-la i fer-ne un espai vinculat als múltiples projectes socials que impulsa 
i atén l’entitat, i també de l’Associació per a la Divulgació i la Recerca de la 
Memòria de la Trinitat Vella, que ha treballat per donar a conèixer l’interès 
patrimonial del conjunt. 

Els darrers anys, el projecte ha tingut un decidit suport per part del Dis-
tricte de Sant Andreu, fins a arribar als plans per fer visitable el conjunt i per 
continuar treballant en la seva recuperació. L’aposta per una futura gestió mu-
seística participada per la ciutadania es nodreix, precisament, del valor atorgat 
a aquest element patrimonial en la promoció d’un barri socialment deprimit 
amb un projecte d’interès general per al conjunt de la ciutat.

1. Ignasi Mange, Aigua/BCN, Barcelona, Museu d’Història de Barcelona [Guies d’Història Urbana, 6],  
2011.
2. Vegeu el número 1 de la revista Quarhis.
3. «Al Poblenou, i davant del mar, la Torre de les Aigües, obra de l’arquitecte Pere Falqués, és testimo-
ni de la industrialització de Catalunya i de la lluita i l’esforç dels treballadors de Can Girona-Macosa 
(1857-1993), que actualment continua a Santa Perpètua de Mogoda com a Alstom (La Maquinista-
Macosa). Ajuntament de Barcelona, 1 de maig de 2001».

A principis del 2001, l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou va sol-
licitar al Districte de Sant Martí la rehabilitació de la torre, mentre els antics 
treballadors de Macosa n’impulsaven el reconeixement com a símbol de l’em-
presa. L’1 de maig, en presència de regidors, sindicats, antics treballadors i 
veïns, es col·locava solemnement la placa que es feia ressò de l’interès social per 
aquest element patrimonial.3 

Rehabilitar-la, però, no era fàcil. L’Ajuntament adduïa manca de finança-
ment i l’operació s’endarreria. Posats en el tema l’Associació de Veïns i l’Arxiu 
Històric del Poblenou, Josep Maria Huertas Claveria va suggerir d’adreçar-se 
a Agbar, amb l’argument que el sistema hidràulic havia pertangut durant al-
guns anys a l’SGAB. Les gestions van fructificar el setembre del 2004, en una 
entrevista entre Salvador Clarós, de l’AVV Poblenou, i Àngel Simon, d’Aigües 
de Barcelona. El febrer del 2006, l’Ajuntament de Barcelona i Agbar arribaven 
a un acord ferm, que es va materialitzar quatre anys després. El 8 de gener de 
2010, amb un acte al peu de la torre, es donava el tret de sortida de les obres 
finançades per Aigües de Barcelona. Els treballs, dirigits per Antoni Vilanova, 
van començar poc després. Amb vista al futur s'estudia la possibilitat d'incorpo-
rar el teixit cultural i social del Poblenou a l'ús i la gestió de l'espai rehabilitat.

A banda del lloc que li pertoca en la història de l’arquitectura —és un 
dels elements més bells del seu gènere—, el sistema hidràulic presidit per la 
Torre de les Aigües del Besòs remet tant al proveïment d’aigua com a la voca-
ció industrial de Barcelona. Tanmateix, com passa amb no pocs elements del 
patrimoni cultural, el paper de la torre com a icona monumental del Poble-
nou no es pot confondre amb la seva rellevància històrica mentre va complir 
la funció pràctica per a la qual fou concebuda. La contribució als combats per 
al subministrament d’aigua a la ciutat fou finalment ben minsa i el paper dins 
del complex industrial de Can Girona va anar poc més enllà del sistema de 
refrigeració. La intervenció museològica per situar aquest magnífic element 
patrimonial dins de la història —i no tan sols per historitzar l’element pa-
trimonial— planteja, doncs, el repte de mostrar-lo alhora en la seva realitat 
històrica i en la seva potència patrimonial i urbana, com a fita arquitectònica 
—gairebé escultòrica— coronada per un suggestiu mirador sobre el vell i el 
nou Poblenou. 

La Casa de les Aigües de la Trinitat, un projecte cultural i social
La Casa de les Aigües de la Trinitat Vella és un nou espai patrimonial vinculat 
al Museu d’Història de Barcelona, obert gràcies a l’acord de dues instàncies 
municipals, el Districte de Sant Andreu i l’Institut de Cultura, a l’espera que 
en el futur se’n puguin recuperar més elements i que, dins d’un projecte muni-
cipal més ampli, es pugui rehabilitar completa la connexió amb la Casa de les 
Aigües de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris, on hi havia els dipòsits. 
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El resultat va animar a tirar endavant l’empresa: 

[…] con todos los anteriores detalles se vé que, respecto a la potabilidad del agua 
y a su caudal, no queda la menor duda, y que tocante a las garantías que ofrece su 
permanencia con las que, en general promete todo río de aguas permanentes, cuyos 
estiages son apenas señalados por una disminución que puede alterar su modo de ser 
en las aplicaciones a que se le sujete, es lo que precisamente viene a apoyar en bien de 
la resultante del proyecto.3 

Els treballs de captació i les proves qualitatives es van fer en diverses direc-
cions, i en totes es va observar que el corrent circulava de nord a sud. En un 
dels múltiples assaigs efectuats per analitzar l’aigua en els diferents nivells de 
fondària —quatre, sis i vuit metres— es van utilitzar una sèrie de tubs que 
s’enfonsaven des de la làmina d’aigua cap al substrat i les proves van propi-
ciar la conclusió que l’aigua era abundant i de gran qualitat. La instal·lació 
es construiria de manera que el tàlveg format pel corrent d’aigua subterrània 
quedés aturat per una galeria de 20 metres que havia d’actuar com a barrera, 
tot posant en comunicació dos grans pous cilíndrics de captació de 5 metres 
de diàmetre cadascun, situats a banda i banda. D’aquesta manera es podria 
obtenir un gran cabal d’aigua.

Les obres es van iniciar el gener del 1880, uns mesos abans de la cons-
titució de la companyia, tal com ho expressa la placa commemorativa col-
locada originàriament a la part superior de la torre, just a la sortida cap a 
l’escala exterior que contorneja el primer i únic dipòsit construït.4 Els pri-
mers treballs van consistir en la realització dels dos pous de captació i de la 
galeria que els comunicava, mentre es construïa la torre.

Les cròniques del moment es feien ressò tant de l’envergadura de l’obra 
com del ritme en la seva execució. A diferència del Dipòsit del Parc de la 
Ciutadella de Josep Fontserè (1872), on s’havia fet servir la maçoneria en el 
rebliment interior, la Torre de les Aigües es va construir emprant únicament 
el maó ceràmic massís, tant en el cilindre estructural i els seus contraforts 
inte riors com en les voltes catalanes que configuren les escales i els replans in-
teriors. Aquesta estructura, en paraules de Xavier Camps, director gerent de 
l’empresa, «presenta un conjunto que parece formado por una combinación 
de fuertes columnas entrelazadas por robustos macizos de bases compactas y 
ofreciendo un desarrollo de curvas, superficies gauchas ó alabeadas, que á la 
par que contribuyen á la mayor solidez posible, no quitan en manera alguna 
la elegancia y esbeltez de la construcción».5 

El 6 d’agost de 1881, un periodista de La Vanguardia, impressionat per 
l’espectacularitat de la construcció, comentava que «las obras de elevación 
y conducción de las aguas potables del Besòs, ladera derecha, adelantan 

La Torre de les Aigües del Besòs
Antoni Vilanova Omedas

La Torre de les Aigües del Besòs, resultat del projecte d’obtenció d’aigua potable 
que va impulsar l’industrial barceloní Xavier Camps, s’alça com una fita ben 
visible en el paisatge de Barcelona. La seva trajectòria en fa un element patri-
monial singular vinculat, primer, a la història de la competència per assegurar el 
proveïment d’aigua de boca a la ciutat i, posteriorment, a la història del complex 
metal·lúrgic de Can Girona, que a mitjan segle xx es va convertir en Macosa.

