
Masies a Sant Martí i la Verneda sobre el plànol Martorell Reg. RM811, 1935. ICGC. Localització: Centre d’Estudis de Sant Marí de Provençals

SANT MARTÍ: 
UN POBLE 
DE MASOS 
DISPERSOS

La població local s’agrupà 
inicialment a redós del 

nucli més antic, documentat 
des del 1359, la sagrera de 
la parròquia de Sant Martí de 
Provençals i entorn de les cases 
de pagès situades al Clot de la 
Mel, fondalada que gràcies al 
rec Comtal tenia hortes fèrtils 
i molins. Aquestes terres van 
mantenir el caràcter rural � ns 
al segle XIX, amb algunes masi-
es i torres senyorials tan remar-
cables com la Torre del Fang 
o la Torre de Sant Joan, dels 
cavallers hospitalers. 

Al llarg dels segles XVI-XVIII
s’incrementà la població mar-
tinenca, tant pel propi creixe-
ment vegetatiu com per l’arri-
bada d’immigració francesa. A 
més, l’ocupació dels diferents 
nuclis i masies del terme s’anà 
desplegant més a prop de la 
marina, un cop desaparegut el 
perill d’atacs pirates, que tra-
dicionalment havien mantingut 
els pobles de la costa més arre-
cerats a l’interior.

Durant el segle XVIII el poble 
experimentà un gran creixement 
demogrà� c, que multiplicà per 
deu el nombre d’habitants, a 
causa de les possibilitats que 
oferia tant el treball de la terra 
com el creixement de la indús-
tria local: segons el cens del 
comte de Floridablanca (1787), 
el terme incloïa 100 cases i 
una població total de 1.429 
habitants.

En començar la industrialit-
zació, van créixer tot de barris 
nous on vivien els obrers dels 
centres fabrils que anaven apa-
reixent enmig d’aquell entorn 
rural, com ara la Llacuna, el 
Taulat o la barriada de la Fran-
ça Xica, que s’anomenà així pel 
gran nombre d’obrers francesos 
especialitzats que van venir per 
treballar a l’empresa metal·lúr-
gica Can Girona, i als quals 
es van afegir altres operaris 

d’evidenciar la de� ciència en 
el proveïment i les mancances 
de les conduccions sanitàries. 
L’any 1823 els ajuntaments de 
Barcelona,   Sant Andreu i Sant 
Martí van acordar la prolongació 
de la mina construïda el 1778 i 
la formació d’una junta amb la 
participació de totes les jurisdic-
cions interessades en les obres. 

Les rieres i torrents que 
baixaven de Collserola: la riera 
d’Horta, la riera d’en Malla, la 
riera del Notari, el torrent del 
Bogatell, el torrent de la Guineu 

i el torrent d’en Milans, noms 
ben presents en el nomenclàtor 
urbà de Sant Martí, afavorien el 
reg dels camps martinencs es-
tesos a la plana de Barcelona, i 
les sèquies i els molins n’apro-
� taven les aigües. El pendent 
afavoria que en cas de pluges 
fortes les torrentades causessin 
danys importants, i que en al-
guna ocasió s’arribés � ns i tot 
a negar l’església parroquial. 
Inversament, en cotes baixes, 
les aigües s’embassaven a les 
terres planes situades a prop 
del mar i esdevenien aigües 

somes i maresmes, en els tres 
estanys o llacunes litorals: la 
Llacuna, l’estany de la Granota 
i el Joncar. 

Aquesta riquesa biològica, 
de vegetació i fauna de ribera 
i joncar, permetia la caça i la 
pesca, i apro� tar joncs, canyes, 
boga i altres plantes aquàtiques 
per a pastura i llit de bestiar, 
o per a la construcció i la cis-
telleria. Els estanys litorals 
provocaven problemes sanitaris, 
com ara brots de paludisme 
periòdics i una constant insa-
lubritat pel de� cient desguàs 
de les aigües brutes d’amarar el 
cànem en safareigs i, posterior-
ment, amb la industrialització, 
dels residus de les fàbriques o 
de les clavegueres urbanes. 

