En l'extens marc territorial del pla nordoriental de Barcelona s'hi ana
desenvolupant una població que des dels temps més antics, dels quals teniin
notícies escrites, i fins no fa pas massa, va viuredel conreu dels cereals, la vinya
i dels productes honícoles, així com va trobar en les boscos de pins, roures
i alzines propers el cornplement indispensable p e r a la seva subsistencia. No
cal dir que el paisatge actual, fniit de les traiisformacions socials, econorniques
i urbanístiques dels darrers temps, té ben poca veure anlh el que van coneixer
els nostres antecessors. Un paisatge dominat, Ilavors, per un elernent a I'entorn
del qual s'hi anaren teixint bona pan dels moviments d e la vida economica i
social d'aquesta zona: el Rec Comtal.
Rec Comtal era el nom que rebia la canalització d'aigua derivada del riu
Besos, prop de Montada, i que es dirigia a Barcelona tot seguii~tla Iínia del
mínim pendent i la terrassa quaternaria de tonos3 que la limita. La sequia
travessava els antics termes municipals d e Sant Andreu i Sant Martí, fins arribar
a la ciutat, i, al llarg de la seva historia sofrí algunes variacions en el seu
recorregut, especialment en el seu tram final.
Bé que el Rec Comtal va constituir un dels e k o s del desenvolupament
economic del conjunt del pla nordoriental de Barcelona i de la mateixa ciutat,
I'exposició es centrava en i'anric terrne de Sant Anclreu i es concretava,
bisicament, en les propies finalitats de la sequia:

L
1 I'luilol del

Krc

Ersdo l/l0.000

Ciirntul e11 luta l a serva eexfelrsi6.

1. El provt'iment d'aigua.
2. Laprofitament d e l'energia hidriulica com a forra motriii.
3. El regadiu.
4. L'aigua i la indústria.

1. Elprouei'ment d'aigua

Des dels inicis de la seva historia el genere h u d ha depPs. estretamenr.
de I'aigua p e r a la seva superviv¿?ncia.Les condicions físiques de les diferents
especies humanes han determinat. en gran manera. que s'escollissin els llocs
d'hiihitat en aquells paratges on I'aigua los present d e forma continiiada.
Ja des del I'aleolític veiem com els campaments de cacadors-recolectors
se situen prop dels llacs. els rius o les fonts. L'aipa e n el transcurs del procés
historie, es fa cada cop rnés imprescindible en el desenvolupament de moltes
activitats econOmiques com són I'agricultura. la ramaderia. la fahricació de

ceriniica. rte. La importiincia de I'aigua fa que civilitzacions antigiies com les
mesopot31niques o Ronia es preociipin d e reglamentar el seu 6s i clistril>iicii>
en codis i Ileis.
El control fisic clels recursos aqiiífers motiva la constniccii) de diverses
esrructures arqiiitecti>niquesdirigides biisicament a L'eniniagatzetiutge i canalitzacií, de I'aigua procedent de rius, fonts. mines 0 cle pliijü. Segons les
c<>ndicionsgeog~ifiqiie?;
dels territoris. les necessitats socials. i I'aienc tecnol«gic assolit. el control de I'aigua donarj lloc a bastiments cle canals. cisternt.. preses. pantans. aqiiediictes. ponts. ... i tots aquells elernents ;iiixiliars que
contrihiieixin al scii f~inrionament.
Al Pla de Barcelona. ocup;it de forma permanent iles clel Neolitic.
s'ol->sen;aque les coiiiiinitats prehistoriques s'est;ibleixen prop de les rieres.
torrents i fonts. els quals ah:isteixen d e form;i siificient el notiihre d'liahit;ints
existent.
És a panir tle 1'2poc:i il->?ricüqiie s'ohserva un iiuginent dt:mografic i
paral.lelarnent un dt.spl;ic.aiiicnt d r la pohlaci0 cap al cini de tlirons. Aq~iest

foil el cds del 'l'ur6 d v I;i I'cici. Montiiiic o c.1 'Sur0 <Ic, I:i Rovii-;~.o n s'cclific:~reii
p<)ld:~rs:imh i i n gciii ~l'iirl~:ini>iiic~
iiiCs coiiiplex qiit. en ci:ipcs niitcriors. I
,
~.iitird'a<1ucsis inonients. i 1x.r :iciiinul:ir resen.cs d'aigii:~. t.s coiistriieixcii
cisternes que rccollen I:i pliii:i: i.s per t:iiii. :i p:irtir del iiiiin il,i.ric <lile c,s
cl~~cuinentc~n
:ircliiei>li>gic:i~iie~it
:iI Pla dc Il:ircelr)n:i les priiiicrcs estriictiir<,%
arqiiitcctdniqiics dcstin:icles :i <-ol.lectar i etiim.ig:itzernar 1':iigiia.
L'arril~ad;~
dcls roin:inb :i (2iialiiny:t va provocar i o t iiii prtici.s dc,
transforrnacions políti<luc>. ccrinfiiiiiqiic~s. i<n.i:ils i cultiir:il en cl iniin
in<ligenail~eric.fins :irril>:ir a I:i sc.v:i intcgrnci6 en les cstriictiires roiii:iiies. lil
Pla el<* 1'sarceliin:i va sc.r iinli zi>ii:i fnrtaincnt roiii:initzatla ;iiiiI, I'est:il~lirnetii
d'iin:~ciutit. ~ioiiihrc>sccvilles. :ic~iicdticics i vies clc coiiiiiiiic.ici6. I;.i ciiitit
r~~ii~.iii:i
de I?:irciiio (COI.O\I.! 11 II! Ai,,;! YI.A I'X~FRS:!
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3. Bibuix comsponenf a I'entrada de I'aqüeducle a la citrtal romana.
(Oriol Gra*iados).

El problema del provein~entd'aigua a Bircino es resolgué mitjancant la
construcció d'aqüeductes, fet habitual a les ciutats de 1'Impen Roma.
La concentració de població, l'alt nivel1 urbanístic i les activitats que es
realitzaven a I'interior de les ciutats, feia que I'aigua fos un element
indispensable per al seu funcionament, motiu que condiciond el desenvolupament de I'enginyeria hidriulica. Actualment tenim documentada arqueológicament I'entrada de dos aqüeductes a Bircino i se suposa I'existéncia
d'un tercer. Aquest nombre és inferior al d'altres ciutats romanes, més grans,
com Roma o Lió que en tenien onze i quatre respectivainent.
La captació d'aigües es reaiitzava en aquells indrets on el cabal natural fos suficient o bé agencant la recollida i reserva del Iíq~iidmitjan~antpreses,
condicions que implicaven sovint llargs aqüeductes de desenes d e quilametres.
Hi ha diverses possibilitats a I'hora de concretar els punts on agafaven
les aigües els aqüeductes romans de Bircino: el riu Besos, Collserola (Sant
Genís dels Agudells) o Montjuic (Font dels Tarongers). Creiem que com a
mínim un dels aqüeductes s'abastia del riu Besos a I'alcada de Montcada, on,
probablement, agafava Les aigües superficiais mitjancant una presa, i que el seu
recorregut seria semblant al del posterior Rec Comtal, excepte en el seu tram
final. La portada d'aigües des de Montcada seguiria ran de terra el marge de
la plataforma pleistocena, deixant posteriorment aquesta per dirigir-se en
alcada al Mont Tiber, fent passar la canalització per damunt d'arcs.
La documentació medieval i la toponimia ens aporten dades molt
importants sobre el tracat de I'aqüeducte en el darrer tram, ja que en diversos
punts es van conservar arcades, actualment desaparegudes, que són esmentades en els antics textos. L'aqüeducte passava prop de I'església de Sant Pere
de les Puel.les, ja que al Cartulari de Sant Cugat s'esmenta adipsosarchospmpe
domun S. Petrt cenobii, després es dirigía per I'antic carrer dels Archs de
Jonqueres seguint cap el lloc anomenat la Volta de 1'Heure i d'aquí, pel carrer
de Capellans, fins entrar a la ciutat travessant la muralla romana per una de
les seves torres, que avui coneixem com la casa de I'Ardiaca. Un cop passada
la ii~uralla,I'aqüeducte havia de dirigir-se, paral.1elament a l'altre aqüeducte,
cap el castellum aquae o lloc de repartició de les aigües.
Davaní la torre de la Casa de I'Ardiaca (Placa Nova), i en el seu interior,
es conserva actualment una part dels dos aqüeductes que entraven de forma
paral.lela a la ciutat. Els dos aqüeductes són anteriors a la muralla romana baix
imperial, que és la que veiem actualment per la seva cara externa. L'estructura
de la torre romana de la Casa de I'Ardiaca va haver d'adaptar-se al pas de les
conduccions d'aigua i és, per aquest motiu, de planta irregular, per un costat
semicircular i per I'altre rectilínia. Una de les arcades de I'aqüeducte, que

