Des dels seus inicis, les ciutats s’han anat configurant al voltant de fonts
d’aigua per tenir coberta aquesta necessitat humana bàsica. El llibre La
revolució de l’aigua ens presenta una visió històrica de com Barcelona, des
de l’època romana fins avui, ha crescut basant-se en la gestió dels seus recursos hídrics.
En el decurs de la història, la política municipal ha girat al voltant
d’aquesta necessitat vital i d’higiene; les empremtes són presents a tota la
ciutat: en restes històriques, fonts i monuments. Nombrosos noms de carrers,
com ara el Rec Comtal o el Torrent de l’Olla, ens recorden amb assiduïtat
aquesta importància.
L’aigua ha estat i és encara avui font de tensions i disputes. És un recurs
escàs i requereix una costosa inversió en infraestructures que comporten fortes despeses de manteniment. I és evident que la planificació de les xarxes de
serveis i de clavegueram ha estat al llarg de la història una eina essencial per
a la gestió correcta de les ciutats.
La visió històrica que ens ofereix La revolució de l’aigua, per mitjà d’un
rigorós estudi històric, ens permet comprendre millor la importància de planificar aquestes xarxes per garantir el creixement de les ciutats, però també
per fomentar-ne el consum sostenible.
Xavier Trias
L’Alcalde de Barcelona
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El fil de l’aigua: continuïtats i discontinuïtats
Manuel Guàrdia

La provisió i la gestió de l’aigua han estat decisives des de l’origen de les ciutats. En el moment de la fundació de Barcino, la capacitat d’organització i
de mobilització de recursos de la civilització romana desplegava, al llarg del
seu imperi, la rica cultura de l’aigua que havia heretat. Si ens fixem en les
evidències arqueològiques del sistema d’aprovisionament d’aigua de les fonts,
de les termes i de les domus a la ciutat de Pompeia, o a altres ciutats romanes,
o llegim el text de Frontinus sobre el cas de la Roma d’època trajana, arribem
a la conclusió que per dimensió i per tecnologia no resultaven tan diferents
del sistema que abastia la ciutat de Barcelona, i moltes altres ciutats, fins al
segle xix. Al llarg de mil·lennis hi ha hagut problemes regionals i etapes
ben diferenciades, innovacions molt significatives i canvis importants, però
si adoptem una visió de llarga durada, advertim una gran estabilitat de les
bases tecnològiques que només es trenca amb una discontinuïtat abrupta i fonamental en les dècades a cavall del 1900. Una autèntica revolució de l’aigua,
que s’inscriu en el cúmul de canvis del que convencionalment hem anomenat
revolució industrial. El terme revolució s’entén en aquest context com una
transició que només resulta ràpida en contrast amb les grans permanències
mil·lenàries. La revolució en els sistemes d’aprovisionament i en les pràctiques
de consum d’aigua en el cas de Barcelona van necessitar uns cent anys, que
es poden acotar convencionalment entre dues dates. L’arrencada es pot situar
al 1867, quan, amb la construcció de Josep Oriol Mestres de la Torre de les
Aigües per a la Sociedad de Crédito y Fomento de Barcelona, es realitza la
primera elevació a la nostra ciutat. Aquest mateix any, la iniciativa empresarial que estava construint la conducció per portar aigua de Dosrius va passar
a les mans de la Companyia d’Aigües de Barcelona, constituïda a Lieja amb
el nom de Compagnie des Eaux de Barcelone. Dues fites cabdals en el canvi
de model i en la modernització del sistema d’aprovisionament. El final de la
transició es pot situar al 1967, cent anys després, amb l’arribada efectiva de
l’aigua del riu Ter, que facilita també la generalització definitiva del nou accés
a l’aigua. L’aproximació històrica al cas de Barcelona mostra la profunditat
i el caràcter sistèmic d’aquesta discontinuïtat, amb fortes implicacions socials,
econòmiques, tecnològiques i culturals, que ha modificat radicalment la nostra vida quotidiana. Tot sembla indicar que el motor d’aquesta transició no
va ser la gran demanda industrial, que es va proveir en general directament
de l’abundant aigua freàtica del subsòl de Barcelona. La demanda d’aigua de
boca i el consum domèstic sembla que són els activadors d’un procés que va