Aigua domèstica. De les grans expectatives a la frustració del projecte, 
1868-1895
En els terrenys del Taulat, a la part de llevant del Poblenou i dins del mu-
nicipi de Sant Martí de Provençals, es va plantejar la captació d’aigua del 
subsòl procedent d’una antiga llera del delta del riu Besòs, prop de la seva 
desembocadura. Amb aquesta finalitat, l’abril del 1868 es va adquirir una 
finca amb edificacions fabrils que era propietat de la Sociedad La Conchita i 
que es trobava a tocar del complex metal·lúrgic Herrería Nuestra Señora del 
Remedio, més conegut per Can Girona.

La societat que promovia la iniciativa, anomenada Compañía General de 
Aguas de Barcelona, Ladera Derecha del Besós, es va constituir formalment 
el 17 de febrer de 18811 amb la finalitat de portar a terme l’extracció i la 
distribució d’aigua de boca a través d’una moderna xarxa de distribució, pel 
barri de la Ribera en un primer moment i per tot Barcelona i els pobles de la 
plana a continuació. Així ho especificaven els estatuts de la societat autoritzats 
pel notari Josep Falp. Entre els seus membres cal destacar el prestigiós farma-
cèutic, químic i investigador sobre la qualitat de les aigües Josep Canudas i 
Salada com a president, l’industrial Xavier Camps i Puigmartí com a director 
gerent i Pere Falqués i Urpí, aleshores arquitecte municipal de Sant Martí de 
Provençals, com a director facultatiu i tècnic responsable de les infraestruc-
tures de l’empresa. 

Tanmateix, les investigacions i les provatures per engegar el projecte 
s’havien posat en marxa molt abans. Es tractava de comprovar si la riquesa i 
l’abundància de l’aqüífer del Besòs, resguardat per una coberta de sorra felds-
pàtica, podia resoldre els problemes recurrents de sequera que cíclicament es 
presentaven al Pla de Barcelona. L’examen, realitzat pel laboratori del professor 
Josep Canudas, va dictaminar que, en els terrenys adquirits l’any 1868 i a 
menys de dos metres de fondària, hi havia un gran corrent d’aigua transparent, 
fresca i cristal·lina.2 
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rápidamente. En el próximo mes de septiembre la torre que hoy tiene 25 me-
tros de altura permitirá servir la zona de 40 metros sobre el nivel del mar. En 
la misma fecha quedarán instaladas las máquinas. En el mes actual quedará 
terminada la chimenea —es refereix a la de l’edifici del vapor— que tendrá 
40 metros de elevación». Les obres eren un pol d’atracció per als ciutadans 
més encuriosits per la modernització de la ciutat i es van convertir en un punt 
de referència al Poblenou. Un matí del mes de setembre del 1881, el capità 
Mayet, un conegut aeronauta, va fer un descens en globus en els terrenys de la 
companyia, vora les obres, on una gran gernació l’esperava i l’aplaudia. 

El projecte engrescava els barcelonins. A l’anhel de poder disposar d’ai-
gua abundant —es preveia donar servei a tot el front litoral, la Ribera, gran 
part del nucli històric i la zona inferior de l’Eixample— s’hi afegien el desafia-
ment tecnològic de la instal·lació i la voluntat monumental de la torre. 

Dícese que en el próximo mes de abril —deia un article de La Vanguardia del 18 de 
març de 1882— se inaugurará la traída de aguas de la ladera derecha del Besós que 
llegarán ya al Parque. Se trata de construir para el acto de la bendición un surtidor en 
la gran plaza que forma el paseo de carruajes del Parque y jardines de la Ciudadela que 
arrojará el agua a la altura de cuarenta metros, elevación a que podrá llegar, sin embargo 
de no haber terminado del todo las obras de construcción de la torre elevatoria, que 
ha de ser mucho más alta. Está ya montada una de las potentes máquinas que han de 
extraer el agua y que ha sido construida por los señores Alexander en sus talleres de la 
Barceloneta, trabajándose también en montar la otra. Algunas brigadas de operarios se 
ocupan en la colocación de las cañerías.6

El dimecres 21 de juny de 1882 va ser el gran dia de la inauguració, en 
presència d’una nodrida representació de les forces vives de la ciutat i de 
la premsa de Barcelona i de Sant Martí de Provençals. El conjunt inaugu-
rat comprenia diverses seccions: maquinària (màquines, bombes i genera-
dors), conduccions (seccions de canonades i bifurcacions), treballs hidràulics 
 (estructures de ferro dels pous i galeries, dragatge i maçoneria), la torre (amb 
el primer dipòsit d’aigua i els tubs d’ascens i descens) i la secció del vapor 
amb la xemeneia.7

La Torre de les Aigües, però, no estava acabada encara. Tenia tan sols 51 
metres d’elevació, fins al primer dipòsit (així és com, de fet, ha arribat fins 
als nostres dies) i estava previst que arribés als 124 metres, amb la construc-
ció d’un segon dipòsit a 80 metres d’altura. Al seu costat hi havia la Casa 
de Vàlvules i ben a prop s’alçava l’edificació dissenyada per acollir les dues 
calderes de vapor fabricades per la reconeguda casa Alexander Hermanos 
i alimentades, inicialment, amb carbó procedent de Cardiff. La seva fun-
ció era subministrar potència a quatre màquines de vapor de tipus vertical Gravat del projecte original del 1881. Plànol d’una secció de la torre. Pere Falqués.
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—sistema Compound— per fer maniobrar quatre bombes amb capacitat 
per elevar 12.000 metres cúbics d’aigua a 40 metres i 12.000 metres cúbics 
més a 80 metres, que era la cota prevista per al segon dipòsit. Les canonades 
i les vàlvules procedien de Glasgow i havien estat dissenyades per resistir 15 
atmosferes de pressió. 

La formalització arquitectònica del conjunt i, singularment, de la torre, 
ideada com a emblema monumental de la companyia, era un exponent de 
la tradició constructiva catalana, iniciada pels mestres d’obres i continuada 
pels arquitectes. Pere Falqués, juntament amb els paletes i els manobres com 
a executors, va mostrar un gran domini tècnic en l’execució de les voltes 
de l’escala, seguint un desenvolupament helicoïdal que permetia obtenir el 
màxim rendiment i expressivitat formal dels materials, especialment del maó 
ceràmic vist. La construcció havia de respondre a les exigències derivades 
de la trepidació causada per l’ascens i el descens de l’aigua impulsada pel 
bombament mecànic, de la gravitació dels pesos i del moviment constant 
de líquid dins dels dipòsits previstos. El dipòsit ja construït era de forma 
circular, amb una superfície interior llisa, i atirantat en diferents punts a la 
part superior per absorbir les tensions provocades per l’aigua, sense formar 
cap racó i pensat de manera que fos fàcil de netejar.

Quan fos complet, el complex havia de proporcionar, entre els dos dipò-
sits, més de 100.000 metres cúbics d’aigua cada 24 hores. L’aigua, impulsada 
per les bombes, penetrava a través d’una galeria i remuntava per l’ull central 
de la torre fins a arribar al capdamunt del dipòsit, per on s’abocava a l’interior. 
La canonada de descens estava desplaçada alguns centímetres sobre el tamís 
o colador de ferro galvanitzat movible disposat al fons del dipòsit. Es tractava 
d’evitar que s’esmicolés qualsevol cos estrany que, malgrat les grans precau-
cions adoptades en l’extracció, hagués pogut superar les vàlvules de pas. El 
dipòsit tenia tot d’aparells de mesura per garantir la qualitat de l’aigua, com 
també un control de la temperatura per permetre que el sistema d’impulsió  
i descens funcionés automàticament. La seva construcció i revestiment, a base 
de materials hidràulics, podia resistir també l’oscil·lació tèrmica, a fi de con-
servar totes les propietats de l’aigua.