continuaria cap al Besos, va ser reconstruida l'any 1958 seguint el tracat
original i empalmant amb l'arc antic que queda embotit en els parainents de
I'esmentada torre. Si bé La cronologia dels dos aqüeductes és avui encara poc
clara, creiem que un dels dos deuria construir-se ja en epoca d'August,
moment en que es funda la ciutat.
Els aqüeductes funcionaren durant 1'Alt i el Baix Imperi sense sofrir
alteracions importants. La continuitat del funcionament dels aqüeductes
romans i l'aparició d'altres formes d'obtenció d'aigua és interpretada de la
manera segiient per Oriol Granados (1987: inedit): "Aquesta continuitat la
posen en evidencia edificis que foren bastits al segle Ve., com ara el Baptisten
Paleocristii, trobat sota la catedral gdtica; el dit Baptisteri, amb la seva piscina
cmciforrne i després octogonal, requeria un cert voluin d'aigua. La canalització ens condueix al mateix punt on hi havia la primitiva torre -castellum
a q u a e . Així mateix, la xama de clavagueres es mantingué en servei, canviant
només algun tram o afegint d'altres col.lectors nous.
Tanmateix, s'iniciii a partir d'aquest n~omentun abandó paulatí.
agreujat cap els segles VITI i IX, en el manteniment d'aquests conductes, els
quals, obturas, van ésser substituits,en diferents puns del seu curs, per pous
negres.
Comencen llavors a fer-se servir d'altres sistemes alternatius per a la
necessitat d'aigua en les cases, com són els pous, un dels quals es remunta a
una etapa anterior a la construcció de la Basílica Paleocristiana, a mitjan segle
Ve. La constmcció sistematica d'aquests pous no tindra lloc fins més tard, cap
els segles X i X1, constmint, aleshores, el sistema habitual de subministrament
dins la ciutat. Cada casa, edifici religiós o civil tindd el seu pou amb parets
folrades de pedra, per a la captació d'aigües freitiques, segons ens rnostren
un gran nombre de testimonis arqueologics descoberts en diferents punts del
Case Antic.
En aquest moment, l'aqüeducte va anar perdent la seva funció i prop
d'on s'aixecava la torre d'aigües es construí un pou per reforcar l'alimentació
de l'antic dipósit des d'on sortien les diferents conduccions d'aigua, coln per
exemple la que passava per davant de la catedral rominica. La seva presencia
ens la recorda, com en altres casos, una inscripció en un dels carreus de la
fasana de la capella de Santa Liúcia. Es preparava, dones, la substimció deis
vells arcs, peró sense variar el lloc d'arribada de les aigües a la ciutat, que
seinpre va ésser la Plaga Nova, a través de la porra del NO ...".
1.1. ia mina de Montcada

A I'Edat Mitjana, coin hem vist, el proveyment d'aigua potable a la ciurat

4. El Rec Comtal, en ser coilrtrult, p m i a I'aigua del n a Besos a tocar de Montcada
mitjaníant una resclosaJeta, probablement de tmncs d'arbre, pedres i branques. Pe6
sovint la resclosa havia de ser reparada de manera que I'any 1457 es decidi de
construir-la d'argamassa. (DibuW def.Sacasas).

deixa de fer-se a partir de la conducció provinent del riu Besos. Hom es
procurava I'aigua mitjan~antpous i, d'engi del s. m,canalitzant les aigües
de Collserola i de Montjuic, captades mitjangant mines, cap a la ciutat on es
distribuien en diferents fonts públiques. Aquest sistema va mantenir-se practicament amb les mateixes característiques fins que el 1826el problema causat
per l'escassetat d'aigua a la ciutat es va resoldie amb la construcció d'una

5. El 1778 es constnri la mina que canaliizrrua la aigücs snbferxiniesfi~rsel nruieix
naixemml del Rec. Hom suposa que aqiresta decisih/olí presapr la necekriiai que es
tenia de m@.scabal ja que no quedauapmir garantit amb el corrent extern del riu.
Posterionnent la mina va ser reformada en di~temesocasionsfins a ambar a I'estat en
que la trobrn actualment. La fotografia ens mostra la sortida exterior de I'aigna de la
mina.

important obra d'infrastructura del sistema de forniment d'aigua. L'arquitecte
Josep Mas i Vila va constmir, a ckrrec de I'Ajuntament de Barcelona, un
aqüeducte subterrani que conduí aigua potable a la ciutat des de la mina de
Montcada, que havia estat constmida el 1778per tal d'enriquir el cabal del Rec
Comtal. Així doncs, a partir de 1826, les aigües de la mina de Montcada, que
fou allargada en obres posteriors, es repanien entre el Rec Comtal i

I'aqüediicte. El pohle de S:int Andreii t;iinl>Ccs va Iicneficiar ~I':t<liiesiesolwes
car vü rehre 8 plotnes d';iigiia per n les fonrs púliliqiies.

2.L'aprofitament de I'energfa hfdrdulfca
L'olijectiii principül de les i>l>rcscnd:ig:ides pcl coiiitr Mir (954-900)en
refcr rl trürat de I'anric :i<lürdiicrrroma foii rl d c p<)s:ir en 1ii:irx:i tino de Irs

7 La mina estu dividida en unagaleriaprincipal i altressecundurie.~,que en total tenen
un recorregut d'aproximadament 3,5Km. Aquesta mina és de construcció m o l t f m a ,
t6 u n sócol ciepedra picada sobre el qual descansen lesparey primer de maó a sec
posat de cante11 i després de mamposteria,fins a la uolta de msca (plec de Ilibre) que
tanca l'espai superior.

activitats rnés rellevants de la producció preindustrial barcelonina: la rnolineria. A Sant Andreu; a més, funcionava una fargi, documentada al segte XI.
D'altra banda, cal destacar que encara que es conegui I'existencia del
Rec al segle X, I'expressió "Rec Corntal" no apareix fins ben entrat el segle XI'
(1076). L'explicació por raure en considerar el rnoment historic representat pel
cotnte Rarnon Berenguer 1 "et Veliz' (1035-1076): un període en el que es

8. Esquema del/zincionumenl d'un molífuriner El reconvgut delgra i de iafarina,
reoresentat Der Dunts. comarca a la fremuia,(l) des d'on p6rcsa al canulot (2) que

"

.

sil del c i r c a b a ~ nas I'exterior Lexpce.s ratllida: el rodet,(8) l'arbk (71 i la móla
volandera (3) són les uniques que volten, alhora, en el molífariner.
(Extret del llibre deJ. Boros i F. N u E ~EIs
, moiins fariners, Barcelona, 1983).
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produeix la progressiva consolidació d'un tipus de societat, la feudal, basada
en una jerarquia de poders, i al cim daquesta, la própia autoritat comtal, com
a garant, entre altres coses, dels béns d'aprofitament públic. Les aigües i el seu
ús n'eren dels més importants, i, especialnient, la molineria. El comte va voler
deixar ben clar a qui corresponia el domini del Rec, sobretot davant de les
apetencies que la família dels Montcada tenia en aquest afer.

