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L

’antic Rec Comtal és
una infraestructura
hidràulica que proveïa d’aigua la ciutat
de Barcelona. L’origen del Rec és difícil
d’identificar, ja que se sobreposen obres
de diferents períodes. Durant els últims
dos segles, atesa la urbanització accelerada de Barcelona, el Rec ha anat
desapareixent sota l’entramat de les
conduccions d’aigua i el clavegueram
de la metròpolis. Tanmateix, es pot
dir que és una de les infraestructures
humanes que més empremta ha deixat
en la memòria i el patrimoni col·lectiu
dels barcelonins.
En els últims anys, s’ha començat a
organitzar la recuperació del Rec com
a patrimoni arqueològic i històric. Tan-

En aquest article presentem la nostra recerca sobre el Rec Comtal, una
infraestructura hidràulica medieval que
proveïa d’aigua la ciutat de Barcelona. El
Rec va ser abandonat a finals del segle
xx i actualment està sent recuperat com
a patrimoni històric. En aquest article ens
interessa entendre com els veïns de Barcelona es relacionen amb el Rec, com els
poden afectar els plans de recuperació,
com el Rec planteja qüestions respecte
a les infraestructures com a patrimoni
privat, públic o comú. Finalment, l’article
es planteja, en termes més generals, la
importància de les imatges per a una
antropologia de les infraestructures.
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mateix, fins ara no s’ha donat èmfasi a
la memòria i les relacions de la població amb el Rec. A través de l’Institut
Català d’Antropologia, i amb l’ajut de
l’Observatori del Patrimoni Etnològic
i Immaterial, el projecte “Rec Comtal”
proposa entendre com els usos de la
història i el patrimoni afecten, en el
present, els barris i col·lectius que viuen
avui sobre el traçat del que un dia va ser
el Rec Comtal. Ens ha interessat també
entendre com a través de la recuperació del patrimoni cultural, material o
immaterial, aquest cas ens fa plantejar
qüestions de “patrimoni”, propietat,
i béns comuns en termes molt més
amplis: en el cas del Rec Comtal, la
recuperació del patrimoni històric esta
estrictament lligada a la història dels
dret d’accés i la propietat, pública, privada o comú, de recursos bàsics com

l’aigua. En definitiva, la recuperació del
Rec Comtal planteja no només qüestions de patrimoni cultural, sinó que a
través del patrimoni cultural s’obre un
complex debat sobre el dret als recursos
i a les infraestructures (Corsin, 2014),
el dret a la ciutat.

En este artículo presentamos nuestra
investigación sobre el Rec Comtal, una
infraestructura hidráulica medieval que
proveía de agua a la ciudad de Barcelona.
El Rec fue abandonado a finales del siglo
xx y actualmente está siendo recuperado como patrimonio histórico. En este
artículo nos interesa entender cómo los
vecinos de Barcelona se relacionan con
el Rec, como les pueden afectar los planes de recuperación, como el Rec plantea
cuestiones respecto a las infraestructuras como patrimonio privado, público o
común. Finalmente, el artículo se plantea
en términos más generales la importancia
del imaginario y las imágenes para una
antropología de las infraestructuras.

In this article we present our research
on the Rec Comtal, a medieval hydraulic
infrastructure that provided water to the
city of Barcelona. The Rec was abandoned at the end of the 20th century
and is currently being recovered as a
historical heritage site. In the article we
are interested in understanding how the
residents of Barcelona relate to the Rec,
how the recovery plans might affect them,
as the Rec raises questions about infrastructure as private, public or common
heritage. Finally, the article considers in
more general terms the importance of
Imagination and images for an anthropology of infrastructures.

El projecte “Rec Comtal” s’ha proposat
realitzar un documental. El projecte
documental ha estat un instrument
clau de la recerca, en dos sentits. Primer, perquè un dels nostres objectius
principals és donar visibilitat a la infraestructura del Rec: entendre què és per
dintre i per fora i com es presenta a
la mirada dels barcelonins. En aquest
sentit, hem proposat una antropologia
visual de les infraestructures en la qual
la infraestructura apareix no només
com a rerefons o context de l’acció
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social, sinó com a forma d’aquesta
acció. El documental ens ofereix una
excel·lent aproximació metodològica,
ja que ens permet concentrar-nos en
les imatges d’una infraestructura que
normalment es defineix per la seva invisibilitat (ja que està soterrada, abandonada, amagada, en el rerefons). Donar
visibilitat a la infraestructura ens ajuda
a recuperar-ne el protagonisme, la presència, el rol social actiu.
Història del Rec Comtal
El Rec és una infraestructura hidràulica
medieval d’origen incert. És “comtal”
(del comte de Barcelona), però no se
sap com ni quan es va fer, encara que se
suposa que va ser després de finalitzar el
segle x (March, 2016). Es va construir
en part seguint el traçat de l’aqüeducte
romà, però amb objectius diferents: la
finalitat del Rec no era proveir d’aigua Barcelona, sinó moure les rodes
dels molins fariners. Per això, el Rec
seguia un traçat més sinuós i menys
directe que l’aqüeducte, per aprofitar
els desnivells del terreny (Miró, et al.,
2015). Una altra diferència important
és que l’aqüeducte era cobert, mentre
que el Rec era descobert. Si l’aqüeducte
respon a la visió romana de les infraestructures com a res publica, un dret
dels ciutadans, en aquest cas garantir l’abastiment d’aigua de la ciutat
(Orengo i Miró, 2013), el Rec va ser
una empresa del comte amb l’objectiu
de recollir ingressos dels molins fariners
que necessitaven l’aigua per moure’s.
No era, doncs, una obra “pública” en
el sentit modern, sinó que respon a un
plantejament de taxació feudal (Orti
Gost, 1993). És important assenyalar
que el Rec, com l’antic aqüeducte, fa
també una funció com a via de comunicació. Juntament amb l’aqüeducte es
va construir la via Augusta, que encara
en temps medieval era la principal via
de sortida de Barcelona.