L’explotació comercial va començar el mes de setembre del 1882. L’1 de 
novembre del mateix any, l’Ajuntament de Barcelona va concedir un permís 
a Xavier Camps per tal que pogués construir la canalització pel passeig de 
Sant Joan, el passeig d’Isabel II, el passeig de la Duana, la plaça del Palau i els 
carrers del barri de la Ribera, amb vista a proveir-los d’aigua del Besòs. 

Malauradament, tot i que la companyia havia fet un estudi acurat sobre 
la qualitat de l’aigua, la proximitat del mar i l’efecte de succió que exercien 
les bombes, especialment en els períodes de sequera, van propiciar una ele-
vació dels índexs de salinitat que aviat van encendre les alarmes i van generar 

Gravat extret de la memòria del projecte, 1881.

Macosa i la torre a finals dels anys quaranta.

Antoni Vilanova Omedas | La Torre de les Aigües del Besòs
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La factoria metal·lúrgica tenia grans necessitats d’aigua i va treure un 
bon rendiment de les instal·lacions. Durant la Guerra Civil, amb l’empresa 
col·lectivitzada i dedicada a la fabricació de material de guerra, d’acord amb 
el Decret de la Generalitat de 7 d’agost de 1936, la Torre de les Aigües es va 
incorporar així mateix al sistema de defensa antiaèria. S’hi va instal·lar una 
bateria, la 512, formada per tres peces Oerlikon de 20 mil·limetres fabrica-
des a Suïssa, que tenien per missió protegir la fàbrica i el front litoral dels 
atacs de l’aviació feixista provinent de Mallorca.9 Durant la postguerra, es va 
renovar el conjunt: la nau del vapor i la xemeneia original es van enderrocar 
per crear un sistema d’impulsió més modern. 

La foneria de Can Girona, que el 1947 es va convertir en Materiales 
y Construcciones, S.A. (Macosa), se servia de l’aigua per refredar els seus 
dos trens de laminació: l’antic, de finals del segle xix, on es laminava perfil 
rodó, perfil pla i perfil laminar en L i, el nou, dels anys 1955-1960, on es 
produïen perfils estructurals, bigues de perfil nominal (H i I de fins a 240 
mil·límetres) i de perfil en U (de fins a 200 mil·límetres). Tots dos trens van 
tancar alhora l’any 1990, de manera que l’extracció d’aigües, el bombament 
fins al dipòsit i la conducció fins a les dues naus de laminació es van mante-
nir en actiu fins a aquesta data. 

Altrament, els anys 1945-1960 es va instal·lar vora la Torre de les Aigües 
un laboratori d’hidràulica on es feien les proves de resistència i estanquitat, 
relacionades amb els nombrosos encàrrecs que rebia l’empresa de fabricar 
comportes per als pantans aleshores en construcció. Amb aquesta finalitat es 
van construir petits canals, a diferents nivells, per comprovar la resistència 
de les peces davant la pressió de l’aigua: l’alimentació d’aquests canals es feia 
amb l’aigua que baixava del dipòsit de la torre. 

El 1989, Macosa i La Maquinista s’havien fusionat, el 1991 van passar 
a ser part de GEC Alstom i aleshores la producció es va traslladar a Santa 
Perpètua de Mogoda. Després dels Jocs Olímpics del 1992 va començar  
la reordenació urbanística d’aquest sector del front litoral a Diagonal Mar; la 
venda dels terrenys ja s’havia efectuat, enmig d’un procés que va ser molt po-
lèmic, la fàbrica fou desmantellada i durant un temps la Torre de les Aigües, 
junt amb la Casa de Vàlvules annexa, va quedar com a únic element construït 
enmig d’un gran buit urbà. 

L’Ajuntament de Barcelona havia passat a ser el titular d’aquells elements 
inclosos en el catàleg del patrimoni historicoartístic de la ciutat i, al cap d’un 
temps, els antics treballadors de Macosa i les entitats culturals i veïnals van 
tenir un paper clau a l’hora d’impulsar-ne la rehabilitació i d’implicar-hi tant 
l’Administració municipal com Aigües de Barcelona, que en va assumir la 
rehabilitació.10

dubtes sobre la viabilitat futura de la instal·lació. Les primeres notícies sobre 
els problemes de la societat explotadora van aparèixer a la premsa el gener del 
1884, però de moment sense grans conseqüències. El novembre del 1884, 
l’Ajuntament de Barcelona autoritzava la companyia a canalitzar els carrers 
de Tallers i de Fonollar, al nucli antic, i encara dos anys després, el juliol del 
1886, l’Ajuntament de Sant Martí l’apressava a completar la xarxa de cano-
nades al barri del Clot, per tal d’inaugurar oficialment la instal·lació per la 
festa major, amb un brollador situat al bell mig de la plaça de l’Església, que 
havia de projectar l’aigua del Besòs a 30 metres d’altura.

Tanmateix, la delicada situació empresarial pels problemes en la qualitat 
de l’aigua va acabar per provocar el 26 de juny de 1888 la fallida de la Com-
pañía General Anónima de Aguas de Barcelona, Ladera Derecha del Besós. 
Dos anys més tard, l’Ajuntament de Barcelona emetia un ban que prohibia 
el reg dels jardins amb aigües de la companyia, considerades perjudicials per 
a les plantes, i insistia en la necessitat d’evitar que les aigües procedents de la 
Torre del Besòs arribessin a la ciutat, «puesto que muchas personas beben de 
ellas y las utilizan para guisar». El fracàs de l’empresa va afectar molt el seu 
director gerent i principal artífex de la inversió, Xavier Camps i Puigmartí,  
i es diu que aquell fet no fou aliè a la seva mort el 12 de febrer de 1890.

La dramàtica situació financera de la companyia després de la seva fa-
llida va donar lloc, mitjançant un procés concursal celebrat el 12 d’abril 
de 1892, al traspàs de la totalitat dels seus béns i concessions a la societat 
anglesa Barcelona Besós Waterworks Company Ltd.8 Aquesta empresa, amb 
seu a Londres i representada per William Smith, el seu director a Espanya, 
pretenia remuntar la instal·lació posant en marxa un segon punt d’extracció 
prop del riu Besòs, a Sant Andreu de Palomar. No se’n va acabar de sortir. 
Després d’un cicle d’explotació ruïnós, tot el sistema fou adquirit tres anys 
més tard, el 13 de maig de 1895, per la SGAB (Sociedad General de Aguas 
de Barcelona). 

Aigua industrial. Gairebé un segle de proveïment, 1895-1990
La SGAB va orientar el sistema de la Torre del Besòs al proveïment d’aigua 
industrial, malgrat que una bona part de les empreses de Sant Martí i de Sant 
Andreu ja s’abastien a través dels seus pous. La proximitat a Can Girona fou 
decisiva i va propiciar un nou canvi de mans, un quart de segle més tard. El 
18 de maig de 1922, la societat Material para Ferrocarriles y Construcciones, 
S.A. (fruit de la confluència propiciada el 1881 pels Girona entre l’Herrería 
de Nuestra Señora del Remedio, el Crédito General de Ferrocarriles i altres 
accionistes) va adquirir a la SGAB el complex de la Torre de les Aigües: un 
solar industrial de 19.000 metres quadrats amb els edificis, la maquinària  
i una zona extensa d’horts i jardins.
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Una rehabilitació patrimonial rigorosa, 2010-2012
La Torre de les Aigües del Besòs, una fita ben característica del paisatge del 
Poblenou, és considerada una de les més belles de Catalunya en el seu gènere 
i ha estat pintada per artistes com ara Ramon Calsina, Josep M. Subirachs i  
Joan Pallarès. L’estat de degradació que presentava a la primera dècada del 
segle xxi, fruit de l’abandó, feia necessària una rehabilitació integral per ade-
quar-la a nous usos com a part del patrimoni cultural de la ciutat. 