La demanda de superfície 
cultivable i la intensi� cació 
de conreus va signi� car una 
pressió creixent dels propietaris 
locals per rompre i dessecar 
les terres ocupades per sorrals 
i aiguamolls que � ns aleshores 
s’apro� taven per a pastures, de 
les quals en bona part se’n be-
ne� ciaven els ramats destinats 
a les carnisseries de la ciutat. 
Després de la Nova Planta i 
de la supressió del Consell de 
Cent, la intendència borbòni-
ca anà concedint escriptures 
d’establiment em� tèutic i pri-
vatitzant un sòl que abans era 
públic. Els espais naturals en-
traren en retrocés. L’estany de 
la Llacuna va ser dessecat els 
primers anys del segle XIX grà-
cies a la sèquia de la Llacuna 
que l’enginyer Verboom havia 
fet construir el 1716. A l’extrem 
de llevant d’aquest estany exis-
tia ja al segle XVII l’hostal de la 
Granota. I a la vora del Joncar, 
s’hi va establir una adoberia a 
� nals del segle XVIII.

A partir del segle XVI el 
creixement urbà de 

Barcelona va provocar que 
la ciutat no es pogués 
quedar encotillada dins 
les muralles medievals 
i se’n comencessin a 
ocupar els voltants. Per 
la banda del Raval, l’ex-
pansió de la ciutat topava 
amb Montjuïc, però sortint 
de Barcelona, en direcció 
al nord, per les portes de 
Sant Daniel o del Portal 
Nou, hi havia Sant Martí 
de Provençals: un horitzó 
ample de terres fèrtils, 

planes riques en aigua, 
ocupades només per unes 
poques masies i algun 
hostal de camí. 

L’etimologia de Proven-
çals es remunta al temps 
dels romans, que deno-
minaven ager publicus o 
ager provincialis (camp 
provincial) les terres de 
conreu properes a les 
seves colònies, les quals 
estaven destinades a pro-
veir la ciutat d’aliments.

Les vicissituds de Sant 
Martí han estat sempre 
molt vinculades a la tra-

jectòria de la ciutat de 
Barcelona.

Les antigues masies 
han vertebrat històrica-
ment el territori mar-
tinenc, i han transformat 
el paisatge en conquerir 
terres a la muntanya i per 
l’expansió dels conreus 
cap al mar. Amb la cons-
trucció d’una multitud de 
sèquies, es va apro� tar 
l’aigua del rec Comtal i de 
les rieres per al reg de les 
hortes que nodrien la ciu-
tat, i per moure els molins 
fariners. 

Sant Martí de Proven-
çals, territori de masos de 
muntanya, plana i marina, 
ha estat condicionat i mo-
delat al llarg de la història 
pel potent veïnatge de 
Barcelona, que l’ha con-
vertit en el seu graner i en 
la seva horta, en la seva 
font d’aigua, en l’espai on 
situar tot allò que no té 
cabuda dins la ciutat, en 
sòl industrial i, � nalment, 
en sòl urbà: una façana 
marítima i un pol tecno-
lògic.

masies de Can Armengol, Cal 
Gallinaire, Can Masover, Can 
Juliol, Can Pujades, Can Oliva, 
el Molí de la Verneda i Ca La 
Pubilla.

Aquests dos grans eixos 
horitzontals eren travessats 
per les sèquies que portaven 
l’aigua provinent del rec Com-
tal. Periòdicament, però, el riu 
Besòs provocava devastadores 
inundacions, conegudes com 
besossades.

Alguns grans masos i un 
escampall de petites masies, 
al costat dels molins fariners, 

Barcelona des del pont de les Bigues, sobre la sèquia Comtal, al camí d’Horta, 1842. 
Ramon Alabert i Casas. AHCB