acabar convertint l’aigua en un producte industrial majoritàriament servit per
empreses privades. D’aquesta manera, la transició implica, entre altres coses,
la incorporació sistemàtica de l’aigua a l’àmbit domèstic i l’oblit progressiu de
les velles cultures de l’aigua.
Les variables crítiques que impulsen els canvis durant aquests cent anys
estan dominades pel creixement de les ciutats i per les preocupacions higièniques i sanitàries, de tal manera que no es poden desvincular els progressos
en les noves formes d’aprovisionament d’aigua de boca dels requeriments,
cada vegada més urgents, per resoldre el problema de l’evacuació dels residus
fecals, causa principal dels assots epidèmics durant el període. Quan s’imposa
finalment la circulació contínua, amb l’abocament de les femtes al clavegueram, l’augment important de l’ús privat d’aigua esdevé una necessitat del
funcionament del sistema i s’intenta impulsar per tots els mitjans malgrat
les inèrcies dels patrons de consum. Durant els anys setanta, en culminar la
transició, amb la crisi econòmica, la deturada del creixement urbà, la desindustrialització del municipi i la garantia de mecanismes madurs de control
sanitari, les variables crítiques i les urgències canvien substancialment. L’informe Meadows del 1972, encarregat pel Club de Roma, marca una inflexió
cabdal. El nou cicle, en el qual encara estem, és el dels límits del creixement,
el de l’empremta ecològica i el de la sostenibilitat. L’estudi d’aquest nou cicle
demana un punt de vista, un estat de la qüestió i un conjunt de recerques
específiques que queden fora de l’abast d’aquest projecte.
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El Rec Comtal el dia d’inauguració de les obres del seu desviament, 1916, fotografia: Frederic Ballell, ahcb.
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De l’aqüeducte romà al Rec Comtal
Manuel Guàrdia

El declivi del poder imperial romà comportà, en la majoria de les ciutats,
l’erosió progressiva de l’esfera pública i, en general, el deteriorament de les
grans infraestructures. A Barcelona no es coneix bé el procés i les dates de
pèrdua de funcionalitat de l’aqüeducte romà, però els vestigis de pous de l’alta edat mitjana localitzats fan pensar en un deteriorament progressiu i en un
proveïment alternatiu. Malgrat la sensació evident de retrocés, la ciutat baixmedieval europea a partir del segle xi es va sustentar en unes bases totalment
noves de les de la ciutat antiga. A la ciutat antiga, l’impuls principal provenia de dalt, de les armadures estatals centrals, que eren les que garantien el
flux de recursos que la sostenien, mentre que la nova dinàmica medieval estava animada per un impuls que venia de baix, de l’entorn rural.1 Era l’accés
dels productors rurals al mercat el que ampliava l’increment progressiu dels
intercanvis. La vila i la ciutat van créixer entorn dels mercats.2 La integració
de la massa atomitzada de productors en l’esfera de la circulació comercial va
concedir un protagonisme creixent a les forces econòmiques i a la capacitat
dels poderosos d’extreure’n rendibilitat. El Rec Comtal, la infraestructura
hidràulica més important realitzada al segle xi, reflecteix bé aquest canvi
fonamental. Va ser una inversió del comte de Barcelona per crear els seus
molins i donar-hi força.3 El seu traçat bàsic era semblant al de l’aqüeducte
romà, però els objectius i les solucions tècniques diferien radicalment. Encara que seguia sensiblement l’itinerari de l’aqüeducte romà, el seu recorregut
era superficial i buscava variants per obtenir els salts d’aigua que els molins
requerien. La seva secció oberta era molt superior a la del canal tancat de
l’aqüeducte romà i, com que s’alimentava d’aigües superficials del Besòs,
tenia un cabal molt variable. Oscil·lava entre les escasseses dels estiatges i les
inundacions que sovint provocaven les pluges.
La nova aigua canalitzada ja no era aigua consumptiva, ni aigua de
boca. L’aigua esdevenia exclusivament productiva i generadora de rendes.
Com assenyala Pere Orti Gost, «els molins del Rec Comtal es convertiren en
una de les rendes que individualment generava més ingressos al monarca no
sols del seu patrimoni a la ciutat de Barcelona sinó també a tot Catalunya».4
De fet, no arribava pròpiament a la ciutat, només fins al conjunt de molins
que hi quedava més pròxim. Les funcions que va assumir van ser gairebé exclusivament productives. D’una banda, va ser explotat per moure els molins
i també per a la irrigació de les hortes de la franja entre el Rec i el mar. De
l’altra, amb el creixement de la ciutat, el Rec i el Merdançar van articular el