La intervenció de rehabilitació i adequació del conjunt arquitectònic 
format per la Torre de les Aigües del Besòs i la Casa de Vàlvules ha pro-
curat posar en relleu els valors originals de les dues construccions, obra de 
Pere Falqués, sense malmetre les característiques que les identifiquen com 
a part d’un conjunt industrial destinat a la captació, l’emmagatzemament  
i la distribució d’aigua. D’acord amb el conveni signat el 8 de gener de 2010 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Societat General d’Aigües de Barcelona 
(Grup Agbar), que n’ha finançat la recuperació, els treballs es van encarregar 
a l’equip format pels arquitectes Antoni Vilanova i Eduard Simó, l’arquitecte 
tècnic Joan Olona i la geògrafa i historiadora Mercè Tatjer.

En tot moment s’ha tractat de compatibilitzar amb meticulositat el 
manteniment dels elements originals en bon estat amb la restauració dels 
que havien quedat malmesos. No s’ha volgut suprimir de manera gratuïta 
cap dels elements originals, sempre que no impedissin la comunicació o l’ac-
cessibilitat, i s’ha procurat mantenir les pàtines i les textures originals, evitant 
que els procediments de neteja, especialment dels grans paraments exteriors 
i interiors, com també de les voltes, eliminessin l’envelliment natural, acu-
mulat al llarg del temps.

Cal destacar la substitució acurada de les parts deteriorades, amb la rein-
tegració de peces de maó vist de fabricació manual en les zones més afectades 
de les façanes interior i exterior, com també el laboriós treball de reparació o 
nova formació, segons els casos, de les voltes que suporten la passera exterior, 
tot incorporant peces de ceràmica vidriada copiades del model original.

Així mateix, s’ha fet una reproducció mimètica de peces i elements con-
crets que mancaven o s’havien de substituir en el cas dels barrots de forja que 
conformen el conjunt de la barana de l’escala exterior, que s’han reproduït 
en fosa d’alumini respectant la geometria, la mida i les característiques dels 
originals. La redefinició dels elements de tancament en acer s’ha efectuat 
d’acord amb criteris de millora en l’estanquitat, la sostenibilitat i l’estalvi 
en el manteniment, seguint l’estructura i les proporcions dels tancaments 
originals, que es trobaven molt malmesos.

Quant als elements de nova incorporació, la nova comunicació vertical 
per fer accessible per dins la part superior s’ha efectuat sense desvirtuar els 
elements que expliquen el funcionament original. La introducció de dues 

Estat de la coberta abans de la rehabilitació.

Imatge de la coberta ja rehabilitada.

Antoni Vilanova Omedas | La Torre de les Aigües del Besòs
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2. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Compañía General Anónima de Aguas de 
Barcelona, Ladera Derecha del Besós, Memoria del Consejo de Administración para la inauguración 
de las obras, 1881. 
3. AHCB, Compañía General Anónima de Aguas de Barcelona, Ladera Derecha del Besós, Me-
moria del Consejo...
4. «Comenzados los estudios del proyecto en 1870. Empezadas las obras en enero de 1880. Consti-
tuida la Compañía en febrero 1881. Librada á la explotación en setiembre 1882».
5. AMDSM (Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí), Compañía General Anónima de Aguas 
de Barcelona Ladera Derecha del Besós, Memoria del Consejo de Administración para la inaugura-
ción de la elevación de las aguas en San Martín de Provensals 1882. Javier Camps, Director Gerente. 
Barcelona Abril de 1882.
6. La Vanguardia, dissabte 18 de març de 1882.
7. La Vanguardia, dijous 22 de juny de 1882.
8. «Los representantes de la Compañía inglesa “The Barcelona Besós Waterworks Company Li-
mited” han tomado posesión, mediante intervención del juzgado, de todas las pertenencias de la 
Compañía General Anónima de Aguas de Barcelona, Ladera Derecha del Besós». La Vanguardia, 
divendres 23 de setembre de 1892.
9. Diversos autors, De la revolució industrial a la revolució tecnològica: 150 anys d’ història de La 
Maquinista Terrestre i Marítima, S.A, i de Macosa. Barcelona, Fundació Museu Historicosocial de 
La Maquinista Terrestre i Marítima i Macosa i Edicions Dos Punts, 2009.
10. Cal destacar les gestions de Salvador Clarós, de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, i 
del Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs en la implicació d’Agbar en la 
recuperació de la torre.

escales de cargol, convenientment diferenciades de les antigues gràcies a la 
utilització de l’acer galvanitzat, permet fer el recorregut interior per l’ull de 
la torre sense haver d’utilitzar l’escala exterior, que queda reservada per al 
manteniment. 

Finalment, en la metodologia seguida en la intervenció ha estat deter-
minant l’establiment de mecanismes de comparació, per mostrar al visitant 
com s’han decidit els elements nous a partir de la interpretació dels elements 
antics deteriorats o desapareguts. Això es podrà veure, per exemple, en la 
presentació paral·lela de les característiques del parallamps i del seu funcio-
nament al segle xix i al segle xxi.

Pel que fa a la Casa de Vàlvules, actualment en curs de rehabilitació, el 
propòsit és posar en relleu els seus valors formals com a temple de l’energia a 
l’hora de redefinir la seva utilització. L’objectiu és relacionar la vella estructu-
ra industrial, simètrica i ben proporcionada, i les característiques definitòries 
del seu ús industrial originari, prestant atenció als requeriments necessaris 
per convertir-la en un contenidor cultural. 

Als espais interiors de les dues construccions s’ha de poder explicar, en 
diàleg amb el Museu d’Història de Barcelona, tot el funcionament de la 
instal·lació: la captació de l’aigua, el bombament al dipòsit i la xarxa de 
distribució prevista. També caldrà tractar la vinculació del conjunt amb Can 
Girona – Macosa, la influència de la Torre de les Aigües en la iconografia del 
pintor Ramon Calsina (1901-1992) i el paper del conjunt com a element 
del patrimoni històric en el marc de la transformació urbanística d’aquest 
sector del Poblenou.

La Casa de Vàlvules pot reforçar el seu paper cultural amb la incorpo-
ració prevista de l’element escultòric Himmelsrichtungen, de l’artista Blinky 
Palermo (1943-1977). Aquesta obra d’art contemporani, donada pels hereus 
de l’artista a la ciutat de Barcelona, s’ha de situar en un lloc de contemplació 
preeminent, seguint les directrius derivades del seu emplaçament original 
—una nau industrial en el marc de la Biennal de Venècia de l’any 1979—, 
ha de reforçar l’atractiu i la singularitat del conjunt i ha d’enriquir la capaci-
tat d’atracció del nou espai patrimonial.

1.  «El jueves quedó instalada en esta capital, previas las formalidades legales y autorizando su cons-
titución el conocido notario del Colegio y territorio Don José Falp, la “Sociedad general anónima 
de aguas de Barcelona, ladera derecha del Besòs”. Componen el Consejo de Administración los si-
guientes señores: Presidente, doctor don José Canudas y Salada; director gerente, don Francisco Javier 
Camps y Puigmartí; director facultativo, don Pedro Falqués; vocales, don Julio Toche, don Manuel 
Mellado, don Enrique Vigo, don José Farderas, don Joaquín Viñas y don Antonio Albi. Los trabajos 
que está llevando a cabo dicha Sociedad para la elevación de sus aguas y consiguiente conducción a 
Barcelona, continúan con actividad, prometiéndose tenerlas en esta capital dentro de breve plazo, 
para lo que cuenta con las autorizaciones necesarias» (La Vanguardia, dissabte 19 de febrer de 1881).
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algunes de les debilitats de les captacions localitzades històricament en aquest 
curs fluvial. Els intensos estiatges d’estiu han perjudicat tradicionalment el 
servei i els aiguats de la tardor han provocat perjudicis de tota mena. 