CAMINS QUE 
CREUEN RIERES

A l peu de Collserola, Bar-
celona i els antics pobles 

del seu pla constitueixen un 
espai on la densa xarxa de ca-
mins i carreteres travessa una 
xarxa hídrica que segueix el 
pendent � ns al mar, i que amb 
temps sec també permet de 
transitar-hi. Al terme de Sant 
Martí, la riera d’Horta és alhora
camí; la xarxa viària, paral·lela 
a la línia de la costa, enllaça la 
ciutat amb les rutes principals 
cap al nord i cap al sud: amb 
la carretera de Ribes, la carre-
tera antiga de Mataró i el camí 
antic de València o camí de la 
Marina, el camí d’origen romà 
que anava més arran de mar. 
Aquestes vies antigues encara 
perviuen avui dia com a noms 
de carrers. Altres camins se-
cundaris eren el de la Verneda, 
o el dels Capellans, possible-
ment un antic camí misser, 
que comunica una església 
parroquial o sufragània i les se-
ves sagreres amb els diferents 
veïnats o masies del terme. 
Aquests camins comunicaven, 
com un � l conductor, les ma-
sies que hi havia al seu pas, 
com Can Canals, Can Juliol, 
Ca l’Agustí o Can Tranquil.

Als vells camins de terra, 
que milloraren el seu traçat en 
el segle XVIII, els seguiren les 
vies del tren, primer amb la 
línia fèrria que connectava amb 
el nord, a l’Estació de França 
(1854) i després cap a l’est, a 
Saragossa, amb l’Estació del 
Nord (1861).

A la vora dels camins s’esta-
bliren hostals, on els viatgers 
que anaven o tornaven de Bar-
celona hi podien menjar i dor-
mir, com l’hostal de la Granota, 
l’hostal de Canyelles i d’en 
Ponç Soler, i el de Sant Martí.

L’abundància d’aigua ha 
estat essencial en la història de 
Sant Martí, i ha caracteritzat la 
� sonomia del seu terme, així 
com les possibilitats del seu 
desenvolupament agrícola i in-
dustrial. En primer lloc, per la 
presència del rec Comtal, que 
travessava la part superior del 
terme per arribar a Barcelona; 
en segon lloc, per les rieres i 
torrents que enriquien els aqüí-
fers i regaven les hortes i els 

prats i, � nalment, pels estanys 
i llacunes litorals que propor-
cionaven una gran riquesa 
vegetal i de caça i pesca.

La sèquia Comtal, d’origen 
medieval, permeté el desenvo-
lupament del reg a Sant An-
dreu, Sant Martí de Provençals 
i l’Horta del Portal Nou, ja que 
duia aigua del Besòs des de 
Montcada � ns al Portal Nou 
de Barcelona, on gràcies a 
aquest fet s’hi van poder es-
tablir adoberies de blanquers 
i batans de paraires de draps 

de llana. La sèquia, al seu 
pas, també havia alimentat les 
basses que feien rutllar nom-
brosos molins, entre els quals 
els molins fariners del Clot o 
el de la Verneda, i els molins 
que eren coneguts pels noms 
dels seus propietaris, com el 
molí de Saporta, el de Sabas-
tida, el de Cordelles o el del 
comanador de Sant Joan.

L’any 1778 es va construir la 
mina de Montcada per tal de 
millorar el cabal amb la cap-
tació d’aigües subterrànies del 
Besòs, que permetia obtenir ai-
gua procedent de la � ltració de 
la llera. La construcció va ser 
� nançada pel Reial Patrimoni, 
l’Ajuntament de Barcelona i   
els propietaris de les terres de 
regadiu i dels molins. El creixe-
ment continuat de la demanda 
d’aigua va fer que els cabals 
aviat resultessin novament 
insu� cients i apareguessin 
diversos projectes per incre-
mentar-ne el volum. A principis 
del segle XIX va augmentar 
la necessitat urbana d’aigua 
potable, i l’epidèmia de febre 
groga del 1821 va acabar 

UNA AGRICULTURA 
DINÀMICA 
PER AL MERCAT 
URBÀ

L a proximitat a Barcelona 
dels antics municipis del 

seu pla condicionà molt aviat 
una estructura de la propietat 
diferent a la d’altres zones 
rurals. Nobles i burgesos de la 
capital havien adquirit, ja des 
d’època medieval, � nques i 
terres, que, a la vegada, eren 
torres d’esbarjo i centres de 
producció agrícola. Aquestes 
� nques de barcelonins acomo-
dats, treballades per masovers, 
parcers i jornalers, sota dife-
rents formes contractuals, con-
vivien amb petits masos i terres 
explotades per una pagesia de 
petits propietaris rurals. Aquest 
procés d’inversió urbana en el 
camp proper i de transferència 
de la propietat va signi� car 
que a � nals del segle XVIII, el 
1785, gairebé la meitat dels 
propietaris de Sant Martí fossin 
absentistes, és a dir ciutadans 
barcelonins que tenien arrenda-
des les seves � nques.