que va ser, a finals de l’edat mitjana, el seu «barri industrial». El Merdançar
era el nom que adoptaven les aigües del torrent de l’Olla i el torrent Pregon
en recórrer l’àrea del Mercadal, a l’actual plaça de l’Àngel, i seguia dret cap
al mar. Philip Banks data el seu desviament i canalització cap al Rec Comtal
entre el 1044 i el 1060.5 Encara que el cabal i la importància eren molt menors que els del Rec, netejava i alimentava d’aigua les activitats de l’àrea del
Mercadal, de les carnisseries majors i, en general, del primer burgus. Amb el
temps, la majoria de les activitats productives urbanes, molt especialment les
dels sectors de la llana i de la pell, es van anar situant a l’àrea on confluïen el
tram dintre muralles del Rec Comtal i el Merdançar. La mateixa morfologia
de la ciutat tardomedieval ho revela. El traçat regular d’alguns carrers, molt
probablement, seguia les fibles preexistents derivades del Rec Comtal per
a reg agrícola. El Rec en definitiva, com a servidor d’activitats industrials
i d’irrigació agrícola, va tenir un paper determinant en l’economia urbana i
periurbana durant vuit segles. A partir de la segona meitat del segle xviii va
quedar sotmès a una demanda creixent i a una intensificació marcada de les
pràctiques tradicionals. Malgrat que és la infraestructura més significativa
de l’etapa d’instauració del règim feudal, paradoxalment no va disposar d’un
bon aixecament topogràfic, fins al que va realitzar Tomàs Soler i Ferrer el
1836, en ple procés de desintegració del marc jurídic de l’antic règim.
1. Guy Bois, La crisi del feudalisme a Europa a la fi de l’edat mitjana, Barcelona, L’Avenç, 1988, pàg. 67.
2. Víctor Farías Zurita, El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d’una societat
senyorialitzada (segles XI-XIV), València, PUV, 2009.
3. Jordi Maluquer de Motes, «La despatrimonialitzación del agua: movilización de un recurso
natural fundamental», Dins: A. Garcia Sanz, R. Garrabou, Historia agraria de la España Contemporánea, 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, Ed. Crítica, 1985,
pàg. 277. L’aigua era un domini del sobirà i, d’altra banda, una obra d’aquesta envergadura només
la podia emprendre qui era capaç de mobilitzar molts recursos i, també, d’exercir l’eficaç coacció per
treure rendiment als seus molins.
4. Pere Orti Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, Barcelona,
CSIC, 2000, pàg. 246.
5. Philip Banks, «L’estructura urbana de Barcelona, 714-1300», Història de Barcelona. Vol. 2: Formació de la Barcelona medieval, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992, pàg. 40.
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La topografia de l’aigua en època romana
Carme Miró i Alaix, Hèctor Aleix Orengo i Romeu