Amb el pas del segles i el creixement
de la població a Barcelona, entre els
segles xiv i xvii, l’aigua del Rec es va
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començar a fer servir per regar els horts
i per als tallers dels artesans de tintura
i cuir al barri de la Rivera, on el Rec
desembocava al mar. L’aigua també es
va començar a usar per beure, tot i que
la major part de la ciutat es proveïa a
través de pous (March, 2016)
A partir del segle xviii es comença a fer
servir l’aigua del Rec també per a les
primers fàbriques d’indianes. L’aigua
comença a escassejar per l’ús excessiu
que se’n fa i a estar massa contaminada perquè es pugui fer servir com
a aigua de boca en el seu tram final, a
Barcelona. A finals de segle la Corona,
hereva del Casal de Barcelona, renova la
infraestructura i construeix la Casa de
la Mina de Montcada, que prendrà les
aigües freàtiques del Besos per proveir
de més cabal el Rec.
Amb la desamortització, el Rec deixa de
ser patrimoni reial i passa a ser gestionat
per una Junta de Regants, constituïda
en tres parts: l’Estat, l’Ajuntament de
Barcelona i la comunitat dels regants
en si (propietaris d’hortes, molins i
manufactures que feien servir l’aigua
del Rec). Tanmateix, era l’Ajuntament
de Barcelona qui presidia la junta.
Com explica Martin (1999), la història de la Junta de Regants està plena
de conflictes sobre els usos de l’aigua del Rec. Com no pot ser d’una
altra manera en una infraestructura
d’aquesta mena: els usos de l’aigua d’un
usuari precedent inevitablement afecta
el posterior, o bé perquè redueix el cabal
de l’aigua o bé perquè la contamina. La
mateixa fluïdesa de l’aigua és un factor
fonamental en aquesta conflictivitat.
L’aigua molesta, com va dir un dels
nostres informants, perquè s’escapa; cal
contenir-la, separar-la, quantificar-la,
administrar-la, no perdre-la. Aquestes són les funcions fonamentals de
qualsevol infraestructura de l’aigua, i
tanmateix la infraestructura no contindrà mai completament aquesta fluïdesa, sobretot en la imaginació dels

usuaris. Aquesta dificultat de control es
manifesta de manera més evident en un
context mediterrani en què els cabals
són irregulars, de vegades minsos, de
vegades excessius.
Paradoxalment, potser la gran víctima
d’aquests conflictes va ser el servei
públic de l’Ajuntament de Barcelona,
que era el gran usuari final del Rec.
Històricament, la ciutat s’havia proveït d’aigua de boca a través de moltes
fonts i pous, però el creixement de la
ciutat va obligar el municipi a crear
noves infraestructures que en garantissin l’abastiment, més enllà del Rec.
Mentre les necessitats de proveïment
d’aigua de boca creixien, també ho
feien les necessitats de l’agricultura i
de la indústria, que consumien i contaminaven l’aigua del Rec abans que
arribés al nucli habitat. A finals del segle
xix es construeix una altra Casa de les
Aigües a Montcada per complementar
el cabal del Rec. Tanmateix, des d’un
principi se’n va qüestionar la legalitat,
ja que segons la llei d’aigües del 1879,
es prohibia emprar pous mecànics
en perjudici de tercers en terrenys de
domini públic (Conillera, 1991, p. 56).
Els perjudicats podien ser inicialment
els altres regants del Rec, però a partir
de finals de segle xix, també ho eren
les companyies d’aigua privades. Tot i
aquests entrebancs i conflictes, en diferents moments l’Ajuntament va continuar construint infraestructures, com
les cases de les aigües de Trinitat Vella
i Trinitat Nova, i projectant l’abastiment públic de l’aigua a la ciutat. Però
al mateix temps que l’Ajuntament
comença a construir infraestructures,
creixen les companyies privades que
ofereixen aquest servei.
A finals del segle xix i les primeres
dècades del segle xx, el conflicte de
l’aigua es va situar en la relació entre
l’Ajuntament de Barcelona i les companyies privades; en particular, la Societat
General d’Aigües de Barcelona, SGAB
(després, Agbar) (Martin, 2009). A
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principis del segle xx, una part important de Rec ja està integrada en la xarxa
hidràulica de Barcelona. L’epidèmia de
tifus del 1917 s’atribueix a l’aigua del
Rec, així que s’exigeix un programa
d’higienització de l’aigua. Aquest va
ser un episodi més de la lluita entre
públic i privat, una lluita que finament
va guanyar Agbar per diferents raons,
tant per la mancança de recursos de
l’Ajuntament, com pels problemes
tècnics i la falta de voluntat política a
llarg termini (Martin, 2017).

l’àmbit de la ciutat es pot trobar en la
valoració de les restes de la ciutat del
segle xviii trobada sota el mercat del
Born, que el 2006 es van declarar Bé
Cultural d’Interès Nacional. El Rec
apareix en aquestes restes com un dels
trets principals i definidors del teixit
urbà de la ciutat. A l’altre extrem del
Rec, a Montcada, des dels anys noranta
s’han recuperat edificis històrics, com
la Casa de la Mina, i, més recentment,
s’han dignificat els trams del Rec a cel
obert.

També des de finals del segle xix, el
Rec entra en conflicte urbanístic amb
l’expansió de la ciutat i les seves infraestructures: l’obertura de l’Eixample
i la creació de vies de tren i carreteres obligarà a soterrar o desviar el Rec
en diverses fases (Guardia, 2012). A
mesura que Barcelona absorbeix les
poblacions al nord, també desapareix
el Rec. Durant la primeria meitat del
segle xx es cobreixen diversos trams
del Rec fins a la plaça de les Glòries.
Durant el Franquisme, es cobriran
altres trams fins a Sant Andreu, fins
a arribar finalment al tram de Trinitat
Vella, que es cobreix a finals dels anys
setanta. A la segona meitat del segle xx
el cabal del Rec és només residual en
la nova xarxa hidràulica de Barcelona.
Des del 1965 se suprimeix el subministrament d’aigua potable del Rec. El
1985 es dissol la societat de regants, que
ja havia esdevingut irrellevant, i el 1992
finalment es desvia el Rec a Trinitat
Vella, de retorn al riu Besós, en motiu
de la construcció del Nus de la Trinitat.