La demanda alimentària 
creixent de la ciutat va implicar 
la reorientació de la producció 
agrícola local, centrada tra-
dicionalment en els cereals i 
en l’autoconsum, cap a unes 
rotacions de conreus cada cop 
més complexes, el policultiu, i 

DEL MAS A LA FÀBRICA
LA CIUTAT MODELA EL SEU ENTORN 

Sant Martí de Provençals i el seu terme, amb el mas Guinardó i el nucli del Clot. Detall de Barcino magna parens. Viena, 1716. Francesc de Santacruz Lunell. AHCB

Vista de Barcelona, on és visible el creixement fabril i demogràfi c dels nuclis suburbials de Sant Martí de Provençals i Gràcia, 1842. 
Antoni Roca Sallent. AHCB

Pagès treballant a un hort. Al fons, l’església de Sant Martí de Provençals i els blocs 
d’habitatges del barri de Sant Martí de Provençals, 1974. Autor desconegut. AFB

Barcelona vista des del Besòs. Quadre a l’oli d’Ubaldo Izquierdo, 1935. MUHBA

Treballadors agrícoles fent pallers a Can Canals, després de la sega, c. 1910. Autor desconegut. AMDSM

HABITATGES RURALS CONSERVATS A SANT MARTí I LA VERNEDA
Masos conservats Localització

1 Ca l’Arnó C. Rector de Vallfogona, 1-9. Parc de Sant Martí

2 Can Cadena C. Agricultura, 303. Parc de Sant Martí

3 Can Planas C. Selva de Mar, 1-19. Parc de Sant Martí

4 Can Riera dels Tarongers C. Bonaventura Gispert, s/n

5 Can Sabadell Rambla de Prim, 255

6 Torre del Fang C. Clot, 228

Habitatges amb elements rurals Localització

7 Ca l’Agustí C. Pere IV, 433-435

8 Can Moliner C. Pere IV, 542-556

9 Rectoria de Sant Martí Pl. Ignasi Juliol, 2-4. Parc de Sant Martí

Font: Informació aportada pel Centre d’Estudis de Sant Martí de Provençals

car implicaren la dessecació i 
el sanejament d’espais inun-
dables, que en maltempsades 
i temporals tendien a negar-se 
novament. 

El proveïment carni bar-
celoní depenia de l’arribada 
dels grans ramats de moltons 
que, procedents de l’interior 
del Principat, venien per les 
carrerades � ns a la ciutat. 
Milers de caps de bestiar 
pasturaven les herbes del del-
ta del Llobregat i del Besòs, 
que � anquejaven la capital, 
abans de tancar-los en corrals 
i dur-los a l’escorxador. 

Amb el pas del temps, 
la intensi� cació dels conreus 
i la conquesta dels marjals 
com a terres cultivables va 
anar limitant la disponibilitat 
de rostolls i guarets, i va fer 
que minvessin les pastu-
res que hi havia hagut per a 
la darrera etapa d’engreix del 
bestiar de tall (bestiar boví) 
destinat al consum urbà. 

conformaven el paisatge de 
Sant Martí. L’espai rural i la 
vida agrícola s’organitzava al 
voltant de la masia. Arquitec-
tònicament, l’edi� ci del mas 
podia tenir d’un a tres cossos 
i una planta o més, � ns i tot 
amb una galeria a la part su-
perior, d’acord amb el nivell 
de riquesa del propietari i amb 
l’extensió de terra que formava 
la seva gleva. Els altres camps 
que formaven part de la � nca 
solien estar arrendats a famí-
lies de treballadors rurals, ca-
dascuna amb una petita casa 
de pagès. 