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

Introducció
En aquest capítol proposem un viatge al nostre passat, lligat a un recurs fonamental sense el qual no hi pot haver vida, ni animal, ni vegetal: l’aigua.
Sia de font, de surgència, de pou, de pluja, provinent d’un riu, d’un
llac o del mar, l’aigua és l’element que, tot regenerant-se contínuament, renova. És essencial per al desenvolupament de l’existència d’una comunitat.
La seva captació i control han estat una preocupació des de l’origen de la
humanitat. Els romans van ser uns grans enginyers i arquitectes hidràulics,
i van projectar i construir tota una xarxa d’estructures relacionades amb
l’aigua: aqüeductes, canalitzacions, fonts, conjunts termals i clavegueres,
entre d’altres.
En l’època de l’antiga Roma, els recursos hídrics, com ara les fonts, els
pous o les deus, s’organitzaven d’acord amb unes normes i unes lleis amb
un únic objectiu: poder abastir tota la població, amb les seves diverses necessitats de demanda segons els usos (agrícoles, d’higiene, aigua de beure,
industrials o recreatius) i segons el moment i la complexitat organitzativa
de la societat. Cal destacar que no hi havia unes tècniques específiques de
transport ni d’obtenció de l’aigua. Fins als primers treballs d’enginyeria hidràulica, el sistema natural es caracteritzava per un subministrament discontinu, dependent dels factors climàtics i els recursos naturals. Un nou
ordre s’imposà, però, quan l’enginy de l’home el va dur a treure profit de
l’aigua i va començar a domesticar-la, com amb els animals i les plantes.
El paisatge i el territori poden ser ordenats per l’aigua, formant geometries
i arquitectures.
Podem afirmar que els romans van desenvolupar el que es coneix com
a sistema d’aigua potable, és a dir, un conjunt de processos i interaccions en
relació amb la captació, la conducció, la redistribució i la garantia de potabilitat. En la seva configuració destaquen diferents elements: la demanda,
quantitat i qualitat de l’aigua disponible, la tecnologia, els recursos econòmics i, especialment, l’organització i construcció de tot el servei.
Pel que fa a la demanda, cal pensar en els consumidors i els recursos
existents, com també en l’ús que s’ha de donar a l’aigua: de beure, higiene,
agricultura, indústria, etc. Els romans coneixien i en distingien els diferents