Actualment a Barcelona s’està tramitant un pla director del Rec Comtal, a
través del qual es projecta també recuperar i valorar diferents trams del Rec.
En la data de redacció d’aquest article
(juny del 2018), el Pla director encara
no s’ha fet públic. Aquests plans de
recuperació, d’acord amb la noció que
el Rec és un patrimoni històric que cal
valorar, han trobat el suport econòmic d’Agbar, que paradoxalment (o
potser no) està interessada a recuperar
la memòria d’una infraestructura que
cent anys enrere va ser la seva rival.
Però aquesta recuperació es planteja,
de moment, en termes de patrimoni
cultural. No es planteja la possibilitat
de restablir el Rec com una infraestructura pública de proveïment d’aigua a
Barcelona. Aquest punt situa el Rec
al centre d’un debat que està tenint
lloc actualment de forma oberta, entre
públic i privat en el servei d’aigua de la
ciutat. El cas del Rec, creiem, pot afegir
un element de complexitat en aquest
debat, en què la definició del que és
públic, privat o comú, històricament,
no és tant evident com pot semblar.

En els últims anys a Barcelona hem
assistit a una certa recuperació del Rec,
com a mínim en el discurs i l’imaginari públic: es parla del Rec en àmbits
polítics i mitjans de comunicació, en
associacions de veïns, i els investigadors locals, historiadors i arqueòlegs
han començat a publicar sobre el Rec
(March, 2016; Miró, 2015). Segons
Manel Martin (comunicació personal),
l’origen de la recuperació del Rec en

El Rec Comtal, barri a barri
En la nostra recerca hem seguit el recorregut del Rec, des de l’origen fins al que
un dia va ser la desembocadura al mar:
de Montcada a la Ciutat Vella de Barcelona. En aquest recorregut hem trobat
formes de relació molt diferents entre
els veïns i el Rec. Hem identificat tres
trams: el primer tram, de Montcada a

RECERQUES

237

Trinitat Nova, en el qual el Rec encara
existeix, està a cel obert i encara forma
part de la vida quotidiana. És en aquest
tram també en què les infraestructures de la gran ciutat (transports, aigua,
fàbriques, electricitat) i la seva relació
conflictiva amb el barri es fa més present. El segon tram, de Trinitat Nova
fins a Glòries, on el Rec es va soterrar
i va desaparèixer a la segona meitat del
segle xx, la reivindicació del Rec ha
estat liderada per associacions culturals
i historiadors locals que han intentat
recuperar-ne la memòria recent. En
aquest tram el Rec apareix com una
icona de la identitat dels barris, en
contraposició a la imposició de Barcelona com a metròpolis. Finalment,
en el tercer tram, des de Glòries fins a
la Ribera i la Barceloneta, on la memòria del Rec ja és molt llunyana, el Rec
apareix com un element fonamental
del patrimoni històric i arqueològic en
mans dels serveis d’arqueologia i patrimoni de l’Ajuntament, però també és
utilitzat pels veïns com un símbol de la
resistència del barri contra l’especulació
immobiliària. En les seccions següents
explicarem amb més detall què hem
trobat en cadascun d’aquests trams.
De Montcada a Trinitat Vella:
el Rec obert i les infraestructures
de la gran ciutat.
El Rec apareix a la superfície a la Casa
de la Mina Vella de Montcada i Reixac,
un edifici construït a finals del segle
xviii per la corona d’Espanya, quan es
va augmentar el cabal del Rec prenent
les aigües freàtiques del Besos. Aquest
edifici ha estat restaurat i actualment
està habilitat com a casal d’avis del
barri de Can Sant Joan. Sota la casa
surt el Rec a través del “Reixegó”, la
reixa que controlava el flux de l’aigua,
i a la qual només tenia accés la Junta
de Regants. Uns centenars de metres
més enllà hi ha la Casa de les Aigües (o
Pous de Montcada), que es va construir
a finals del segle xix, davant de l’evidència que la captació de la Mina Vella no
era suficient per abastir la ciutat. Aquest
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l’Ajuntament de Moncada i Reixach
se’n va fer càrrec i la va restaurar, transformant-la en l’eix del Parc de les Aigües,
que va de la casa de la mina vella a la Casa
de l’Aigua. Actualment, aquests espais
estan restaurats i museïtzats, s’hi fan visites guiades i recorreguts. En aquestes
visites i en els plafons informatius s’insisteix particularment en la importància
de Montcada en el proveïment d’aigua
a Barcelona, i en el fet que aquestes són
infraestructures públiques.
Més enllà de la Casa de les Aigües trobem el barri de Can Sant Joan. Aquest
barri està físicament separat del nucli de
Montcada per una sèrie d’infraestructures vials i vies de tren, juntament amb
el riu Besós, que l’aïllen d’altres nuclis
de població. Can Sant Joan va créixer
com un barri obrer, en gran part d’autoconstrucció, durant el franquisme. Gran
part de la població treballava per alguna
d’aquestes infraestructures, en particular
per Renfe: hi ha una parada de tren,
Montcada-Bifurcació, que va donar el
nom més comú del barri, “Bifurcació”
o “Bifurca”. Malgrat que viuen o han
viscut d’aquestes infraestructures, els
veïns de Can Sant Joan són conscients
que es troben en el que anomenen “la
perifèria de la perifèria”, un barri pràcticament aïllat, paradoxalment rodejat de
vies de comunicació i línies d’alta tensió.
Els accidents en travessar les vies de tren
són massa freqüents.
Mina Vella de Montcada. Desembre 2016. ARXIU LIMEN

cop, la Casa de les Aigües va ser un projecte del municipi de Barcelona. Dins
el recinte es va construir una casa on
es reunia la Junta de Regants del Rec.
La Casa de les Aigües de Montcada es
va renovar el 1917 introduint noves
tècniques de purificació de l’aigua i
noves captacions per evitar nous brots
de tifus, com l’epidèmia del 1914, que
s’havia atribuït a les aigües de Montcada, encara que el focus de la infec-

ció no es va trobar mai. Sota la casa es
van construir els nous pous d’aigua
que havien de proveir Barcelona. En
aquest període es van construir també
les cases de les aigües de Trinitat Vella
i Trinitat Nova, de les quals parlarem
més endavant.
La Casa de les Aigües va deixar de funcionar com a tal el 1989, i després va
patir un gran deteriorament. Tot i que
pertany a l’Ajuntament de Barcelona,