La masia era la casa on vivia 
la família propietària, o si els 
propietaris eren absentistes, 
hi residien els masovers o 
parcers, amb les estances 
principals reservades per a 
l’ús dels amos quan aquests 
hi passaven uns dies. Com a 
centre de producció agrícola, 
el mas tenia diferents depen-
dències d’emmagatzematge i 
transformació: a les golfes, s’hi 
guardaven el gra i els llegums; 
al paller, la palla dels cereals i 
el farratge; mentre que al cup 
i al celler, s’hi feia i guardava 
el vi; al pastador es pastava el 

Torre del Fang, c. 1890 - 1914. AFCEC 

6

anglesos, que tenien església 
protestant pròpia i un sector 
d’enterraments al cementiri. 

Al nord del Clot, comença-
va el barri de muntanya, que 
comprenia el Camp de l’Arpa 
i el Guinardó, espai rural � ns 
ben entrat el segle XIX, quan va 
començar a urbanitzar-se. I a 
l’altre extrem de Sant Martí, la 
Verneda, on la població disse-
minada tan característica del 
territori es concentrava majori-
tàriament prop dels dos camins 
principals: el camí del Fondo i 
el camí de la Verneda, ambdós 
ramals del camí romà que unia 

Barcino amb el Vallès. El camí 
del Fondo sortia de l’actual 
carrer del Clot on hi havia la 
creu de terme. Passava per da-
vant de l’església de Sant Martí 
i anava cap a Horta. Al seu 
voltant hi havia les masies de 
Can Rovira, Ca l’Arnó, Can Ca-
dena, Can Planes, Can Canals, 
Can Mariné, Can Iglesias, Can 
Marçal, Can Riera i Can Nyau, 
així com l’Hostal, el corral d’en 
Peris, la Rectoria i la parròquia 
amb el cementiri.

El camí de la Verneda venint 
del Clot portava � ns al carrer 
de Pere IV, i comunicava les 

Ca l’Agustí

7

1

Ca l’Arnó Can Cadena

2

Can Riera, 1991. Autor desconegut. AMDSM
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Can Sabadell
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Rectoria de Sant Martí, 1923. Jaume Biosca. AFCEC

9 

Can Planas, 1991. Autor desconegut. AMDSM
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a una especialització més gran 
en productes frescos i bestiar 
de corral per al mercat urbà, a 
�  de proveir les taules barcelo-
nines.

El dinamisme comercial 
de la ciutat transmetia ràpi-
dament les novetats al seu 
rerepaís en forma d’introduc-
ció del conreu dels productes 
alimentaris americans (tomà-
quets, patates, mongetes...), 
� ns i tot de tímids assaigs de 
producció de tabac a les hor-
tes martinenques. 

Les terres més costerudes, 
com les faldes del turó de 
la Rovira, foren conquerides 
per feixes, que es plantaren 
de vinya, com s’esdevingué 
arreu de Catalunya a partir del 
segle XVIII, possiblement amb 
contractes de rabassa morta, 
a causa de la gran expansió de 
la viticultura per a la produc-
ció i comerç de l’aiguardent.

L’expansió dels conreus cap 
a zones abans ermes i de jon-

pa abans d’enfornar-lo i els 
queviures es conservaven al 
rebost. 

El bestiar menut, aviram i 
conills, es tancava al corral; 
els porcs, a la cort i el bestiar 
de tracció, cavalleries o bous, 
a l’estable; si la família te-
nia un petit ramat, es tancava 
en un clos, o al barri que en-
cloïa el perímetre de la masia. 

A les terres dels masos, 
s’hi acostumava a sembrar 
cereals, s’hi plantaven olive-
res i ceps, a més de produir 
verdures als horts. També es 
recol·lectava la mel dels rus-
cos que van donar nom al Clot 
de la Mel. 

A banda de la producció 
d’aliments, els pagesos també 
sembraven i collien cànem, 
que després es � lava i teixia 
per produir el drap de casa.