2.2. Els molins
El molí hiddulic, encara que ja fou conegut pels romans, no aconseguí
una expansió generalitzada arreu d'Europa fins els primers segles de I'Edat
Mitjana. La seva introducció fou un fet cabdal pera una econornia basada en
les explotacions agraries, doncs lliurava més bracos peral comeu de la terra.
Entre els diversos tipus de molins, el blader, 6s a dir el destinat a la mólta
del gra, esdevingué quasi bé imprescinúibie en un món alimentat en gran
mesura amb cereals. Aquesta era la funció de la majoria dels molins del Rec
Comtal.
A I'Alta Edat Mitjana, els molins eren forca senzills. Només eren formats
r nivel1 de I'aigua
per una resclosa -una paret o un munt de pedres per a l ~ ael
i desviar-la del seu llit cap al molí o a un altre rec-, un rec que conduia I'aigua
iun casalet on hi havia les moles-pedres circulars, estriades ala cara de moldre
i amb un brat al mig-. A Andorra i al Pallars encara avui podem trobar en
funcionan~entexemples d'aquests tipus de molins: el rec en arribar al molí,
vessa I'aigua en una canal de fusta, generalment, un tronc buidat, que cau
directament sobre el rodet -roda guarnida d'aletes o caixons que volta
horitzontalment per I'impuls directe de I'aigua-; per engegar i parar el rnolí fan
servir un estallador -comporta- en el rec que obre i tanca elpas de I'aigua a
id canal, tal com ens mostra el treball realitzat per Jordi Bolos i Josep Nuet

(1983).
Pero i'escassetat d'aig~ía,en epoqiies determinades de I'any, motiva,
des de bon coinencament, que els homes de la plana i el litoral catala
haguessin de pensar la manera de regularitzar f'entrada de I'aigua als molins.
~ e h b l aque d.en@ del segle XI coniencen a apareixer les primeres
basses, a tocar del casal o ben a prop del mate&. La bassa permetia
I'acumulació d'aigua i sewia, alhora, per a aconseguir una regularitat en la
pressió de la que queia sobre el rodet. Sovini la bassa disposava &un conducte
vertical, anomenat poli o cup, que feia augnlentar aquesta pressió -salt- i, per
tant, la potencia de les moles.
Aquests tipus de casals moliners foren els que s'anaren establint al llarg
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9. Plànol amb la situació .aproximada .
dels molins del Rec Comtal, al segle XV (13
casals de molins fariners i 2 casals drapers). (Gràfic deJoanJ. Busqueta iJordi
Sacasas).
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1. Molí d'en Pallarès.
2. Molí de Sant Pere.
3. Casal et de Sant Pere.
4. Molí de Soler jussà.
5. Casalet d'Hug Sapera.
6. Molí de Soler sobirà.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13. Casalet Sapera.
14. Molí de Jonqueres.
15. Molí d'en Merlès (Sant Andreu).
Font: Arxiu de la Corona d'Aragó, Capbreu dels usuaris de les aigües del Rec
Comtal de Barcelona (1458).

Casalet d'Hug Sapera.
Molí draper de Joan Ginebret.
Molí draper de Joan Ginebret.
Molí del Clot jussà.
Casalet Sapera.
Molí del Clot sobirà.
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del Rec Comtal. Uns casals que, en arribar el segle XIl, eren construits amb
pedres ben tallades, tot destacant al bell mig de les comunitats iumls. Incloien
diverscs moles protegides per una nau coberta amb arcades. El inoliner, fins
i tot, vivia sovint, al mateix indret, sobre la nau.
Diversos béns d'aprofitament públic estaven sotmesos, en principi, al
domini eminent de la casa con-~tal.
L'Usatge "Strate"ésprou explícit al respecte:
"Estrudes e vies públicbes e ayges comns e f o m vives, prats, pustures,
selues, gariges e mches,fundudes en esta terra són de lu Postut ..."
Els molins, en aprofitar un d'aquests béns comunals, l'aigua, fonnaven
part d'un ampli ventall de monopolis que es reservava el poder públic -al Pla
de Barcelona, primer els comtes després els monarques de la Corona d'Aragó
i, més tard, la ciutat de Barcelona-, com els foms, les camisseries, les
peixateries... eti., per tal d'assegurar i controlar l'abastiment públic.
La majoria dels molins existents al llarg del Rec Comtal eren de domini
reial i procuraven una de les principals fonts d'ingressos de I'erari públic. Per
tal motiu, quan les autoritats estaven necessitades de diners procedien a
I'ai~endament,empenyordment o cessió de les rendes de dits establiments.
Berenguer 111obtingué un préstec a canvi
Per exemple, el 1097 ~ a m o n
d'hipotecar 2 molins del Clot de Na Me1 -dainunt del Kec- i altres dos dits
Solaric. El 1114 Ramon Berenyer i la seva muller Dolsa de Provenca
n'obtingueren un altre i hipotecaren eis molins Estadella i Altafulla que es
trobaven a Sarit Anclreu de Palomar aprofitant l'aigua del Besos. Igualment
Ramon Berenguer IV el 1148 va empenyorar tots els seus molins del Clot de
Na Me1 als burgesos de Barcelona com a garantia del préstec que hagué de
fer per tal de poder en~prendreel setge de Tolrosa, segons les dades de J. M.
Madurell (1945).
L'arrelament de les practiques feudals al Ilarg dels segles X-XTII va
comportar, aixb no obstant, que alguns senyors aconseguissin disposar en
plena propietat, en llurs doininis territorials, de casals de molins. Aquest fou
el cas al segle XIII, a Sant Andreu, dels molins de Finestrelles (que acabaren
formdnt part de la torre de Bell.lloc), i dels molins de Vallbona, dels qiials en
disposava, plendment, al segle XIV, el cavaller Guillem d'Argentona.
No es coneix l'evolució de la propietat de tots els molins del Rec, pero
se sap que a les vigílies de produir-se La implantació delsistema liberal, el re;
encara conservava en les seves nyans una pan d'alguns dels que es trobaven
prop i dins la ciutat -Dorinidor, Granbaix, Sentrnenat, Saporta i Sabastida, en
el primer cas, i de Sant Pere dintre les muralles. Malgrat que el rei compartia
la pi.opietat d'aquests rnol'ins arnb d'altres paiticeps, s'havia reserva la total
ad~ninistraciód'aquests béns, la qual era exercida pels administradors del Reial
Patrimoni. Taninateix, el govern d'aquests niolins fou modificat arrel de la

10.PlunoldelsegleXl/llonpodem h b a r e l s molins d'fitadella i Altafulla a les voreres
del Rec d'Esladella, i els molins del Clol al Rec Comlal. Font: Iirctihrt Murric@al
d'líist6ria de Barcelona.
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11. La vida al moli el traginer descarrega la mula mantre el gos del moliner vigila
['entrada. (Dibuix de J. Sacasas).

revolució liberal. L'agost del 1836 es van publicar les Ordenanxaspara el
régimen ygobiemo d e losMolinosRealesdeBarcelona aprobadasporS.M. que
establiren la creació d'un nou drgan directiu constituit per una Junta formada
per dos representants del Reial Patrimoni i dos individus més que ho eren dels
altres partícips. El Batlle General del Reial Patrimoni en seria sempre el President, i si bé detentava un lloc clau en la Junta, amb el nou regim jurídicoinstitucional va perdre, com ja hein dit, el control exclusiu sobre els inolins.
Al segle XIX existirn clins la ciutat, sobre el curs del Rec, dos molins:
el de la sal i el de Sant Pere, que era fariner,arnb dos i quatre moles respecti-

varnenl. El primer -a tocar de la caserna de Sant Agustí- va desapareixer a
mitjan segle i el segon fou enderrocat el 1870 segons que consta en el llibre
d'Actes Municipals, obra queva permetre ampliar La placa de les basses de Sant
Pese.