La gran majoria dels habitants d’aquest
barri coneixien el Rec com “el riu”. No
eren agricultors, no eren membres de la
Junta de Regants i, per tant, no hi tenien
cap relació productiva. En els records de
la gent de Can Sant Joan, el Rec sovint
s’associa amb usos recreatius: els nens es
banyaven al Rec i encara ara s’hi banyen.
Es feia servir per rentar la roba i, de fet,
encara es fa servir: hem vist gent rentant
catifes al “riu”. També vam ser testimonis d’un bateig evangèlic al Rec.
Els anys cinquanta es va tapar el tram
del “riu” que passava pel nucli de Can
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Sant Joan, conegut com el carrer del
Reixagó. El “riu” es veia en aquell
període com a potencialment perillós
(alguns nens s’hi havien ofegat) en un
context de creixement exponencial del
barri. Es va deixar obert el tram que sortia de Montcada i anava cap a Barcelona,
al barri de Vallbona, però fins fa molt
poc aquest tram estava molt abandonat i
ple de brossa. Aquest tram del Rec passa
entre un turó que separa Montcada de
Barcelona i les vies del tren de Renfe.
Els veïns van reivindicar la dignificació
d’aquest tram per motius no només
estètics o culturals, de recuperació del
patrimoni històric del barri, sinó també
pràctics: era una zona contaminada i
perillosa, i el camí que uneix Vallbona
amb Can San Joan és utilitzat regularment per veïns dels dos barris, que
comparteixen el seu aïllament.
A Can Sant Joan, el Rec apareix essencialment com un espai lúdic, un lloc per
on passejar, i també un mitjà de comunicació amb un altre barri proper. La
visió del Rec com a patrimoni històric
sembla secundària respecte a aquestes
funcions. El Rec ha estat una de les

reivindicacions veïnals de Can Sant
Joan, però ni l’única ni la més important. Fa dècades que els veïns lluiten
per tancar la cimentera que domina
l’horitzó del barri. I, en particular, com
tota la ciutat de Montcada, demanen el
soterrament de les vies del tren. L’acord
recent de l’Ajuntament de Montcada
amb el Ministeri (2017)1 sembla que
finalment tindrà com a resultat el soterrament. Però en aquest cas, no està clar
què passarà amb el Rec, que passa a
poquíssims metres de les vies. En qualsevol cas, és difícil dir què triarien els
veïns de Can Sant Joan si se’ls proposés
escollir entre el soterrament de les vies
i la desaparició del Rec...
A Vallbona trobem un tipus de relació
amb el Rec força semblant. Vallbona,
com Can Sant Joan, està rodejada d’infraestructures que l’aïllen de la resta de la
ciutat. Per arribar a l’estació de tren de
Torre Baró cal travessar un pont sobre
la Meridiana. Altrament, a Vallbona
nomes hi arriben alguns autobusos.
El tram inicial del Rec a través del nucli
de Vallbona va ser enjardinat als anys

Hort amb pont llevadís per travessar el Rec Comtal. Desembre 2016. ARXIU LIMEN
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noranta per l’Ajuntament de Barcelona. Però sortint de Vallbona, el Rec
encara avui apareix amb un aspecte
semblant al que potser tenia fa cent
anys.
A la zona que antigament es coneixia
com a Quadra de Vallbona, el Rec
encara avui s’utilitza amb finalitats
agrícoles. Al sud del Rec, a les estretes
terrasses que el separen de l’avinguda
Meridiana, hi ha multitud d’horts
informals. Però a l’altra banda trobem
el que potser és l’última explotació agrícola del municipi de Barcelona: l’hort
de “La Ponderosa”, tal com se’l coneix
popularment. Aquest hort és l’obra de
José Ortuño, antic immigrant que va
arribar a Barcelona els anys cinquanta
i va començar a treballar les terres de
Vallbona. Progressivament es va anar
fent amb tot el lloguer de les terres, i
moltes les va haver de cedir a mesura
que l’envaïen les infraestructures, com
l’avinguda Meridiana.
A la Ponderosa l’aigua circula amb
una de les tècniques més antigues de
l’horta mediterrània, el rec a manta
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Rec a manta a La Ponderosa. Desembre 2017. ARXIU LIMEN

o per decantació. Aquest tipus de rec
podria ser vist com un ús poc econòmic
de l’aigua. El fet és que la Ponderosa no
paga per l’aigua que fa servir, ni li’n falta
mai. Des que la Junta de Regants no
existeix, el 1985, no hi ha ningú que
reclami cap pagament per usar l’aigua
del Rec, que malgrat que és una infraestructura construïda, apareix com un
“riu” natural i sense propietari. Això
estimula també els usos informals de
l’aigua, alguns cops sorprenents, com
els cartoners que venen a omplir d’aigua els camions per inflar el cartró i
vendre’l a millor preu. Els pagesos de
la Ponderosa es queixen d aquesta activitat, no perquè els robin l’aigua, sinó
perquè deixen els camins inundats.
No sabem què passarà amb l’hort de la
Ponderosa un cop desaparegui el senyor
Ortuño. Pendents de la publicació del
Pla director del Rec, l’Ajuntament ja ha
comissionat alguns projectes per urbanitzar la zona. Pel que sembla, l’hort
està en terreny edificable, però en els
plànols fins ara fet públics es manté la
zona agrícola (tot i que no s’especifica
de qui en serà la titularitat).2

Després de la Ponderosa, el Rec desapareix. Si passem sota un pont de la
Meridiana, arribem a la Casa de les
Aigües de Trinitat Vella. Aquest edifici
es va construir el 1917 com a estació
de bombament de l’aigua, que arribava fins a Trinitat Nova. El projecte
de l’Ajuntament era portar l’aigua de
Montcada fins a Collserola i des d’allí
fer-la arribar a tota la ciutat. Aquest
projecte no es va arribar a dur a terme.
Agbar va acabar prenent càrrec de la
provisió d’aigua de Barcelona. De fet,
Agbar va construir una Casa de les
Aigües al costat del Besós, una mica
més riu avall de la Casa de les Aigües
de Trinitat Nova. Des del 1965, l’aigua del Rec no arriba directament al
circuit de subministrament municipal.
A la mateixa època es va cobrir el Rec.
Actualment, després d’arribar a Trinitat
Nova, es desvia i torna al riu Besós.
A Trinitat Vella, com a Vallbona, el
Rec es coneixia com el “riu”. Aquest
barri del districte de Sant Andreu és,
com els anteriors, un barri treballador,
que va créixer exponencialment amb
la immigració durant el franquisme.