Els antics nuclis i les seves 
masies són senyals d’identitat 
i presència actual del passat 
recent, que han esdevingut 
seus d’entitats i de distints 
serveis, i han proporcionat 
també els espais verds que 
antigament foren conreus.
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UN PASSAT AGRARI
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SANT MARTÍ / BCN
Del mas a la fàbrica
GUIA D’HISTÒRIA URBANA

GUIES D’HISTÒRIA URBANA DEL MUHBA

1. BARCINO/BCN 15. REREGUARDA/BCN
2. GAUDÍ/BCN 16. ROMÀNIC S. XI-XIII / BCN
3. DIAGONAL/BCN 17. CALL/BCN
4. PARCS/BCN 18. BALCONADA/BCN
5. GÒTIC/BCN 19. INDIANS 1835-1888 / BCN
6. AIGUA/BCN 20. MACOSA/BCN
7. BARRAQUES/BCN 21. II GUERRA MUNDIAL 1939-1945 / BCN
8. DEFENSA 1936-39 / BCN 22. LA MAQUINISTA/BCN
9. ORIENT/BCN 23. PUIG I CADAFALCH / BCN
10. SEAT 1950-65 / BCN 24. SEXUALITATS S. XX / BCN
11. POBLENOU/BCN 25. AIGUA KM ZERO / BCN
12. TEATRES/BCN 26. AUTOMÒBIL/BCN
13. COOPERATIVES 1842-1939 / BCN 27. FABRA I COATS / BCN
14. INDIANES 1736-1847 / BCN 28. REVOLUCIÓ LIBERAL/BCN 1820-1843

brillant de la industrialització 
martinenca: l’any 1854 hi 
consten 14 indústries com a 
fàbriques de vapor, i el 1897 
ja en són 181. La introducció 
del vapor augmentà i diversi� cà 
la producció industrial i ajudà 
a con� gurar un nou paisatge, 
caracteritzat per les xemeneies 
de les fàbriques, que han esde-
vingut un símbol identitari  del 
barri actual.

A la Verneda, al llarg del 
segle XX, la indústria va anar 
ocupant els terrenys de conreu. 
Apareixen grans fàbriques tèx-
tils, bòbiles, forns de ceràmica, 
fàbriques de lleixiu o de coles i 
sabons.

La població no es � xa al barri 
� ns als anys cinquanta. Abans 
el personal fabril vivia a la Sa-
grera, a Sant Andreu o al Poble-
nou. Amb la construcció simul-
tània dels blocs de ”la Caixa” i 
de l’antic polígon de via Trajana 
es dona el tret de sortida a la 
urbanització i es transforma 
aquell paisatge rural en l’urba-
nisme de polígons que el ca-
racteritza. Aquest paisatge urbà 
està compost pels actuals barris 

de la Trajana, la Pau, la Verne-
da, la Palmera i Sant Martí de 
Provençals i s’ha caracteritzat 
per fortes lluites veïnals.

L’ocupació industrial va con-
vertir la primera línia de mar en 
un indret marginal, de vies, ma-
gatzems i residus industrials, un 
espai compartit amb les barra-
ques ocupades per les diferents 
onades migratòries de treballa-
dors que, des del darrer terç del 
segle XIX, anaren conformant les 
barriades del Bogatell, Rere Ce-
mentiri, la Mar Bella, Pequín, el 
Camp de la Bota o el Somorros-
tro. Finalment, la desaparició del 
barraquisme en aquesta zona 
del terme, i el condicionament 
de la façana litoral arran dels 
Jocs Olímpics del 1992, van 
permetre de recuperar les plat-
ges i d’obrir el barri al mar.

En l’era postindustrial, els 
grans edi� cis fabrils s’han 
reconvertit en un districte 
d’avantguarda, el 22@, en 
seus d’empreses tecnològiques 
i centres universitaris, en el 
darrer capítol d’una llarga his-
tòria de transformacions d’usos 
del territori a Sant Martí.

EQUIPAMENTS 
URBANS

Històricament, la ciutat ha-
via situat a la rodalia els 

serveis que –com ara el canyet, 
l’escorxador, el llatzeret o el 
cementiri–, a causa de la seva 
manca de salubritat, posaven 
en perill la població i eren 
incompatibles amb una trama 
urbana densa. 