L’abastament d’aigua de Montcada al llarg del temps 
L’aqüeducte romà
A la Bàrcino romana un aqüeducte captava aigües superficials del Besòs i les 
conduïa fins al castellum aquae, ubicat a la torre esquerra de la porta occiden-
tal de la muralla romana, on actualment es troba la Casa de l’Ardiaca, seu de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. El punt de captació es va situar just 
a la confluència actual dels termes municipals de Montcada, Barcelona i Santa 
Coloma, entre el turó de Sant Joan de Montcada i el mateix riu. L’aqüeducte 
encara va ser utilitzat durant el Baix Imperi i l’època visigoda. Segurament es 
devia abandonar als segles viii i ix. 

Ja al segle x, el principal proveïment hidrològic de la població barcelo-
nina procedia dels nombrosos pous de la ciutat. Aquest abastament era sufi-
cient per atendre les necessitats d’una Barcelona comtal reclosa en la muralla 
romana i amenaçada per la proximitat d’Al-Andalus.

El Rec Comtal medieval 
Per fer front a la demanda d’aigua que va anar sorgint progressivament a la 
ciutat a partir del segle xi i fins al xiv era imprescindible trobar nous recursos 
hidrològics. Es van cercar dues captacions diferenciades: en primer lloc, al 
segle xi el Rec Comtal, procedent del riu Besòs; posteriorment, al segle xiv, les 
anomenades mines de la ciutat, situades a Collserola. 

El recorregut del Rec Comtal s’iniciava en una resclosa que desviava aigües 
superficials del Besòs amb un sistema i un punt d’ubicació molt semblants als 
de l’antiga conducció romana. Després seguia el traçat marcat pel nivell del 
terreny, pels actuals termes municipals de Sant Andreu de Palomar i Sant 
Martí de Provençals. S’endinsava intramurs de la ciutat de Barcelona, a prop 
de la porta Nova, i desaiguava entre l’estació de França i la Ciutadella.

En un context feudal i de creixement econòmic i demogràfic, l’origen 
històric del Rec Comtal està sens dubte relacionat amb la necessitat de dispo-
sar de la força hidràulica necessària per a la construcció de molins fariners. A 
més, calia proveir la producció dels artesans tintorers i els adobadors de pells. 
El dinamisme urbà econòmic i polític barceloní baixmedieval provocà, a par-
tir del segle xiii, una demanda d’aigua més elevada. Les aigües conduïdes per 
la sèquia Comtal van permetre d’incrementar el conreu, l’activitat artesana  
i la dels molins. 

Des del segle xv fins al començament del xviii no es van produir grans 
transforma cions pel que fa al proveïment d’aigua al Pla de Barcelona. La 

La Casa de l’Aigua de Trinitat Vella. Barcelona  
i les captacions municipals en Montcada
Manel Martín Pascual

L’aigua de Montcada, un abastament singular de Barcelona
Des dels orígens romans fins a la fi del segle xx, les aigües de Montcada, 
localitzades a la conca baixa del Besòs, han estat per a Barcelona un recurs 
hidrològic excepcional. En un llarguíssim període, de pràcticament dos mil-
lennis, els cabals del Besòs han nodrit el Pla de Barcelona i, al ritme de cada 
etapa històrica, han confluït sobre aquestes aigües diferents sistemes econò-
mics d’explotació, successives tecnologies d’extracció, conducció i distribució i, 
per descomptat, usos i interessos canviants. Als segles xix i xx el servei muni-
cipal d’aigua es basava gairebé exclusivament en l’aigua de Montcada. El Rec 
Comtal, nodrit amb aquestes aigües, fou imprescindible per al reg agrícola a 
Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals i Barcelona, i va proporci-
onar la força hidràulica necessària per moure els molins de la sèquia i moltes 
manufactures artesanals en temps preindustrials i, posteriorment, fàbriques. 

En conseqüència, conèixer l’evolució històrica d’aquest abastament és im-
prescindible per vertebrar l’anàlisi del conjunt del proveïment de Barcelona. A 
més, la conservació de bona part de les infraestructures d’aquest servei hidro-
lògic ha esdevingut una peça única del patrimoni industrial català. 

La conca baixa del Besòs, principal proveïment preindustrial 
Barcelona està ubicada a prop dels rius Besòs i Llobregat. Com que els sistemes 
hidrològics preindustrials de distribució es basaven en l’aigua rodada, la conca 
del Besòs oferia avantatges decisius. Estava situada a prop del Pla de Barcelo-
na, a cotes superiors, i no requeria salvar obstacles naturals d’importància. Al 
llarg de la història, per construir conduccions d’aigua rodada des de Montcada 
només ha calgut seguir l’orografia natural del terreny, en suau descens fins a 
la ciutat. 

Per contra, per explotar amb aquesta tecnologia la conca baixa del Llobre-
gat calia augmentar considerablement la longitud de la canalització i arribar a 
punts de captació situats aigües amunt del riu, a cotes superiors. La necessitat 
de construir aqüeductes d’aigua rodada de gran longitud i tècnicament com-
plexos va dissuadir en època preindustrial de la utilització d’aigua d’aquesta 
procedència. 

Si bé els avantatges esmentats justificaven l’elecció de la conca baixa del 
Besòs, el règim hidrològic irregular d’un riu mediterrani com aquest explica 
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manca d’impuls polític, econòmic i demogràfic en va ser sens dubte el factor 
determinant.

El conducte Clot-Canaletes
El desenvolupament productiu i comercial i el creixement de la població ca-
talana del segle xviii es traduí a Barcelona en un increment progressiu de la 
densitat d’ocupació demogràfica i industrial del territori intramurs i, a més, 
es va construir el barri de la Barceloneta. A la rodalia de Barcelona, determi-
nats indrets presentaven ja un important dinamisme manufacturer, com ara 
la zona situada fora del portal Nou i de Sant Martí de Provençals, on van co-
mençar a ubicar-se fàbriques i prats d’indianes. El desenvolupament agrícola 
constant del Pla de Barcelona, i especialment el regadiu, es van accelerar en les 
últimes dècades del segle.

La ciutat no disposava dels cabals suficients per atendre la demanda més 
elevada d’aigua urbana i de beure. Les mines de Collserola no van millorar el 
seu rendi ment a mesura que avançava el set-cents. Entre les diverses alternati-
ves, només la sèquia Comtal oferia un mínim potencial. L’any 1703, el Consell 
de Cent ja va acordar la construcció d’un conducte cobert des de la sèquia, 
prop del molí superior del Clot fins al dipòsit de Canaletes, situat a la torre de 
Sant Sever, a la muralla de la ciutat. A partir de l’any 1709, i en diverses fases 
d’ampliació, des de la torre de Sant Sever es va bastir una xarxa de distribució 
per atendre les necessitats de la població del Raval.

Malgrat que l’Ajuntament de Barcelona havia aconseguit la doble aporta-
ció de les captacions de Collserola i del conducte Clot-Canaletes, la precarietat 
del sistema era enorme. El volum dels cabals de la sèquia es trobava pressionat 
per la multiplicitat d’usos i l’augment constant de la demanda. Per tant, els 
recursos hidrològics a disposició de Barcelona i rodalia es trobaven al límit. Es 
feia imprescindible cercar nous cabals i bastir noves infraestructures. 