En la memòria de la gent del barri, el
“riu” es recorda de manera similar que
als barris anteriors: en termes lúdics,
com un espai d’esbarjo on els nens es
banyaven, on es rentava la roba, on s’hi
anava a passejar. Però en aquest barri
la memòria és més reculada, donada la
desaparició física del “riu” a finals dels
setanta: ara nomes es pot reviure a través
d’imatges fotogràfiques de quan el “riu”
estava obert. La memòria històrica del
Rec no està tant senyalada públicament
com a Montcada. La casa de l’Aigua
de Trinitat Vella no està museïtzada,
malgrat que l’Associació Comissió
per la Recerca i la Divulgació de la
Memòria de Trinitat Vella fa anys que
reivindica l’ús patrimonial de l’espai.
Però la casa està cedida a una fundació
que es dedica a la inserció sociolaboral
dels joves del barri. En aquest tram, fins
ara, no s’ha donat tanta importància al
Rec com a patrimoni.
A Trinitat Nova trobem l’inici de la
ciutat, l’obertura o el soterrament de
les grans infraestructures que la rodegen: autovies, vies de tren, estacions
de tractament d’aigua, el mateix riu
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Nens banyant-se al Rec. Carrer Madriguera, Trinitat Vella 1952. COMISSIÓ PER LA RECERCA I LA DIVULGACIÓ DE LA MEMÒRIA DE TRINITAT VELLA

Besós. És interessant veure com entrant
a Barcelona minva l’interès institucional per reivindicar una infraestructura pública del mateix Ajuntament,
en relació amb la importància que se
li dona a Montcada.
De Trinitat Vella a Glòries:
la memòria dels barris
i la recuperació del Rec
L’antic recorregut del Rec arriba a Sant
Andreu passant pel Nus de la Trinitat.
Un punt interessant en aquest tram del
recorregut és el solar entre els carrers
de l’Andana de l’Estació i Fernando
Pessoa, davant de les vies de tren i a
l’altra banda de l’antiga fàbrica de la
Maquinista. En aquest solar s’han
trobat restes arqueològiques de l’antic aqüeducte romà, un pont, el Rec i
l’antic molí de Sant Andreu. L’Ajuntament va encarregar un projecte de
parc arqueològic en aquest solar a l’arquitecte Carles Enrich. En el projecte

Enrich es proposa rehabilitar aquesta
zona, actualment un solar sense ús, i
fer-hi un parc on es ressaltin les restes
arqueològiques, però on també es recuperi la vegetació local, en el que anomena “renaturalització”, i es fomentin
els usos lúdics i els horts urbans. Aquest
projecte seria el pla pilot d’un projecte
molt mes ambiciós, el Pla director del
Rec Comtal, que es va proposar el 23
de març del 2016, però que encara
no s’ha aprovat.3 El pla proposa un
recorregut metropolità amb noves
zones d’esbarjo, zones d’hort, espais
verds i espais d’interpretació de les
restes arqueològiques del Rec, en un
projecte de restauració tant cultural
com natural. En alguns trams es proposa deixar el Rec de nou al descobert
(encara que l’aigua no provingui, de fet,
de les mines de Montcada): en d’altres,
mostrar les restes arqueològiques a través d’un vidre protector, i en d’altres,
es proposa assenyalar el recorregut del

Rec amb un paviment diferent, de totxana vermella. En termes urbanístics,
es proposa fer servir el traçat del Rec
com un eix que comuniqui els barris
a través de calçades de vianants i pistes
ciclistes. El projecte proposa restaurar el
Rec com a ribera fluvial, com a “corredor blau” i “corredor verd” (Massanes
i Evers, 1999), però també com a eix
de comunicació, un corredor social i
històric, per dir-ho així. Es tractaria,
en definitiva, de relligar els barris i
proporcionar nous espais no només
d’esbarjo, sinó també patrimonials, que
fossin al mateix temps espais verds i que
esdevinguessin marcadors d’identitat
dels barris.
Aquest projecte enllaça amb el projecte
per la Plaça de les Glòries, que ja s’està
portant a terme (2018). El projecte
“Canòpia Urbana” es proposa transformar un espai que havia estat essencialment un nus de comunicacions, la
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sant senyalar que el Centre d’Estudis
ha realitzat un vídeo per a l’exposició.
En aquest vídeo, membres del Centre
d’Estudis parlen del pas del Rec per
Sant Andreu, i hi apareixen també santandreuencs explicant els seus records
d’infantesa del Rec, que va ser soterrat en aquest barri als anys cinquanta.
Aquests records apareixen escenificats
amb nens vestits d’època en seqüències
en blanc i negre. El vídeo té un clar aire
nostàlgic.

Sant Andreu de Palomar, finals del segle xix. SANTIAGO RUSIÑOL

Plaça de les Glòries, en un bosc urbà,
incloent-hi la creació de petites reserves naturals per a aus migratòries.4 El
Rec Comtal també figura de manera
preeminent en el projecte, amb la creació d’una via fluvial per on passava
antigament.
Es interessant, tanmateix, veure les
imatges dels projectes que identifiquen com s’entén el lleure en aquests
espais. En les imatges de “renaturalització” proposades pel projecte d’Enrich, de l’equip d’arquitectes al qual es
va encarregar el projecte de Vallbona5
o del projecte Canòpia Urbana per
a les Glòries, no hi veiem mai nens
(o gent gran) banyant-se al Rec, la
qual cosa ens fa suposar que aquest
ús es considera impropi. De fet, quan
en un acte públic recent un membre
de l’associació de veïns de Can Sant
Joan va preguntar a la responsable del
Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament
si algú es podria banyar al riu de la
Canòpia Urbana de Glòries, aquesta
va respondre divertida: “No crec que
els deixin”. En les imatges sí que es
veu molta gent passejant, fent esport
o anant amb bicicleta. Els “horts”, per
altra banda, hi apareixen de forma