Tradicionalment, les despu-
lles dels animals que morien a 

Camp de
la BotaFortí de

Don Carlos

Fort Pius

Cementiri
Canyet

Llatzeret

Ubicació de les insta�  acions militars i les insta�  acions sanitàries dels segles XVIII i XIX. Localització de les indústries al terme de Sant Martí de Provençals a fi nals del segle XIX. Font: R. BROTONS, 
La ciutat expansiva. Barcelona 1860-1900. Ed. Albertí. Barcelona, 2015

Porta del cementiri de l’Est o del Poblenou, 1880-1889. Narcís Cuyàs. AFB

ENTRE ESPAIS 
MILITARITZATS

Els diversos setges que patí 
Barcelona, especialment a 

� nals del segle XVII i principis 
del segle XVIII, van tenir unes 
conseqüències devastadores 
per al seu entorn immediat. 
A banda de la destrucció i 
pillatge de collites i béns per 
les tropes, el paisatge es va 
veure alterat pels esvorancs de 
l’artilleria, la construcció de 
trinxeres i el minament dels 
camps; mentre que les masies 
martinenques més grans, que 
eren forti� cades, es van utilit-
zar com a quarters de coman-
dament de les tropes, com ara 
el mas Guinardó, la Torre dels 
Pardals o el fortí que s’edi� cà 
vora l’hostal de la Granota en 
el setge de 1713-1714.

La presència militar al terri-
tori martinenc s’allargaria molt 
temps més després de la guer-
ra de Successió. La construc-
ció de la Ciutadella borbònica 
(1716), sobre bona part de 
l’antic barri de la Ribera, va ser 
una empresa colossal. La nor-
mativa militar impedia cons-
truir res en un radi determinat 

al voltant de la forti� cació, i 
es bastiren dos fortins més 
connectats amb la fortalesa, 
el de Fort Pius, construït el 
1719 i derruït el 1868, situat 
més a l’interior, i el de Don 
Carlos, a la línia de la costa, 
que s’unia a la Ciutadella per 
un doble camí cobert. Aquest 
espai militaritzat també s’usà, 
des de principis del segle XIX, 
com a camp de tir i de pràcti-
ques d’artilleria de les tropes 
aquarterades a Barcelona, a 
l’anomenat Camp de la Bota, 
on l’any 1858 es construí el 
castell de les Quatre Torres, 
desaparegut el 1960.

La demanda creixent del 
nou exèrcit borbònic apro� tà 
la infraestructura dels antics 
molins reials del Clot per 
produir-hi pólvora, amb dos 
molins destinats a aquest 
efecte, un de gros i un de 
més petit. En un plànol de 
1819 se situa al terme l’Es-
cola Pràctica d’Artilleria, un 
polvorí, diverses garites i les 
restes d’un anomenat «Fort 
dels castellans». L’enderroc 
de la Ciutadella (1869) situ-
arà altres equipaments mili-
tars a la ratlla de Sant Martí 
(1887).

La reorganització de la marina 
de guerra hispànica, amb el 
ministre Patiño, i la gran ex-
pansió del sector naval català, 
requerí una gran provisió de 
velam, eixàrcia i cordam, tot 
plegat manufacturat a partir 
de cànem. Això va rellançar la 
producció tradicional d’aquesta 
planta tèxtil, que tenia a les 
planes litorals un paratge idoni, 
a causa de l’abundor d’aigua, 
per situar-hi les basses d’amarar 

els feixos herbacis i obtenir-ne 
la � bra que havien de treballar 
teixidors i corders.

No podem oblidar tampoc el 
front marítim martinenc, d’on 
s’extreien materials de cons-
trucció dels sorrals de la platja, 
i el passat mariner d’aquesta 
part del terme, ocupat per les 
barraques de pescadors que 
arribaven � ns al baluard de 
Sant Carles, a tocar de la Bar-
celoneta. 