tipus, i a cadascun li donaven una funció determinada, a banda de les conegudes com a mineromedicinals. Hi havia aigua que podia ser útil per a l’agricultura, la indústria i el bany, però no per al consum humà.
En la civilització romana el seu repartiment era essencial, tant a la ciutat com al camp. Roma va exportar la seva manera de fer, tant pel que fa a
infraestructures, captació, conducció i redistribució, com a jerarquia jurídica
i propietat. I és que l’aigua és un dels elements que defineixen la ciutat, com
ja assenyalava Plini el Vell: «Són les aigües les que fan la ciutat».1
A la península Ibèrica es comencen a documentar estructures hidràuliques a partir de Cèsar, i concretament aqüeductes a partir del regnat d’August. Tanmateix, fou el procés de municipalització iniciat en època flàvia el
principal reactiu per construir estructures hidràuliques al llarg del territori,
en concret a l’àrea de la Tarraconense. La renovació urbana i les noves construccions (termes, jardins, fonts, nimfeus, etc.) necessitaven un cabdal regular d’aprovisionament.
L’aigua a Barcelona
L’entorn de l’actual conurbació de Barcelona és ric en recursos hídrics des
d’època antiga. Es coneixen moltes deus d’aigua potable i, si ens centrem en
la zona de Ciutat Vella, en el moment de la fundació de la colònia el mont
Tàber estava emmarcat per dues grans rieres, fossilitzades en la trama actual
per la Via Laietana i la Rambla.
No oblidem que l’aigua provinent de la capa freàtica del subsòl de Barcelona va ser utilitzada des de temps antic, mitjançant pous i fonts, públics
i domèstics. L’increment de l’ús dels pous per a l’obtenció d’aigua potable va
tenir lloc al llarg de l’alta edat mitjana, i fins a l’època moderna. La toponímia encara ens recorda algunes d’aquestes estructures: el Pou Dolç, el Pou de
l’Estany, el Pou de la Cadena o el Pou de la Figuera.
A més dels pous d’aigua potable a l’interior de la ciutat, des del moment
de la seva fundació els romans ja proveïren la colònia d’aigües de qualitat mitjançant la construcció d’aqüeductes. De quants parlem? L’existència de dos de
contemporanis ha estat una teoria acceptada, però fins als anys seixanta hom
creia que només n’hi havia un, la qual cosa fa que part de la documentació
escrita sigui confusa, ja que no sempre queda clar a quina de les dues conduccions es fa referència.2 Les darreres investigacions dutes a terme3 posen en
dubte l’existència d’aquests dos aqüeductes en època fundacional: reconeixen
l’existència clara i rotunda de l’aqüeducte del Besòs i en delimiten el recorregut, però qüestionen l’existència en època romana d’un aqüeducte provinent
de la serra de Collserola, una conducció que sí que va existir posteriorment,
en època medieval.
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L’aqüeducte de Barcino
Els darrers anys, l’estudi de les infraestructures hidràuliques de les ciutats
romanes comporta molt més que una recerca purament arqueològica o històrica. L’estudi global del procés de captació, conducció i redistribució de les
aigües s’hauria de tractar des d’una perspectiva interdisciplinària, de manera
que, a més de la dels historiadors i dels arqueòlegs, quedi recollida l’expe
riència dels enginyers i dels arquitectes. Val a dir que molta de la bibliografia
arqueològica referent als aqüeductes se centra majoritàriament en l’estudi arquitectònic del monument. A partir dels anys vuitanta es comencen a publicar estudis en què l’aqüeducte s’entén com una peça més de tot un procés
complex de condicionament del territori,4 però aquest tipus d’estudis encara
són poc nombrosos. A banda de l’estudi dels aqüeductes o de les captacions
i les conduccions d’aigua, és important impulsar recerques completes sobre
tot el cicle de l’aigua a la ciutat romana, des de la captació a la deu fins a
la seva evacuació,5 passant pel seu recorregut i la seva utilització —termes,
fonts, indústries, molins, cases, etc.
Pel que fa a la conducció, es pot dividir en dos grans trams: d’una banda,
la captació i el transport de l’aigua cap a la ciutat (caput aquae i aquae ductus) i, de l’altra, la seva distribució dins de l’urbs (castellum aquae i erogatio
aquarum).
Caput Aquae i Aquae Ductus
El punt de captació de l’aigua era bàsic, ja que els romans donaven molta importància a la seva puresa. L’origen de l’aqüeducte de la colònia Iulia Augusta
Paterna Faventia Barcino es troba a l’àrea de Montcada, propera al riu Besòs.
En desconeixem l’indret exacte, i com es produïa la captació, però el més
probable és que l’aigua no es recollís directament del riu, sinó en surgències
abundants i de qualitat (fontes), com passa en altres ciutats romanes: Mèrida,
Saragossa, Toledo i Cadis. Com a punt d’inici del recorregut la historiografia
planteja la mina de Montcada, que dona origen al Rec Comtal i que la bibliografia ha coincidit a caracteritzar com la font de les aigües transportades per
l’aqüeducte nord-est de Barcino.6 Segurament hi havia una mena de presa o
resclosa on s’acumulava l’aigua, i des d’allí es devia iniciar el recorregut de
l’aqüeducte, un traçat que en gran part era subterrani, la qual cosa ajudava a
regular el pendent i a conservar millor l’aigua.
La dada documental que fa referència a la zona més propera a l’inici
del recorregut de l’aqüeducte ens duu a l’àrea del turó de Sant Joan, concretament al torrent de Tapioles, on un document datat el 987 pertanyent
al Cartulari de Sant Cugat del Vallès7 anomena l’ipsa Aquaria antiqua vel in
via. Aquesta via, juntament amb la que ressegueix el traçat de l’aqüeducte, es
pot associar amb la strada francigena o via Francisca, que en aquest tram pot

Aqüeducte romà

Via Augusta
Línia de costa romana
Barcino

Recorregut de l’aqüeducte romà (H. A. Orengo i C. Miró; trama viària: J. M. Palet).

Aqüeducte de Montcada
Divisor d’aigües

Zona industrial
Castellum aquae
principal
Thermae

Castellum aquae
secundari

Pous
Canalitzacions
despressuritzades
Transvasament del castellum
principal al secundari
Possibles canalitzacions
despressuritzades
Distribució domèstica
pressuritzada
Clavegueres romanes
documentades

Distribució de l’aigua a l’interior de les muralles romanes (H. A. Orengo i C. Miró. Hipòtesi de trama
urbana segons Julia Beltrán de Heredia).
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