Les mines de Montcada
El 1776, en una conjuntura d’extrema escassetat d’aigua, el Reial Patrimoni, 
l’Ajuntament de Barcelona, els propietaris de terres de regatge i els concessiona-
ris de molins van acordar construir un nou sistema per nodrir la sèquia Comtal 
amb aigües del Besòs. La solució que es va triar, proposada pel mestre d’obres 
Josep Mas, va ser la construcció d’una mina subterrània filtrant sota el Besòs, 
tot aprofitant l’escassa velocitat del corrent i la permeabilitat dels terrenys de la 
llera fluvial. Les obres foren iniciades el 1778 i es van perllongar fins al 1786. 

A l’última dècada del segle xviii, l’Ajuntament de Barcelona va atorgar 
noves concessions d’aigua de Montcada a particulars, i el 1802 un nou con-
ducte dependent de la xarxa de les Canaletes donà servei als carrers del Raval. 
Es va mantenir la intensificació del conreu de regatge als terrenys proveïts 

Boca mina de Montcada, també coneguda com el Reixegó. En primer pla, el tram inicial descobert del 
Rec Comtal. La boca mina, protegida per una reixa, contenia el sistema de distribució de l’aigua captada 
per les galeries de Montcada entre l’Ajuntament de Barcelona i els usuaris de la sèquia Comtal. Es pot 
veure també la casa del Guarda, enretirada a un nivell superior, muhba.

Galeria central de la mina de Montcada. Interior del primer tram de la galeria de les mines de 
Montcada, vista des del punt d’observació al soterrani de la casa del guarda. El conjunt el formen 
2.350 m de galeries subterrànies de captació per filtració de l’aqüífer del Besòs i de conducció  
fins al Reixegó, muhba. 
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problema residia en la prioritat de cada ús: primer el reg, segon el proveïment 
urbà i, finalment, l’energia hidràulica per als molins. El 1852 es va signat un 
acord segons el qual el municipi rebria, a més de la tercera part de l’aigua 
total captada, 1.000 metres cúbics de les dues terceres parts corresponents als 
regants i als molins. La dotació d’aigua urbana resultant fou d’uns 12.000 
metres cúbics diaris. 

Aquest servei presentava diverses deficiències. Primera: l’escàs volum d’ai-
gua, estimat en 53 litres diaris per habitant l’any 1857. Segona: els forts es-
tiatges i el mal estat de conservació de la xarxa de distribució podien reduir 
el cabal disponible fins al 50%. Tercera: l’aigua municipal de Montcada no 
pertanyia en plena propietat a l’Ajuntament de Barcelona, ja que depenia dels 
interessos de la Societat de Propietaris. I quarta: el repartidor de Jesús, capça-
lera de la xarxa urbana, estava situat a una cota de pressió de només 18 metres 
d’alçària. 

Els pous municipals de Montcada
Amb l’aprovació del projecte de l’Eixample de Barcelona el 1859, un dels grans 
reptes plantejats fou la dotació per a la nova ciutat d’un sistema de proveï-
ment d’aigua modern i d’un clavegueram d’evacuació de circulació contínua. 

pel Rec Comtal. En canvi, la demanda d’aigua per a usos industrials havia 
disminuït com a conseqüència de la crisi econòmica finisecular i de la Guerra 
del Francès. A més, la filatura mecànica, introduïda al començament del segle 
xix, demanava energia hidràulica regular i amb potència suficient, i la sèquia 
Comtal no podia oferir aquestes prestacions. 

L’aqüeducte Baix de Montcada
Un cop acabada la Guerra del Francès, es va projectar una ampliació de la 
mina de Montcada per tal de destinar-ne una part de l’excedent a l’abastament 
urbà i d’aigua de beure. L’any 1822, el nou marc constitucional del Trienni 
Liberal va facilitar un acord entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Martí de 
Provençals i Sant Andreu de Palomar i el col·lectiu de regants amb l’objectiu 
d’ampliar les mines de Montcada. El municipi barceloní volia construir un 
aqüeducte cobert amb origen a les mines i independent de la sèquia Comtal. 

La instauració del règim absolutista el 1823 va paralitzar les obres. Mal-
grat tot, el proveïment urbà havia de ser atès amb urgència i el municipi barce-
loní sol·licità una concessió d’aigua per atendre les necessitats més urgents. La 
Corona va concedir 4.400 metres cúbics diaris d’aigua de la mina de Montca-
da, dels quals 3.400 havien d’alimentar les fonts públiques i 1.000 es podrien 
vendre a particulars. Aquestes aigües van ser conduïdes pel nou aqüeducte 
Baix de Montcada. Amb uns 10 quilòmetres de longitud i inaugurat el 1826, 
des de Montcada feia lliscar pel seu pendent un terç dels cabals filtrats per les 
mines fins al repartidor de Jesús, situat a l’actual cantonada del carrer de Pau 
Claris amb Consell de Cent. 

L’Ajuntament havia fet realitat la primera gran iniciativa d’abasta ment 
urbà del segle xix i la ciutat disposava d’un volum d’aigua superior al de la 
fi del xviii. Barcelona començava a dependre en bona part de les mines de 
Montcada per al seu subministrament d’aigua potable.

La despatrimonialització del Rec Comtal i de les mines de Montcada
A la dècada del 1830, en plena transició de l’estat absolutista al liberal, es va 
modificar el model tradicional de gestió del Rec Comtal i les mines de Mont-
cada. Després de diversos episodis de tensió institucional, el 1838 es va cons-
tituir la Junta de Prolongació de la Mina de Montcada, integrada per tots els 
interessats a excepció del Reial Patrimoni, que s’hi va oposar. Amb l’aprovació 
posterior de les ordenances i el reglament de la Societat de Propietaris interes-
sats en les aigües del Rec Comtal i les seves mines, aquest procés de despatri-
monialització de l’aigua de Montcada es va poder considerar culminat. 

Dins de la nova societat, el municipi barceloní i els regants mantingue-
ren interessos divergents. El nucli central de les discrepàncies era la gestió 
de l’aigua quan l’estiatge estival reduïa els cabals a disposició de tothom. El 

Interior de la sala dels tres pous de Montcada. En primer terme el pou lateral mitjà, al fons el central 
més gran i, en darrer terme, el lateral petit. La decoració és d’inspiració modernista als murs i 
s’observa l’estructura de ferro al sostre. Destaca una inscripció commemorativa de l’acord de 
construcció de l’Ajuntament de Barcelona del 1878 al costat dret i dues antigues electrobombes 
exposades a banda i banda, muhba. 
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l’aigua de Montcada a la ciutat amb prou pressió com per donar servei a l’Ei-
xample. El 1859, l’arquitecte municipal Eduard Fontseré proposà instal·lar al 
repartidor de Jesús una central elevadora de vapor per incrementar fins a 40 
metres la pressió de l’aigua procedent de Montcada. 

El 1879, en una conjuntura de sequera excepcional, es van construir tres 
pous ubicats a l’actualment anomenada Casa de les Aigües de Montcada, molt 
a prop de les mines seculars de Montcada. Dotats amb màquines de vapor per 
al bombeig, la seva capacitat màxima d’extracció era de 23.000 metres cúbics 
diaris, el doble del cabal proporcionat per les mines. Els pous havien de com-
pensar la deficiència de subministrament que patia l’aqüeducte Baix durant els 
estiatges. Les noves aigües no estaven sotmeses al règim jurídic que imposava 
la Societat de Propietaris. La seva legalitat, però, va ser denunciada, entre altres 
perjudicats, per la mateixa societat. 