força tímida però ordenada, oberta,
sense tanques, com jardins públics,
evidentment no horts informals.
La imatge de l’ús lúdic que es dona
en aquests projectes respon, potser
inevitablement, a un imaginari del
lleure que potser podríem definir com
a “cívic”, que compleix les ordenances
municipals.
Els projectes de l’Ajuntament coincideixen, sense sobreposar-se, amb
la visió del Rec que trobem en barris
com Sant Andreu o El Clot. En aquests
barris són les associacions culturals i
els historiadors locals els que defenen
la memòria del Rec, en particular, el
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, de
Sant Andreu, que és l’hereu de l’arxiu
de la Junta de Regants del Rec Comtal.6 Recentment, el Centre d’Estudis
ha inaugurat una exposició, “Passat,
present I futur del Rec Comtal”, al
Centre Cultural Can Fabra. Aquesta
exposició pretén ser el nucli del projecte de Centre d’Interpretació del
Rec Comtal que el Centre d’Estudis
vol obrir en una casa abandonada al
carrer del Pont de Sant Andreu, per
on passava el Rec. L’exposició també
ha tingut el suport d’Agbar. És interes-

Des del punt de vista del Centre d’Estudis, el Rec es veu sobretot com un
senyal d’identitat del barri, com a
reacció a la transformació radical que
ha viscut els últims cinquanta anys i
que l’han transformat en una zona
perifèrica de Barcelona. El passat del
Sant Andreu “poble”, amb un nucli
clarament diferenciat, amb el “riu” i
els camps, apareix com un motiu de
nostàlgia, però també de reivindicació. De fet, s’espera que el projecte de
revitalització del Rec Comtal ajudi a
tornar-li a obrir fins al nucli antic del
barri.
Al Clot, la relació amb el Rec té un
caràcter semblant, de nostàlgia i reivindicació d’un tret identitari desaparegut,
davant l’absorció del barri dins la gran
ciutat durant el segle xx. En aquesta
zona també es va acabar de soterrar
el Rec després de la Guerra. Enric H.
March, membre del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa, ha mantingut durant anys un blog sobre el Rec7
i, recentment, ha publicat un llibre.
EL Rec Comtal: 1000 anys d’història
(March, 2016), en què es fa un excel·
lent resum de la història del Rec i se
n’identifica el pas per la ciutat.
Cal dir que tant l’exposició del Centre
d’Estudis Ignasi Iglésias com el llibre
de March, semblen que han tingut un
gran èxit de públic, per l’assistència que
hem pogut comprovar a l’exposició i
les activitats que organitza i per la gran
quantitat de presentacions que March
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ha fet del llibre, que ja està esgotat. El
Rec és un tema que encurioseix i inte·
ressa el públic barceloní, en particular
el públic dels barris per on passava.
De Glòries al mar:
el Rec arqueològic i l’especulació
immobiliària
A la sortida del Clot, les obres recents a
la plaça de les Glòries (març del 2016)
han descobert un tram del Rec que,
segons el servei d’Arqueologia, és de
gran importància, ja que pot ajudar
explicar l’origen del Rec, que potser és
més antic del que se suposava fins ara
(segle x).8 En qualsevol cas, a partir de
Glòries i fins al mar, la memòria i la
relació dels veïns amb el Rec és molt
més reculada, ja que el Rec es va cobrir
entre finals del segle xix i les primers
dècades del segle xx (March, 2016). No
hi ha, per tant, una memòria viva del
Rec. Però és present en la nomenclatura
dels carrers, com el mateix carrer del
Rec Comtal, a Sant Pere, o el Carrer
del Rec a la Ribera.

Al barri del Fort Pienc, recentment s’ha
constituït l’Ateneu Popular el Rec.9 Va
néixer el Juny del 2014 com resultat
de l’ocupació del local abandonat per
Bankia al número 72 del carrer Ausiàs
March. L’ocupació és el resultat d’una
campanya d’associacions juvenils del
barri que protestaven per la man·
cança d’espais associatius. Es va triar
el nom d’Ateneu Popular el Rec per fer
referència a un element que marca la
identitat del barri, encara que no se’n
conservi pràcticament una memòria
directa. A Fort Pienc, el Rec remet a
una Barcelona anterior a la quadrícula
de l’Eixample, anterior a l’homogene·
ïtzació i despersonalització dels barris.
Tanmateix, l’objectiu de l’Ateneu no és
només investigar el patrimoni del Rec,
sinó també reactivar la vida associativa,
“fer barri” i presentar una posició crítica
respecte a l’especulació immobiliària
que ha sofert la zona en els últims anys.
Després de dos anys de funcionament,
van rebre una notificació de desallotja·

ment. A partir d’aquell moment, es va
engegar la campanya “RECsistència,
banc o barri”10 per defensar l’Ateneu,
en què s’articula un clar discurs de con·
frontació a l’especulació immobiliària i
les institucions financeres que la vehi·
culen. En el moment d’escriure aquest
article (març del 2018), l’Ateneu encara
no s’ha desallotjat.
La qüestió de l’especulació immobilià·
ria és també central en el següent i últim
tram del Rec, Ciutat Vella. En aquesta
zona, a la pressió dels preus de compra
i lloguer d’habitatge, s’hi ha afegit la
pressió del turisme, que ha desallotjat
molts veïns substituint habitatges per
allotjaments turístics. Entre la multitud
de conflictes, escàndols i denúncies
que aquesta transformació ha suscitat
en les ultimes dècades, trobem el cas
de l’Hotel del Carrer Rec Comtal. El
18 de setembre del 2015, l’Associació
de Veïns del Casc Antic i els Veïns en
Defensa de Ciutat Vella van tallar el
passeig de Lluís Companys en protesta
per l’edificació d’un hotel de 99 places