2 1 7 . Els molzns de Sant Andreu de Palomar

Ai llarg de 1'Edat Mitjana, sobre el Rec Comtal, s'hi havien anat basiint
nombrosos casals de molins. El Capbreu dels usuaris de les aigües del Rec
Comtal de Barcelona. de 1458, dipositat a I'Arxiu de la Corona d'hragó, ens
informa que en aquella data ". . . haurie en lo dit rech comdal .XIII. casals de
molinsfarinen e dos casals de molins drapen segons aprésper orda se segueix
qui.s seruexenpera molh de la ayga del rech comdal.. . ':
Pel que fa a Cant Andre~i,van existir diferents casals de molins dels quals
uns van tenir una vida més corta que d'altres. D'aquests casals, uns eren
localitzats sobre el Rec Comtai (molins de Finestrelles, moiins reials, molins
de Vallbona), d'altres, probablemer~trnés antics, prenien l'aigua del riu Besos,
mitjan~antel rec dit dEstaclella. Es tracta del molí d'Aitafulla, a la Verneda, i

12. ESquema de luplunra del molideSant Andreu. E3 tractu de l'únic molidel Plu de
Barcelona del qual enr qz~edenrestes arqueol6~zques.
Font: Amiu Rec Comtul.

el d'Estaclella, les iunes del qual encara eren visibles, a principis del segle
passat, a pocs meti-es de I'actual església del Bon Pastor, a I'indret conegut per
"Casa del Guarda". Els molins d'Altafulla i Estadella ja els trobeni docuinentats
al segle X, formant parr del conjunt de inolins del riu Besos.
El casal de niolins de Sant Andreu (I'anonlenat pels parroquians "el
Molí", les runes del qual romanen als terrenys de I'einpresa F.N.C.E.) va
funcionar fins ben entrat el nostre segle.
La zona, prop de Finestrelles, constituia un ericlaii estratégic ja que
controlava el cainí vell de Santa Colonla i I'accés a la ciutat des de Montcada
a través del camí púhlic, i'antiga via romana. És logic, per tant, que al segle
XIII hi trobem ja establerta, segurament des de teiilps, una casa fo~~ificada:
la
torre de ñe1l~lloc.
El ciutad2 barceloní Pere de Sant Clinient, propietari de la torre, hi
construi, entre 1280-1287, un casal de molins qualificats de nous per les
escriptures. UI? inventari de béns de l'esnientada torre, realitzat I'any 1308,
especifica amb claredat la presencia en aquel1 indt-etde dos casals de molins:
un ainb 7 rodes i moles, de les quals només 5 estaven preparades per moldre,
i I'altre amb 3 rodes i 3 moles. A destacar, tan~bé,la menció, itlua els
instruments típics de la molineria, d'una enclusa, unes tenalles, un inall i unes
manxes, elements que fan pensar en la localització, en el mateix lloc, d'iina
ferreria.
El segon casal, el més antic, er&conegut per "Moiins d e ta torre de
Bell~lloc"i correspondria, al nostre parer, a l'antic molí de Finestrelles,
clocumentat al segle XI, tal com va mostrar Mossen Clapés (1931: 22). Del
primer casal en deien "Molins nous de la torre de Bell~lloc".Aquests darrers
van perdurar tot anulant els anteriors.
Els molins esmentats es varen mantenir en propietat dels Sant Clitiient
fins ben avangat el segle XV, quan la família Merles va accedir a la seva
possessió. Aquesta familia barcelonina, contraria als interessos del monarca
Joan 11, patí la confiscació dels molins, ara coneguts en les escriptures per
"Molins &en Merlés". Així sabein que el 13 d'oct~ibrede 1463, el rei Joan
concedí al cavaller ficlel Antoni Pere de Rocacrespa els molins d'en Merles,
situats sobre el lloc de Sant Andreu, al Rec Comtal.
Més endawnt, la torre de Bell.lloc amb totes les seves possessions
inclos el casal de ~i~olins,
fou adquirida pel noble Guillem de Yerelada, senyor
del castell de Castellet, al Penedes. Dit Guillem procedí, I'any 1484 a la venda
de tot el conjunt al monestir de Santa Maria de Montalegre, institució que en
conserva la propietat fins el segle XTX.
Mitjan~antl'aplicació de les Ileis liberals que va implantar el régini
constitucional de 1820-23, elmolíva ésser nacionalirzat, procedint-se tot seguit

a la seva venda en subhasta. Fou adquirit pel comerciant Felicia Bofill, i els
seus descendents van continuar en la seva possessió fins que el van vendre
a l'empresa "Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos" (F.N.C.E.), el
1948.
La família Bofill va arrendar el molí i durant temps va continuar
funcionant com a tal, pero també va rebre altres usos. Així, en 1930 contenia
una fabrica de maquinaria de molineria. Cal tenir en compte que la importancia del molí com a unitat productiva va disminuir en crear-se les fabriques de
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MALL DE FERRER

13. Cmquis d'un mall def m .
Explicació delfullet '2afarga catalana "editafperla Con.ve1Ienena
d'Educació i Cultura
del Gowrn d'Andorra.
Unsaltd'aigua,pmvinentd'undipasit elevat, acciona una roda depales;(núm. 11aixd
compona la mtació d'un eiz (núm. 2, calaire), a lapunta del qual hi ha una argolla
def m (núm. 3, bota) que saveix de supo* a quatre den6 (núm. 4, palmesl, tumbé
def e m . Amb la mtació de 1'ei.xaquestesJan abaUiar i &en
lliure successiuament i
altmativament el manec del mall. Aquest bascula mi!janGant una vimlla de f e m
(núm. 5, boga). El mall (núm. 61 pel seu propipes torna a caure sobre I'enclusa.
composta aquesta de duespeces (núm. 7, dema; núm. 8, demet).

farina; que a partir de la decada del 1850 es van anar instal.lant principalment
a La Sagrera, a les rodalies del Fon Pienc i en diferents punts de Sant Maní de
Pro.ven~als.Després de la Guerra Civil es va tornar a moldre farina en el molí,
si bé I'energia emprada fou l'electrica.