Per si mateixa, la nova instal·lació no introduïa millores substancials en 
el sistema d’abastament municipal. Tenia un caràcter de subministrament 
complementari i la resta d’infraestructures no es modificaven. Una altra cosa 
hauria estat si un projecte de l’arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias ha-
gués tingut èxit. Elaborat els anys 1879-1880 a instàncies de l’Ajuntament de 
Barcelona, proposava construir una potent estació elevadora a l’Eixample, a 
prop del repartidor de Jesús. L’aigua de Montcada, ampliada amb l’aportació 
dels tres pous, podria ser elevada a 36,5 metres de pressió útil i seria possible 
millorar el servei de Ciutat Vella i proporcionar-ne a l’Eixample.

El buit deixat per l’Ajuntament de Barcelona en l’atenció al servei de l’Ei-
xample va ser ocupat per empreses privades. L’abastament d’aigua es va con-
vertir en un mercat on inicialment la lliure competència va trobar un atractiu 
àmbit d’actuació amb fortes expectatives de benefici. Entre les empreses que 
van començar a operar als anys setanta i primers dels vuitanta es poden dife-
renciar dos grups: en el primer, format per petites societats que donaven servei 
a determinades illes de la nova ciutat, destaca la Torre de l’Eixample, de l’As-
sociació de Propietaris de Millora de l’Eixample; en el segon grup, integrat per 
societats que pretenien proveir el conjunt de la ciutat i els pobles de la rodalia, 
cal esmentar la Compagnie des Eaux de Barcelone, precedent de la SGAB, 
empresa constituïda el 1882 que anys més tard va ocupar un lloc dominant en 
el servei d’abastament a la ciutat. 

L’aqüeducte Alt de Montcada
A les dues dècades finals del segle xix a Barcelona va anar creixent la preocu-
pació per la higiene urbana i per l’abastament d’aigua. Van contribuir-hi el 
moviment higienista i els nous descobriments científics sobre el paper l’aigua 
en el contagi del tifus o el còlera. A més, l’epidèmia de còlera del 1885 va ser 
un dramàtic revulsiu per als barcelonins i l’Exposició del 1888 va estimular 

L’Ajuntament de Barcelona projectà sense gaire èxit la modernització del servei 
d’abastament de Ciutat Vella i la cerca de solucions per a la manca de submi-
nistrament al nou Eixample. 

En ordre cronològic, les iniciatives municipals següents no van reeixir: 
practicar obres de prolongació i arranjament de les galeries de Montcada o cer-
car noves deus de comú acord amb la Societat de Propietaris; adquirir els drets 
sobre la totalitat de les aigües de les mines de Montcada; cercar proveïments 
d’aigua independents de les captacions de Montcada (el 1871 es va obrir un 
concurs de projectes d’abastament d’aigua que resultà fracassat), i fer arribar 

Sala de màquines d’extracció dels pous de Montcada. Constava de 
dues màquines de vapor Alexander tipus Wof amb 100 CV de potència. 
Accionaven quatre bombes de vapor amb capacitat per extreure 
23.000 m3 diaris. El pou central disposava de dues  bombes, i els 
laterals, d’una cada un, muhba. 
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l’interès municipal per les solucions adoptades a d’altres ciutats europees. En el 
marc d’aquest nou impuls, entre les actuacions concretes engegades per l’Ajun-
tament de Barcelona el 1891 cal esmentar les noves ordenances municipals, el 
projecte de clavegueram de Garcia Faria i el «Proyecto para la unificación y 
elevación de aguas de Moncada» de l’arquitecte municipal Pere Falqués i Urpí.

Falquès volia aprofitar la totalitat dels cabals municipals de Montcada 
i construir una nova xarxa de conducció segura que evités filtracions i que 
millorés les condicions de potabilitat de l’aigua i la fes arribar a la ciutat amb 
la pressió suficient per distribuir-la també per l’Eixample. Es construiria un 
aqüeducte, l’Alt de Montcada, seguint el vessant litoral de Collserola des d’una 
estació elevadora, situada a l’actual Trinitat Vella, fins a un dipòsit ubicat al 
turó de Vallcarca, a una alçària de 100 metres.

L’Ajuntament de Barcelona trobà en l’execució d’aquest projecte diversos 
obstacles. En primer lloc, la construcció de la galeria de conducció resultà molt 
costosa i complexa tècnicament, i fou contestada per diversos interessos per-
judicats. En segon lloc, va ser denunciada la legalitat dels pous de Montcada. 
El resultat de tot plegat fou la paralització de les obres el 1897. Amb la finali-
tat de disposar de nous cabals que completessin el deficient servei municipal 
foren convocats dos concursos de projectes privats d’abastament els anys 1896 
i 1899. No s’obtingué, però, cap resolució pràctica. Els contactes mantinguts 
amb la SGAB a partir del 1905 van permetre treure de la via morta el llarg plet 
de l’aqüeducte Alt i els pous municipals. Cap al 1910, la galeria de conducció 
de l’aqüeducte estava pràcticament enllestida, a l’espera de la construcció de 
l’estació elevadora. El mateix any es va resoldre el conflicte jurídic sobre la le-
galitat dels pous de Montcada. La SGAB, que s’hi havia oposat argumentant 
que l’explotació municipal perjudicava la seva central d’extracció i elevació 
del Besòs, en funcionament des del 1895, acceptava la legalització si l’Ajunta-
ment es comprometia a no augmentar la capacitat d’extracció de la maquinària 
instal·lada el 1879.

L’estació elevadora de Trinitat Vella 
Després de les dues dècades transcorregudes des del 1891 fins al 1910, i com 
que l’Ajuntament de Barcelona havia construït la major part de l’aqüeducte Alt 
de Montcada i no disposava del volum d’aigua necessari, fou convocat un nou 
concurs el 1910, que acabà amb un sorollós escàndol per les acusacions de frau 
i corrupció rebudes pel Partit Radical, majoritari al consistori. La crisi política 
generada motivà que, el 1911, el Ministeri de Foment ordenés la constitució 
d’una Comissió per a l’Abastament d’Aigua a Barcelona, tutelada pel Govern 
i integrada per representants de l’Ajuntament i les principals corporacions eco-
nòmiques i industrials de la ciutat. A la fi del 1912, la comissió va proposar de 
municipalitzar el servei i que l’Ajuntament adquirís la SGAB. 

Vista de conjunt de l’exterior del dipòsit municipal de primera elevació. Aquest recinte és conegut 
també com a Casa de les Aigües de Trinitat Nova. A la imatge es pot observar l’exterior de la sala 
d’aforament, una part de la zona superior del dipòsit de primera elevació amb la tanca exterior de 
fons i, a la dreta, la caseta del guarda, situada en el mateix eix de la sala d’aforament, muhba.

Interior de la sala d’aforament del dipòsit de Trinitat Nova. Sala del dipòsit d’aforament obert al qual 
arriba l’aigua des de la canonada d’impulsió de 50 cm procedent de l’estació elevadora abans d’en-
trar en els compartiments del dipòsit. Es troba sobre l’eix transversal del dipòsit i les seves caracterís-
tiques arquitectòniques són similars a les de la sala de màquines de l’estació elevadora, muhba. 
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Aquesta resolució va generar una espiral de tensió ciutadana i política in-
èdita fins aleshores a Barcelona per qüestions hidrològiques. A l’estiu del 1913, 
l’oposició a la municipalització aconseguí que el Govern endarrerís l’aprovació 
del projecte. Els arguments contraris a la municipalització eren dos: d’una 
banda, el rebuig de la compra de la SGAB per la pretesa responsabilitat de les 
aigües que explotava a l’aqüífer del Llobregat en les febres tifoides endèmiques 
que patia la ciutat i, de l’altra, com a alternativa es defensava l’adquisició de la 
totalitat dels drets de la Societat de Propietaris de les Mines de Montcada. 