El Rec. 2014. ATENEU POPULAR DEL FORT PIENC
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adjudicat a la constructora Nuñez i
Navarro. Els veïns protestaven contra
la saturació turística del Casc Antic,
però en particular argumentaven que
l’hotel es construïa sobre les restes del
Rec Comtal, vulnerant així el patri·
moni històric de la ciutat.11 Aquesta
protesta va obligar l’Ajuntament a fer
una prospecció arqueològica del solar,
el resultat de la qual va ser el descobri·
ment d’una necròpolis altmedieval.
Tanmateix, l’Ajuntament va arribar
a un acord amb Nuñez i Navarro per
incorporar un pla arqueològic paral·
lel a la construcció del museu12 i les
obres van continuar endavant. Les
associacions de veïns van denunciar
l’Ajuntament pel cas de l’hotel, i la Fis·
calia va constatar irregularitats en el
procediment, però sense que hi hagués
cap transcendència en el camp penal.13
Per als veïns, l’argument del patri·
moni històric nomes és part d’una
problemàtica més general, la transfor·
mació del barri en una zona turística.
A Ciutat Vella el Rec Comtal és una
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presència remota, “fossilitzada” en els
carrers, com diu March (2016). El que
és interessant senyalar, tanmateix, és
com s’han valorat les restes del Rec en
aquesta zona. Segons Manel Martin,
com hem comentat, es pot dir que l’origen de la recuperació del Rec es troba
en la valoració de les restes de la ciutat
del segle xviii trobada sota el mercat del
Born, que el 2006 van ser declarades Bé
Cultural d’Interès Nacional. El cas del
Mercat del Born és interessant, perquè
en la dècada anterior, el 1991, l’Ajuntament va construir un aparcament
davant del mercat, on es van trobar
restes arqueològiques semblants o, potser fins hi tot, més importants, incloses
una necròpolis romana i una de musulmana.14 Però d’aquestes restes poc en
queda avui en dia. El “descobriment”
de la ciutat del 1714 sota el Born, i
la seva recuperació museològica, són
el resultat no només d’un procés de
recerca arqueològic, sinó d’un projecte
polític. Un projecte que lateralment
ha donat visibilitat a una entitat que
havia esdevingut invisible, el Rec, i que
a partir de principis del segle xxi reneix
sota l’empara del patrimoni històric.
Però com hem vist, no tots els trams
del Rec produeixen la mateixa imatge,
ni semblen que tinguin el mateix valor
patrimonial.
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Conclusions: urbanisme,
patrimoni i infraestructures
La nostra recerca sobre el Rec Comtal ens ha portat a pensar sobre una
sèrie de qüestions, que resumiríem en
tres temes: el primer són els usos del
Rec, reals i projectats, entre els veïns i
la ciutat, i com aquests usos afecten la
“urbanització” del Rec. El segon és la
qüestió del rec com a patrimoni. Un
patrimoni cultural, material i immaterial, però també patrimoni en el sentit
més general, una propietat. El tercer
és la qüestió de la infraestructura com
a imatge i l’imaginari de les infraestructures.
Usos del Rec
i projectes de ciutat
En les diferents relacions que els agents
que hem presentat tenen amb el Rec, es
posen sobre la taula una sèrie de visions
de la ciutat des del punt de vista de l’urbanisme, la cohesió veïnal, el civisme, l’oci,
les relacions centre-perifèria, les comunicacions i els usos o la “cultura¨ de l’aigua.
Un dels resultats del Pla director serà
determinar quins són els usos correctes
del Rec i quins no ho són. Precisament,
aquesta normativa que intenta protegir el Rec pot entrar en conflicte amb
molts d’aquests usos. Com hem vist,
en els trams inicials del Rec, on encara

El Rec Comtal al Born-Centre de Cultura i Memòria. 2016. ARXIU LIMEN

està obert, el Rec és un “riu”, un espai
obert i sense propietari, “natural” en el
sentit de lliure; la gent el fa servir per
rentar roba, regar horts, banyar-s’hi... o
fins i tot per inflar cartró. Cap d’aquests
usos, probablement, es pot acomodar
a la regulació que el Pla director ha de
proposar. Determinar quins són els usos
correctes del Rec depèn de quins són els
drets d’accés a l’aigua. En els plans de
regulació de l’Ajuntament de Barcelona
s’inclourà un informe jurídic en què es
digui qui té dret sobre el Rec i com el
pot fer servir. No es tracta, doncs, d’una
qüestió només de patrimoni cultural,
material o immaterial, sinó de “patrimoni” en si, de propietat de l’aigua i de
la infraestructura que la conté. Al cap
i a la fi, la qüestió és de quin tipus de
patrimoni estem parlant, a qui pertany,
qui te dret a usar-lo.
Des de la perspectiva dels projectes arquitectònics i paisatgístics que
hem comentat, el Rec apareix com un
objecte de contemplació, una imatge,
una part d’un paisatge o parc que es
pot admirar des de la distància: passejant, anant amb bici, fent gimnàstica.
Fins i tot en el cas que es prevegi la
presència d’horts, no està clar com s’administraran i s’abastiran d’aigua; molt
probablement no es permetrà regar
indiscriminadament per la despesa que
suposa. En aquests projectes, el Rec no
apareix ni com una infraestructura funcional ni com un riu natural, sinó com
un element d’abelliment a un espai
“naturalitzat” però en absolut natural,
és a dir, lliure: els projectes dissenyen
parcs que tenen l’aparença d’allò que
imaginen que fou la “natura” d’aquests
llocs, però dins d’un ordre urbanístic
altament simbòlic, que vol significar
un passat cultural i natural sense tornar-hi. Paradoxalment, doncs, aquesta
“recuperació” pot entrar en conflicte
amb la vivència del Rec que, encara
avui, tenen els veïns. Això no vol dir
que la recuperació del Rec no sigui un
projecte que pot entusiasmar molts
veïns, però cal constatar que aquesta
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recuperació també haurà d’implicar algunes renúncies. En particular,
podem dir que el projecte s’ajusta a la
perspectiva de barris com Sant Andreu
i el Clot, que volen recuperar el Rec
com un element d’identitat, més que
no pas a les zones dels trams inicials i
finals del Rec. Els plans urbanístics de
recuperació del Rec Comtal són un
exemple del ¨model Barcelona¨, caracteritzat per grans projectes urbanístics
(Capel, 2005) que proposen significar una identitat col·lectiva (Delgado,
2007). Però precisament perquè intenten significar una identitat col·lectiva,
aquests projectes deixen poc marge a
identitats perifèriques o dissidents als
models que proposen.
El patrimoni de l’aigua
És interessant senyalar, per altra banda,
que aquests projectes tenen el suport i
el finançament d’Agbar. En els últims
anys, la Fundació Agbar i el Servei
d’Arqueologia de Barcelona han signat
diversos convenis de col·laboració per
impulsar projectes de recuperació dels
vestigis del Rec. L’acord signat el 4 de
maig del 2016 preveu la producció d’un
web doc, un documental interactiu que
oferirà una visita virtual al Rec. L’interès
d’Agbar en el Rec pot ser motiu de reflexió, ja que com hem dit, el Rec i les infraestructures públiques que en deriven
han desaparegut com a conseqüència,
directa o indirecta, del triomf d’Agbar
com a proveïdor d’aigua a la ciutat de
Barcelona. L’única lectura possible
d’aquest interès és en termes d’imatge
pública: la voluntat, fins hi tot podríem
dir la necessitat, que té la companyia
de mostrar una imatge positiva, d’implicació en la valoració del patrimoni
històric i cultural de les infraestructures
de l’aigua i, fins hi tot, d’identificació
amb les institucions públiques. Aquesta
voluntat i necessitat es fa més clara en
un context en el qual aquesta empresa
ha estat amplament qüestionada, en
particular des del 16 de març del 2016,
quan el TSJC va anul·lar el contracte signat entre Agbar i l’Àrea Metropolitana