El treball del ferro ha estat molt important a Catalunya: ja en epoca
iberica I'ús d'aquest metal1 era hen estes, i, més endavant, els romans van
destacar la qualitat del ferro de la zona.
Els centres on es prodiiia i treballava el ferro eren les fargues Ifabricae),
establiments on hi destacaven, entre altres instruments i dependencies, un
gros mal1 o martinet mogut per una roda hidraulica.
Quant a Sant Andreu, bé que el ferrer ja s'esmenta al segle XI,
I'existencia de la farga no esta documentada fins el segle XII, tot desapareixent
de les escriptures en la tretzena centúria.
Tal com ha dit Pierre Bonnassie (1979: 413), la referencia al ferrer pel
seu ofici és un privilegi rar que només comparteixen amh els clerg~iesi els alts
dignataris laics. Cal subratllar el fet que l'únic ofici artesa que aparee en els
documents alt-medievals és el ferrer; I'explicació pot raure en el fet que
aquests personatges es distingien clarament de la resta d'habitants perque
dominaven els secrets de llur tecnica, sovint barrejada amb motius migics i Ilegendaris, perque fornien i preparaven les eines de la població, I'armament i
algunes peces de I'ús litúrgic. Arnbcerta freqüencia, a mes, aquests homes eren
grans propietaris mrals i es dedicaven, també, al préstec de diners o de
productes del camp.
En el cas de Sant Andreu, Mossen Clapés (1931: 491, en parlar-nos de
la farga refereix que en la signamra del testament sagramental de I'any 1037,
jurat davant l'altar de Sant Lloren$ de I'església de Sant Andreu, hi figura, al
costat del prevere de la parroquia Recosind, en Santa, ferrer, persona de
reputada posició, doncs el trobem, sovint, donant testimoniarge en altres
escriptures i com a propietari de la localitat.
Saben1 per una escriptura de 1138 que la farga de Sant Andreu, on es
treballava el ferro, era el centre on estaven obligats a acudir tots eis pagesos
que habitessin en terres de la Canonja de Barcelona, des de Montcada a mar,
i des de Montgat a Santa Mana de Font-Rubí (La Mal-e de Déu del Col]). Aquest
territori comprenia, aproximadament, una extensió equivalent a la meitat del
pla de Barcelona.
Sant Andreu constituya, doncs, un lloc on convergia la major pan de la
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14. Escriptura de 113B que ens informa que laferreria deSant Andreu era el celltreon
estaven obligats a acudir tots els pagesos que habitessin en terres de la Canonja de
Barcelona, des de Montcada a mar, j des de Montgat a Santa Maria de FonI Rubí (la
mare de Déu del Col/) . Aprox imadament una extensió territorial equivalent a la meitat
del Pla de Barcelona. Els pagesos havien d 'acudirforçosament a adquin'r o arranjar
els instrnments de conreu i alhora satisfer l'anomentat l/óssol (locidum J, (n'hllt anual.
en blat o en vi, pel seroei d 'esmolar.
Font: Arxiu de la Catedral de Barcelona, Libri Antiqllitatllm, II,.f54 r, doc 144.
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(Grdpc deJ Llopan i C M Marugan)

16. D ~ , / ¿ ~ i r ~6%~l'ohr<rdo>riu
o,> c..< reulilzrr,~~
e1 />roces'sri<,
r>n~r~/i,n>ruciri
dcd mrf<rililr
J¿ar~r>.
I<L< /I»,>r<iprl.i
<~lr~r~rr~irf,s
mufc'?-i<rlsdc, qire <li.v[~o.sui:rr
cl />nr,r erejr Iu /i>niul.
lk~rrlr~.su.
t.lcrr~~ol
1'1 rfrrilrr.Iu n>,iiuiurieicrihelId¿ii,~itu.L u , / i i r i i u l ~ s i r ~ q l i » n r ~ ~ , f o r n r u
de frtrrila o11 I~~rTiejrr~r
el ccurnbir.stil~le.que mu curl10i'qeful.uinh /u cüiregu qrrr era
cl Iws 1e.ftlrii jwr modelur o soldur La coirih~rsiió
s'ulime~rfuuuper
iiljecció d'aire a la
prrn irqerior re~itrulrniIjanCan1 m u m s munua[s. que uccionuL,a ttn aprerrrni.
L Pnclirsu és rrii hloc d'urr<rcn fonnu de 7inserit en uii ininc d 'arhrt.. Ei curgd 4s u n
iiJ.~fnrmenr ducer formrri per rhres nia~rdíbulesde grun dzíresu. I'unu jLxa i lalira
de.splu~uhleperlbcciri d'rin cu~«l.ser~se~..frrut
en iinu higa defusta r~iqlrfsoniude la
pam.1 i qtre .sen,iuper iinnrohiiilzar irnupe~a.
AItulkerdeIfm~rfamht;
hi hai8iurrna rornunnprpsur, rrn culxlldirigiruprr,rmpar
lczcer i irnu niril~i[wrpolir les peces trehuliudes.
A la,foni~~'uji/la
i,eieni rrliu de lespoyuesfmerie.sqw NS~<'II u L(UrceIonu íl.i~rre,irrJwin
I:uIzl. cum,r de l'Hospitull,

població de ia zona esmentada (Santa Coloma, Badalona, Sant Adria de Besos,
Sant Martí de Proven~als...1. Els pagesos havien &acudir, forsosament, a
adquirir o arreglar els instruments de conreu i, alhora, satisfer I'anomenat
Ilóssol (locidr~m),tribut anual en blat o etivi pelsemei d'esmolar. Era un tribut
que proporcionava bons ingressos a la catedral de Barcelona.
La Canonja de Barcelona cedi,,aquell mateix any de 1138,I'administració de la farga, amb el llossol corresponent, a Pere de Sentmenat, qui, a canvi,
havia de satisfer anualment una bona quantitat d'ordi:i un porc per la festa de
Sant Andreu.
Quant a la localització de l'esmentada farga, ara per ara ens 1-esultaprou
difícil assegurar el seu empla~ament;
tanmateix, probablement estaria situada
sobre el Rec Comtal, bé aprofitant les instal.lacions molineres, o bé a la mdteixa
"vila i sagrera" de Cant Andreu, I'espai a I'entorn del temple parroquial, vora
el forn, el doniini eminent del qual també corresponia a la Canonja catedralícia
i a l'església parroquial. '

3. El regadiu
Com ha destacat, recentment, M. Barceló (1986:26-27), si en elperíode
visigot (s. VI-VIII) hagués existit un complex sistema d'irrigació, s'hauria
generat molta legislació entorn de i'ús de I'aigua. L'exis~enciad'una sola llei
relativa a aquest període l'hem d'entendre, coin di~iBarceló, com una prova
del poc desenvoluPament.aehgadiu. La raó d'aquest fet, potser calgui cercarla en la propia organització social que es va configuran1en l'epoca esmentada:
una societat de grans propietaris rurals interessats en el conreu de productes
beneficiosos per llur rendiment (cereal, vitiya) i la ramaderia, i de pagesos
souiiesos a la bonificacio{de la terra per a llur~~sen~ors.
Malauradan~ent,tampoc disposem de cap estudi aprofundit que ens
acosti a l'esmentada problematica durant el període'de domini sarraí, almenys
en el territori de la Catalunya Vella, El Pla de Barcelona, on tanta importancia
adquirir2 el desenvolupament de la inigació, va viure quasi un segle (716-801)
la presencia islamica, pero, con1 hem avansat, sabem ben poca cosa del que
aquesra va comportar.
Haurem d'esperar als segles centrals de 1'Edat Mitjana (s. X-XI) per a
trobar notícies documentals d'horts i petits campsregats que ens favadonar
que el regadiu és considerat de manera secundaria. En un moment en .que els
molins es van convertint en instruments clawdel domini feudal, el regatge
s'encén, sovint, com una manera d'utilirzar les aigües sobreres dels molins, No
ens ha d'estranyar, doncs, que es reguli I'autorització expressa del poder
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cessions hidriuliques, produint-se un avanG del regadiu. Sobretot, a les zoncs
properes a les ciutats s'anaven constituint espais de producció honícola. La
família Vives de Sant Martí de Proven~als,que ha estat estudiada per P.
Bonnassie (1964), s'ani consolidant al llarg dels segles X-XII com a gran
propietaria de terres regades pel Rec Comtal en aquesta zona propera 3
Barcelona.
Una altra prova de I'expansió del regadiu és la mateixa existencia a la
Barcelona del segle XllI &un territori proper al nucli urba, on la ciutat exercia
plena jurisdicció, anomenat "Hon i Vinyet", que s'estenia des de la riera