La Primera Guerra Mundial també va dificultar l’adquisició de la SGAB, 
una empresa de capital francès. A més, el brot de febre tifoide de la tardor del 
1914 va capgirar els termes del debat que tenia lloc a Barcelona a l’entorn del pro-
jecte de municipalització. L’epidèmia de tifus va ser provocada per filtracions 
d’aigües fecals a l’aqüeducte Baix. El tall del servei de l’aigua de Montcada va 
posar fi ràpidament a l’epidèmia i va evidenciar la feblesa dels arguments crítics 
amb la municipalització. L’Ajuntament de Barcelona va haver de reparar el vell 
servei municipal i deixà en segon terme l’adquisició de la SGAB. 

En síntesi, el programa d’obres, que es va estendre des del 1915 fins al 
1919, va tenir quatre fases. En la primera es va arreglar el tram de l’aqüeducte 
Baix que anava des de les mines de Montcada i els pous municipals fins al 
solar de Trinitat Vella, avui anomenat Casa de les Aigües de Trinitat Vella. 
En la segona es va bastir en aquest indret una moderna central amb tecno-
logia elèctrica per elevar l’aigua fins a un dipòsit a 50 metres d’alçària. En 
la tercera es va construir una canonada de ciment armat en substitució del 
vell aqüeducte Baix per portar l’aigua des del dipòsit fins a la ciutat. I, en la 
quarta i darrera etapa, la vella xarxa de distribució urbana va ser substituïda 
per canonades de ferro. 

Aquest nou abastament va permetre garantir la potabilitat de les aigües 
de Montcada portades a Barcelona i incrementà la seva pressió des dels 18 
metres del repartidor de Jesús fins als 50 del dipòsit de Trinitat Nova. La resta 
de limitacions del servei municipal, però, continuaven. Primer, que el volum 
d’aigües disponibles en origen era el mateix. Segon, malgrat l’increment de 
pressió aconseguit, no es va augmentar significativament l’abast de la distri-
bució tradicional, estimada en un 14 % del total de la ciutat el 1920. Tercer, 
que per tot plegat i perquè en el programa d’obres no s’establia endegar el 
servei de l’aqüeducte Alt de Montcada, l’Eixample va continuar sense servei 
municipal. 

Els darrers anys de l’abastament de Montcada
A banda d’algunes millores tècniques, la crònica posterior dels esdeveniments 
relacionats amb el servei d’aigua de Montcada ja indica una regressió progres-
siva i una dependència creixent envers la SGAB i el sistema d’aigües del Ter, en 

Estació elevadora de Trinitat Vella en construcció el 1917. A l’esquerra es pot veure una part de 
l’edifici destinat a oficines i magatzem; al centre, la sala que havia d’allotjar les tres electrobombes 
elevadores; a la dreta, es contempla parcialment la sala de distribució, i, al fons, la casa del guarda, 
al costat de l’entrada del recinte, a tocar de la carretera de Ribes. Ajuntament de Barcelona, 1917, 
Gaceta Municipal de Barcelona, ahcb. 

Vista actual de l’exterior de la Casa de les Aigües de Trinitat Vella. A l’esquerra, la sala de màquines 
electrobombes d’elevació i, a la dreta, la sala de distribució, on arribava l’aigua procedent de Montcada. 
Aquests dos edificis han estat rehabilitats a partir del 2006 i actualment es poden visitar, juntament 
amb el primer tram de la galeria de l’aqüeducte Alt de Montcada (fotografia: M. Martín Pascual). 
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conducció d’aigua del Ter a través de l’enllaç Trinitat Vella amb la Central 
del Besòs de la SGAB. En aquesta data, el subministrament era d’aproxima-
dament 11.000 metres cúbics diaris, el mateix que el 1919. Ara bé, en aquell 
moment no suposava més del 2 % del total que consumia la ciutat.

El març del 1989 es van tancar els tres pous de Montcada. La normativa 
aplicable només permetia dues possibilitats: la depuració i la potabilització 
adequades d’aquestes aigües, que rebien la contaminació dels abocaments de 
residus al Besòs, o la finalització del servei. La primera opció suposava despeses 
massa elevades per continuar disposant d’uns cabals idèntics al 1919. La lògica 
del progrés econòmic i el desenvolupament urbà posava fi així a la història 
doblement mil·lenària de la no sempre fàcil relació de les aigües de Montcada 
amb Barcelona. Unes aigües valorades tradicionalment pels barcelonins com 
les millors i a les quals els unien llaços històrics i emotius molt estrets. 

El valor patrimonial de les infraestructures de l’aigua de Montcada
En les pàgines anteriors s’ha pogut comprovar que el servei d’aigua de Mont-
cada ha estat una constant a Barcelona. La convivència d’elements antics amb 
altres elements resultat de projectes de modernització, o la seva integració en 
xarxes més grans al ritme de les necessitats de la ciutat, permet veure el conjunt 
patrimonial de l’aigua de Montcada com un sistema coherent en si mateix, 
malgrat les aparents contradiccions que mostra en una primera aproximació. 
Al mateix temps, atès que cada element patrimonial és fruit d’un moment 
concret de la història de la ciutat, l’aigua de Montcada proporciona una visió 
evolutiva privilegiada sobre la totalitat de la història de l’abastament d’aigua a 
Barcelona, com cap altre sistema de proveïment.

Aquesta mateixa diversitat d’infraestructures i la necessària densitat i 
complexitat en la seva interpretació històrica es tradueixen actualment en la 
dificultat de gestió del valor patrimonial que atresoren. Les mines de Mont-
cada pertanyen al terme municipal de Montcada i els trams del Rec Comtal 
encara visibles són compartits per Montcada i Barcelona, però l’Ajuntament 
barceloní també té interessos sobre les mines de Montcada. A més, l’estació 
elevadora de Trinitat Vella està situada al districte municipal barceloní de Sant 
Andreu de Palomar, i el dipòsit d’elevació de Trinitat Nova, al de Nou Bar-
ris. La conducció que uneix ambdues instal·lacions, i que segueix un tram de 
la galeria alta de Montcada, es troba just al límit dels dos districtes, per sota  
de l’avinguda Meridiana. És recomanable que les institucions encarregades de 
vetllar per la conservació, el coneixement i la difusió d’aquesta riquesa patri-
monial única tinguin una perspectiva integradora de conjunt i que coordi-
nin les seves actuacions per sobre de l’estricta competència de cada jurisdicció 
municipal. Només així serà possible comprendre la profunditat i l’extensió de 
l’empremta històrica que l’aigua de Montcada ha deixat a Barcelona.

servei des de l’any 1967. A la dècada del 1930, la tecnologia de vapor instal·lada 
als pous de Montcada per a les operacions d’extracció va ser completada amb 
electrobombes, i el 1970, amb bombes submergides.

El 25 de setembre de 1962, la gran riuada del riu Besòs va malmetre els 
tres pous d’extracció de Montcada, que van restar sense servei durant dos 
mesos. Per tal de fer front a futures emergències i garantir el servei, l’any 1964 
l’estació elevadora de Trinitat Vella va ser connectada a la central del Besòs de 
la SGAB. La manca de garanties en la qualitat de l’aigua va obligar el 1965 
a suprimir l’explotació de les mines de Montcada per al servei d’aigua pota-
ble. El 1967 es va procedir a connectar les instal·lacions municipals a la nova 

Interior de la sala de màquines electrobombes de la central elevadora. 
Estat actual després de la remodelació de l’any 2007. Podia allotjar quatre 
electrobombes, es van instal·lar, però, només tres. Diàriament elevaven  
uns 21.000 m3 al dipòsit de primera elevació de Trinitat Nova. 

Manel Martín Pascual | Barcelona, Montcada i el riu Besòs…
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