de Barcelona el 2012.15 El contracte es
va anul·lar perquè l’adjudicació s’havia
fet sense concurs públic, renunciant a
la concurrència. En els últims anys han
crescut les veus critiques al monopoli
d’Agbar, i a les companyies privades
de proveïment d’aigua a Catalunya en
general, per part de campanyes com
l’Aigua és Vida (www.aiguaesvida.org),
que han promogut una consulta popular sobre la gestió publica de l’aigua a
Barcelona el maig del 2018. La pregunta
d’aquesta consulta va ser: “Vol vostè que
la gestió de l’aigua de Barcelona sigui
pública i amb participació ciutadana?”.
La inclusió d’aquesta pregunta ha estat
impugnada per Agbar per dos motius:
primer, perquè l’Ajuntament no té
competència per decidir unilateralment
sobre la gestió pública de l’aigua; i segon,
perquè la pregunta no és “prou clara”;
la gestió de l’aigua ja és pública, però
esta concedida a una empresa mixta,
propietat en un 70% d’Agbar, en un
15% d’AMB i en un 15% de Criteria,
CaixaBank.16 Sembla, doncs, força evident per què Agbar sent la necessitat de
donar una bona imatge pública.
En aquest sentit, la recuperació del Rec
es pot relacionar amb la reivindicació
d’un servei públic d’aigua. Però cal potser anar una mica mes enllà i entendre
que idees con la “remunicipalització”17
de l’aigua o. fins hi tot. de l’aigua com
a bé comú, promogudes recentment
pel mateix Ajuntament de Barcelona,18
són difícils d’aplicar al cas del Rec. En
efecte, el Rec no va ser mai una propietat
integra del municipi, inicialment va ser
una propietat feudal, no construïda amb
la intenció de proporcionar un servei
públic; i després va ser un consorci entre
corona, Ajuntament i regants. Aquesta
infraestructura no va ser mai, tampoc,
un “be comú,”19 sinó que va ser sempre
un objecte de conflicte d’interessos entre
diferents entitats i poders. En el cas del
Rec, l’argument dels “comuns” o el “dret
a les infraestructures” (Corsin, 2014)
no es pot justificar, doncs, en referència
als orígens.
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El Rec Comtal
i una antropologia visual
de les infraestructures
Aquest article proposa també una contribució a l’antropologia de les infraestructures. Podríem definir una infraestructura com una estructura construïda
que facilita la circulació i l’intercanvi
de coses, persones o idees. Les infraestructures operen com a sistemes que
modelen la natura dels elements que
la constitueixen. Tenen una ontologia
peculiar: són coses i també relacions
entre coses (Larkin, 2012).

El terme infraestructura insisteix en la
figura de la “base” o el “rerefons” sobre
els quals es constitueixen i circulen els
objectes i els subjectes. Les infraestructures són també vehicles de la imaginació, en particular de l’imaginari del
progrés i la modernitat. Dins d’aquest
imaginari, la infraestructura que funciona hauria de ser invisible, inaudible:
es manté al rerefons com la xarxa que
permet la circulació. La infraestructura
que apareix com un objecte, i fa que
esdevingui protagonista, manifesta pel
contrari un accident, una cosa que no
hauria de passar. Però, paradoxalment,
són aquests accidents els que ens fan
entendre el funcionament de les infraestructures, perquè obren la porta del
rerefons: fan aparèixer una imatge.
No ens interessa aquí entendre la
“infraestructura” com un rerefons
“real” que amaga la ficció de les figures, la ideologia. Al contrari, el que
ens sembla interessant és la relació
dinàmica entre figura i fons: com les
figures (objectes i subjectes de la superfície) poden, de fet, canviar les infraestructures. Aquesta dualitat dinàmica
entre figura i fons, cosa/xarxa, objecte/
context, és fonamental en el que aquí
proposem anomenar una antropologia
visual de les infraestructures. El Rec és un
exemple extraordinari d’aquest argument. Quan desapareix com a infraestructura a finals de segle xx, apareix
com a imatge una imatge que diferents
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agents (arquitectes, arqueòlegs, historiadors, funcionaris municipals) es
proposen recuperar. Però queda sempre com una imatge: no es proposen
realment “reviure” el Rec, tornar-lo a
fer servir com a infraestructura, sinó
senzillament “recrear-lo”, valorar-lo
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a través de l’imaginari. Tanmateix,
les diferents aparicions del Rec, com
surt a la superfície, es resisteixen a la
construcció d’un imaginari unitari i
coherent, “dirigit”: des dels veïns de
Can Sant Joan que es banyen al riu fins
als veïns de Ciutat Vella que protesten

per la construcció de l’hotel sobre el
Rec, el rerefons surt a la superfície de
maneres inesperades i incontrolables,
com l’aigua que contenia. n
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