19. Betall de lajibla de "TomBaró" (núm. 26).Es tracfa de I'ú~rica,fihlade Surit
Andreu que rns ha arribar intactap~rsels nostres dies.
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d'Hona fins el col1 de Codines, i del Puig Aguilar i Collserola fins a mar. Dintre
d'aquest mateix espai sabem que IW'Hortade Barcelona"ocupava, al segle XIV,
el sector entre els molins del Clot i el pont de la Llacuna fins a Barcelona, i del
Rec Comtal fins a mar.
D'altra banda, el permís peral regatge, mitjanqant el pagament d'un
cens anual per la utilització de I'aigua, s'ani obtenint amb certa facilitat &en@

20.La cotistantdela i'nla d ~ ~atrdreuenc.sJins
ls
a laprimera meiral delse~IeXXha~,.sfat
IlurlradicióDagesa.
la
.. E1Rc.c Comlal. mitiancant Iescatrali~zaciot~.cqiree.~deri~~arett.

.

con/i.>~urar
irna zona d'bona al riord+st de la citrtat que comple~ientai'ala tradició
f~iticoladelPladeBar&na. A SatztAndreu dePalomarlaDrodirccióa~ruriamoslrar,a
elpredomini de la uinyu. seguida delspmductes hortico1e.s Icehes. aU.s, llqunrs). les
oliurres i arbres fruiters dii~rsos.i de '"blats"(fonnent.ordi. ciiada. mil1 i s ~..~ o sense
li,
oblidarconreustan imponanfscom e l c a ~ ~ eestretamentuinculadaIflo~menld'irna
m,
Drimerenca indústn'a t~?xtilcatalana.
A Sant Andreu encara molts mordeti les "hahasees
d e n Pep" on s'bi amamila el canem, rest&i d u n a de les actii,ifats més irnportant.s
desetii~olrrpadesa Sant Atidrerr d e t ~ de
~ aI'Edat Miljana.
Encara. afiui.elRec Conital tiodreix I¿zigira nec"5.curia a tota iriza exterrca ifinilzona
d'hona al Pla de Vallhoiia. fa1com e?amostra IafutograJia.

del segle XIII. Aspecte que queda refermat L'any 1284 quan el rei Pere el Gran
confirma els usos i costums de la ciutat de Barcelona mitjangant el privilegi
conegut per 'ZecognouemntPmceres': un dels capítols del qual feia referencia
a la percepció de I'aigua del Rec Comtal:
".. també concedim que tots aquells que disposin de priuilegis, tant
per Nós compels Tzostres antecesson, per a rebre aigua del nostre Rec Comtal,
quepuguin rebre dita aigua, segons llurspriuilegis... "
De la importancia que ana adquirint la superfície regada és una bona
prova el fet que, a mitjans segle XV, el Rec Comtal disposava, al llarg de tot
el seit recorregut, de cent fibles que regaven un total de vuit-centes trenta-vuit
mujades de terra. Pel que fa a Sant Andreu, hem comptabilitzat en aquesta
epoca un total de vint-i-sis fiblei, disposades des de la riera d'Hona fins a
Montcada. La documentació dels segles XVI, XVII i XVIIl ens permet obscwar
com el nom de moltes d'aquestes fibles s'ha consewat fins, pricticament els
nostres dies.
AL llarg del segle XVIII, el regatge s'expansiona forra a Catalunya i en
particular al Pla de Barcelona, desenvolupant-se la xarxa del regadiu del Rec,
tal com ha indicat P. Vilar (1966: 259-2851, Segons que assenyala aquest autor,
es va tractar d'un renaixement, car l'aigua haiiria estat infrautilitzada anteriorment. Cap a fins de segle, pero, el cabal del Rec era insuficient per asegurar
el funcionament dels nou molins que hi havia en aquells moments, el
manteniment del regadiu i l'aprovisionament d'aigua a Barcelona. Per tal de
resoldre aquesta escassetat esconstruí, el 1778,a impuls de la iniciativa privada
i la direcció de I'Intendent, una mina sota el llit del riu Besos. Al segle XIX en
diferents obres es va allargar la mina i també es va expansionar el regadiu: el
1840 es regaven mil dues-centes mujades (unes sis-centes hectarees) i el 1870
arribaven a mil tres-centes seixanta-una.
L'obtenció de I'aigua per al regatge es regulava per disposicions que
establien uns torns entre els regants; els dies i les hoces dels torns assignats
es modificaren al llarg del temps a fi &ajustar-se a la disponibilitat d'aigixa
segons el cabal del Rec. Així, el gener de 1384 estava establen que l'aigua que
sortia de la fibla del monestir de Sant Pere de les Puel.les es repartís de la
manera següent: els de fora ciutat regarien dilluns, dimecres i dijous, els de
dintre dissabte, i el monestir, dimarts, tal com ens indica el Llihre del Batlle
dizigües antic (s. XV1, dipositat a 1'Arxiu de la Corona &Ara@.
Com hem dit, les necessitats d'aigua in~posavenalguns canvis en els
torns, i, per tant, més flexibilitat en I'accés al regatge. Aiií,per exemple,
en el mateix Llibre del Batlle (6 de julio1 de 1384) s'establí que:
'Ttem que com lo dit honrat batle hagués ordonat e manat que negún
nogosas regar nipendreper regat de la aygua del rec Condalsinó lo dimarts

e lo diuendres; e ara per necessitat... Lo dit batle general hau ordonat que
aquells quipodien regar, pugin regar ependre de la dita aygua lo dilluns e
dissapte... $0 és, cascún d'aquests tres dies de sol a sol.. . "
D'altra banda; I'edicte de 1769 va disposar que al llarg del Rec només
es pogués regar els dimarts i els dijous: de dia ho farien els regants de dins la
ciutat i al vespre els de fora. En canvi, en el Reglament per a la distribució i
ús de les aigües del Rec publicat el 1844, en el marc de Ia implantació del
sistema liberal, establia dos dies diferents de la setmana per regar en cada un
deis tres districtes en que fati dividida la superficie de les terres irrigades durant
l'epoca de regatge; el diumenge es reservava pera donar aigua a les pareelles
que, a judici del sequier, ho necessitessin més. En aquestes disposicions el dret
dels molins a rebre aigua quedava -legar a segon terme, en els mesos en que
les hortes havien de ser regades, situació que quedava compensada segons
deia el Reglament per l'ús quasi exclusiu que els molins feien de I'aigua clel
Rec-durant les altres epoques de I'any. En comparar aquesta normativa amb
les que havien regit des de I'Edat Mitjana, pot observar-se un capgirament
quant a les preeminencies estableires entre els molins i el regadiu en l'ús de
I'aigua.
L'aigua del rec es distribuia pels diferents canals de regatge (regadores)
a través d'unes obertures rectangulars anomenades fibles. Aquestes regadores
alimentaven tota una xarxa de recs més petits i reguerons. Sant Andreu
disposava, a més, d'una canalització important derivada del Rec, l'anomenat
Conducte, que passava pel carrer de Santa Marta.
El repartiment de l'aigua per a regar es feia per temps d'utilització,
durada que estava en proporció a l'extensió que cada propietari havia de regar.
En la decada del 1860 s'esrahlí en mitja o una hora per mojada, temps que
s'adequava, almenys teoricament, a les variacions, no plaoificables que
experimentava el cabal del Rec.

3.1. L'adrninistració i la cura del Rec
L'administració del Rec ha estat regida per diferents sistemes de govern
(encara poc coneguts) que s'han succeit al llarg del temps. Un dels trets
principals a ressaltar en aquest preces és la liquidació del domini reial sobre
el Rec i les seves aigües -establert a I'Edat Mitjana-, efectuada en el segle XBI
gracies a diferents lleis promulgades, en el marc de la implantació i consolidació d e la revolució liberal, les quals comportaven una unifonnització
organitzativa en l'administració de les sequies a nivel1 estatal.
Des del segle XII, I'epoca d e l'expansió medieval barcelonina, esta
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P,ilrimoni l\l'i :t1 , L,I qua l lvni<1 lompetèncit;:s sobre Ics :ligüt's púb liques, rius,
riheres i mol ins , è11f r l' d 'altres , Per sota de l batlle: gelll:'ra l. apareix en el segle
XI\' la fig ura del "' Batl k (./';l ig ües i adm inistrador dels mo lins re ials de la ciutat
i territori de ilarcc!oll<l " que . naturalment està directame nt implicat e n e ls
afers de l Rec COIllUI. Aq ucsts cà rrecs van queda r dissolts pel Dec ret de Nova
Planta i les Sl:\'es fun cions va n passar a mans de la Int e ndè ncia, o rganisme
creat llavors. Per manca d'estudis, descqne ixe m el grau de control que
exercie n els re presentants re ials sobre l'administració de l Hec i les seves aigües '
i, per tant, tampoc sa be m si els ajuntaments dels minicipis que travessava la
sèq uia pal1icipaven e n el nome name nt dt:. càrrecs me nòrs, e n el dictat de les
disposiciuns.", e tc. Tot sembla indicar, però, quc e l control reia l e ra be n fUl1,
D'altra banda, la construcció d è la mina de Montcada (177H), e ncara
que, com ha senyalat Pierre Vilar, es va· de ure principalme nt a lïmpuls de la
iniciativa pri vada , sota l';!uspici però de nnte nde nt, no sembla que alterés el
sistema de. govern dI:: la sèq uia , Tanmateix, per t'a l ,de controlar Ics ohres es
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crea una Junta compasada pels representants de tots els qui van participar en
el financament del projecte: el Reial Patrimoni, I'Ajuntament de Barcelona i els
propietaris dels molins i de les terres irrigades.
La perllongació de la mina durant el Trieni Liberal (el 1822, en concreo
va presentar una novetat notable a causa de la situació política existent. El Reial
Patrimoni no col.laborA en les despeses de les obres pero en canvi, en
reimplantar-se I'absotutisnie en 1823 va recuperar el govern en I'administració
del Rec.
Aquest fet provoca un gran desconcen entre els particulars que les
havien pagat, tal com van mostrar en iniciar-se la irnplanvació definitiva del
sistema liberal. En 1838-39 va tenir lloc un fort enfrontament entre els
beneficiaris del Rec, que havien pagat les obres, i I'administrador del Reial
Patrimoni -des del 1814 s'havia reorganitzat, tot creant de nou el cirrec de
Batlle General- que deixa entreveure la mala maror existent des del 1823, o,
fins i tot, d'abans.
L'abril del 1838, pel-tal de resoldre problemes d'escassetat daigua elJefe
Políticova crear una Junta a imitació de la del 1822 a fí de perilongar la mina
d e Montcada, iniciativa que es va trobar amb l'oposició del Batlle General.
Aquest enfrontarnent entre la veiia i la que sera nova institució de govern del
Rec no és sinó un exemple més de la pugna del Reial Patrimoni pera preservar
la regalia damunt les aigües que fins Ilavors havia detentat.
L'organització de la Junta queda definitivament establerta en les Ordenanzas p a r a el régimen, constitución y gobierno del agua de la Acequia
condalysusminas, publicades el 1842 pero que funcionaven de fet sense estar
escrites des del 1840. Formalment la Junta estava constituida per 15 membres
que representaven diferents sectors interessats en el Rec, tal com pot veure's
en I'organigrama del govern del Rec Comtal. La nova organització del Rec +n
la que els propietaris residents a Barcelona cren majorid- passa aixÍ a ser
conformada per la comunitat de beneficiaris de les aigües de la sequia,
presidida pel JefePolitico. Com diii S. Caiatayud (1984: 3171, aquest organisrne
administrava la distribució de les aigües i gaudia de competencies per a
resoldre qüestions tecniques, si bé estava subjecte a un reglament i a les
ordenances així com a Reials Ordres i lleis que uniformitzaven el govern de
totes les sequies de 1'Estat i incrementava, en general, el control de l'aigua en
inans d e I'Administració.
L'existencia del Tribunal Conservador q u e substituia el Tribunal d e la
intendencia- completava el sistema de govcrn del rec. Aquest tribunal -la
formació i funció del qual estaven regulades en el Reglament del Rec- jutjava
les infraccions conleses e n I'ús i la distribució de les aigües, així com la no
observació de les Ordenances i el Reglainent del Rec.

Per tal d'assegurar I'observació de les normes estableites peral consuin
de l'aigua del Rec, existia un inspector que depenia dels administradors del
Kec (el Batlle d'aigües, Intendent, Batlle General o Junta del Rec, segons els
períodes) que va &re, al llarg del teinps, denoininacions diferents (poner
reial, zelador, siquier), si bé la seva funció fou sempre la inateixa: inspeccionar
el rec i vetllar per la correcta distribució de les aigües, així com denunciar les
infraccions. Pera realitzar la seva tasca tenia sota la seva direcció una colla de
vigilants,
Les inspeccions quotidianes del Rec es complementaven ainb unes
altres de caracter niés sistematic i minuciós, realitzades un parell de cops i'any
(maig i agost generalment) i conegudes amb el nom de cerques, segons que
es despren del treball de recerca endegat per P. Frago, J. Llopart, C. Marugan,
M. Richou i M. Sunyol. En aquestes inspeccions hi prenien pan, d'en' del
segle'XV i al llarg dels segles XVI i XVII, ultra el Batlle d'aigües, els porteis i
altres testimonis, els prohoms representants d e la Confnria d'Hoito1ans clel
Portal Nou, que agrupava els hortolans del Rec Comtal, el lloc de reunió dels
quals era el monestir de Sant Pere de les Puel4es. Acudia també a les
inspeccions I'escriva de la Batllia, I'encarregat d'anotar totes les possibles
irregularitats (mal estat de les fibles i reguerons, horaris de regatge, marges
trencats, etc.).
No sabem en quin moment concret es va suspendre la intervenció dels
honolans del Poital hrou en aquesces tasqties, pero en el segie 'XíX n'esrrivet.i
totalment exclosos.
La conservació del Rec s'assegul.:iva anlb dues operacions que sefcctilaven anualii-ient. D'una banda, 1'herb:iige que coiisisti:~en esiscurc 1c.s
herbes i plantes yiie cre¿uii:n:iI llit del Hec i que s'efectiiava OUI-a11113
prim:~~'iii
(nort-iialmentI'abril). Aq~iestaacció dins de Barc:eloiia cliii.av:i sis dic5 ii.gt)iii
notificava I'aclministració del Rec a I'Ajuritariienr. Al seglc :<#SI
1,: . : c f c i : ~ i
I'herliarge eren realitzades per I-irigades cl'lioiiies cjiic ireI,sll:ivrii pri. ii~iiiptc
d'empresaris de la consirucció ais qu;ils la Jriiir;~cls IKJ 1iavi:i ;iiiji.i<lir-;ii['vi
subhasta. La Junta s'enc:is~.egdvadirecr;iineiit cl'acluestc.~ti~s<jtics.
qti:in iio i,s
preseiitaven licitadors o no ii interessaven lcs post~ires.

4. L'aigua i

[I< indústrird

En el v~~ircenis,
el piiiicipal íis de I':~iguailrl RCC contiiiiii ~pso~liii~ii-s<~
a la i~iolineriai ;il regaciiu, pesó clilerents f~ihrique.~
que e>\,:iii cr>iistriiii- Icb
seves proxiinitatsvan tairibé fer-ne ús, legaliiient o il.lcgal. Mslgmi cliic. cn l SOí
l'aigua del Rec va servir pei- accioi~ariiri:i rotl:i hiclriiiilic;~(1uc <lun:i\;;i

rnovitnent a unes modernes maquines de filar (Nadal, p. 190), aquesta utilització de I'aigua del Rec coin a font d'energia pera la indústria moderna resta
com un cas excepcional. La intewenció de l'aigua del Rec en els processos
industrials es va fer a partir del seu cadcter d'element refrigerant i de
generador de vapor (quan s'emprava per fer anar la miquina de vapor) o bé
de ser un auxiliar indispensable en la fabricació. La seva mediació era i és
imprescindible en la secció de tintatge i acabats textils (que reben el nom de
"ram de i'aigua") -és a dir la de tenyir [roques i peces, blanquejar, estampar
i aprestar els teixits- així con1 en les adoberies que la necessitaven pera curar
les pells. Les fabriques de farina també requereixen aigua per tal d'hurnitejar

23. Inspecció de Ies,fibles i vores del Rec a l segle XVI (Dibuui deJ. Sacasa~j
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24.í a riquesa aqüífera subrern2nia dela desembocadura delBesdsésnotable.Peraixi
rnoltesfabriques de Sant Andreu, i sohretot, de Sant Maní de Prownqal., espmwim

d'aigua mitja~anfpouspalliculars.
(P(ano1extrefdeG.
MORAGAS,
Régimen de las aguas
contenidas en terrenos permeables y especial del régimen de la comente subterránea
en el delta acuífero del Besós, Barcelona, 1887).

el blat abans de moldre'l. lgualment les indústries químiques i siderúrgiques
n'utilitzen molta.
Per dades extretes dels llibres d'Actes de la Junta del Rec sabem que en
1850 eren 15 els partícips industrials que extreien aigua del Rec, i en 1871
n'eren 29. Quant al nombre de fabriques que en prenien legalment i
disposaven de maquina de vapor, gricies a la mateixa font documental sabem

que en 1877 n'existien 8, de les quals 6 eren textils i 2 de farina. Tanmateix,
I'aigua que feien menester les fabriques només en part procedia del Rec. ForGa
empreses disposaven de pous en el mateix recinte de la fabrica, com mostra
el planell del delta del Besos confeccionat per G. Moragas (1887).
A més a més, també es podien proveir d'aigua proceden1 de diferents
mines que eren de propietat privada (per exemple de la Pacia Massades o la
del mas Pujols). Quant a la constmcció de mines a Sant Andreu cal mencionar
en especial la de Canyelles. Per tal de resoldre el problema d'aigua que aquest
municipi tenia, el 1851I'Ajuntament convoca els principals contribuents 'para
procurar el medio de buscar y conducir las aguas de la fuente de Canellas
cedidas por escritura de establecimiento por el Sr. Bayle General del Real

'5. Les.fabriques de Sant Andreu i laprocedencia de I'aigua empmda (fins el 1920).(Gyüfic d X . Solü).

26. Vista ~ r ~ z e rde
a l I'estació elwadora de la Trinitat. Comparzyia d'aigües de Barcelona.

Patrimonio (7-X-1771) alpueblo'!S'acorda que la millor manera de fer-ho era
establir una empresa pera conduir aquestes aigües, composada pels veins i
propietaris que en volguessin formar part. El juny del 1852 es va constituir la
societat que finalment va prendre el nom de Mina de Aguas de Caiiellas.
Constava de 44 socis que es partien les 51 accions existents. Entre els
accionistes s'hi tmbaven diferents fabricants -entre ells destacava Ferran Puig
que participa decididament en el projecte que detentaven plegats el 17%
aproximadament de les accions. Així, des d'un primer momenc aquesta aigua
es destinava al consum huma i a I'ús industrial.
Pero malgrat I'existencia de diferents recursos aqüífers, sobretot les
grans indústnes, en el seu procés de creixement, sovint topaven amb el
prol>lema de I'escassetat d'aigua i per tant contínuament tenien plantejar el
dileina de com poder-se'n proveir de més. La solució es va presentar en la
darrera decada del segle XIX i la primera del segle XX quan es va descobnr
i comen@ a explotar l'aqüífer profon del pla de Barcelona. No sabem des de
q~iiiiinoment a Sant Andreu les fabriques van explotar aquest recurs, perh tot
PJ pensar que les grans fabriques constituides en les decades 1910-1920 (La

SOCIEDAD GENERAL DE
AGUAS .. BARCELONA
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27. Esquema general de la xarxa bàsica de les instaUacions d 'extracció i distribució
d 'aigua al Pla de Barcelona. Hi podem veure indicada la insta¡'lació de Sant Andreu
(1925). (Extret de Memoria sobre las instalaciones de la Sociedad General de Aguas
de Barcelona, Barcelona, 1925)'

Maquinista Terrestre y Marítima i la F.N.C.E.) d'entrada ja van obrir pous
artesians. El que és segur és que la societat Fabra i Coats en la dècada del 1930
va construir-ne un a la zona d'Estadella (Bon Pastor) des d'on l'aigua,
canalitzada en tuberies subterrànies, era conduida fins els seus establiments
del carrer de Sant Andreu (antiga fàbrica Alsina) i del de Berenguer de Palou
(antiga fàbrica La Española).
D'altra banda l'aprofitament de l'aqüífer profond va permetre la
reactivació de l'empresa d'aigües Serret que havia estat fundada a finals de la
dècada del :1860. L'aigua obtinguda era venuda per aforament a la població
de Sant Andreu (uns 800-900 abonats en els anys del 1960) per a ús domèstic.
La industrialització i la creixent urbanització del pla de Barcelona des
de mitjan 'segle XIX creà una demanda d'aigua que s'incrementava constantment. Le.tl obres per l'obtenció i distribució d'aigua cada cop eren més importants tècnicament i més costoses econòmicament; així, les principals companyies d'aigua es convertiren en autèntiques empreses industrials. La situació de
Sant Andreu a la ribera del Besòs va fer que en el seu terme s'aixequés un
establiment dedicat a l'extracció d'aigua. La Societat General d'Aigües de
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28. Els molins del Clot. (1848). Procedència Biblioteca del Cortegi d'Arquitectes.
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Barcelona construí e n 1890-1897 dos grans pous p e r a captar aigües subterrinies del Besos q u e eren s~iccionadesper hombes accionades per maquines d e
vapor; a partir d e 1914-1915 ho foren mitjancant I'aplicació d e I'electricitat.
L'aigua procedeni dels p o ~ i ds e Sant Andreu es suinava a la captada e n altres
p u n a (Dosrius, Llobregat, . ..) a través &una xarxa d e conducció i ainagatzematge q u e cada c o p fou més complexa.
Actualment, I'aprovisionament d'aigua p e r a ús domí-stic e s t i cohert per
la Companyia d'Aigües d e Barcelona (pous particulars, inines i petites
empreses proveidores per viries raoris han desaparegut), mentre q u e I'aig~ia
per a ús industrial procedeix dels pous artesians (la F.N.C.E. e n tí- 3).
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