Pallers al camp, viatgers i traginers fressant el camí i bugaderes rentant roba als safareigs. Vista de Barcelona des de Sant Martí de Provençals, al centre el Fort Pienc i a l’esquerra la Ciutadella, 
1832. Salvatore Fergola. AHCB

  Insta�  acions militars, segles XVIII-XIX
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La trama urbana va conquerint terreny als camps i a les indústries. Vista panoràmica del barri de Sant Martí de Provençals. Al centre, el carrer de Pere IV, 1910-1920. Àngel Toldrà, AFB

Castell de les Quatre Torres o Camp de la Bota, AHPN

Mapa militar de Barcelona i del terme de Sant Martí. Destaca el fragmentat parce�  ari agrari de Sant Martí i les edifi cacions militars de la Ciutadella, fortí de Don Carlos, el Fort Pius, els molins 
polvorers prop del Portal Nou i un reducte a la línia de costa. Plan de Barcelone, du fort de Mont Iouy, et leurs environs [...], 1751. C. Inselin - J. de Beaurain. AHCB

NOUS USOS MODERNS DEL TERRITORI

ESPAIS PER A LA 
INDÚSTRIA

A l llarg del segle XVIII i XIX
s’anaren establint en terres 

de Sant Martí les activitats 
fabrils que la ciutat no podia 
encabir, i que requerien grans 
instal·lacions i disponibilitat 
d’aigua. El soroll dels telers, 
dels molins del Clot i altra ma-
quinària industrial envaïren la 
pau rural, i comitives d’obrers 
omplien cada dia els camins 
per anar a treballar a la fàbrica. 
Molts d’aquests treballadors 
s’establiren a Sant Martí en 
habitatges humils.

Segons les respostes al qües-
tionari del funcionari Francisco 
de Zamora (1789), a � nals del 
segle XVIII hi havia a Sant Mar-
tí un molí d’aram de tracció 
animal i més de 25 fàbriques 
d’indianes, de les 80 que hi 
havia a Barcelona el 1784. La 
industrialització al Poblenou 
s’inicià a mitjan segle XVIII amb 
la instal·lació dels prats d’in-
dianes, per dur-hi a terme una 
de les fases de la manufactura 
tèxtil de les fàbriques de Bar-
celona. El llarg procés de blan-
queig de la roba estampada 
requeria molt d’espai, ja que 
les teles tenyides d’indianes 
s’humitejaven i s’havien de 
deixar al sol en prats regats 
per petits canals. Calia que els 
terrenys on s’estenien les teles 
fossin molt espaiosos, i que hi 
hagués prou herba perquè el 
teixit no s’embrutés. 

Amb el temps, s’acabaren 
duent a terme a la zona totes 
les altres fases del procés 
productiu tèxtil, que comprenia 
la � latura, el tissatge, el blan-
queig i l’estampació. Amb la 
Guerra Gran (1793-1795), 
la Guerra del Francès (1808-
1814) i la pèrdua de les colò-
nies americanes, les fàbriques 
d’indianes iniciaren la seva 

decadència i foren progressiva-
ment substituïdes pels vapors i 
les fàbriques de � lats i teixits, 
que ocuparen el Poblenou. La 
saturació del sòl barceloní i 
la normativa de l’Ajuntament 
del 1846, que prohibia la 
construcció de fàbriques noves 
dins la ciutat, motivaren que 
s’acabessin concentrant més 
fàbriques a Sant Martí. Amb 
el temps, s’incrementà encara 
més la superfície disponible per 
a usos industrials, gràcies al 
dessecament de les llacunes, les 
millores a la carretera de Mataró 
(actual carrer de Pere IV) i al 
traçat del camí litoral, i es cre-
aren les condicions idònies per 
establir les grans indústries del 
Poblenou.

Sant Martí, i concretament el 
Poblenou, presentava un seguit 
d’avantatges que afavoriren la 
implantació de les noves indús-
tries: una bona situació estra-
tègica com a porta d’entrada 
i sortida de la ciutat de Bar-
celona; unes infraestructures 
viàries i ferroviàries òptimes i 
pròximes; un sòl barat, profús 
i amb una parcel·lació adequa-
da; l’abundància d’aigua i la 
facilitat d’accés a les matèries 
primeres gràcies a la proximitat 
amb el port.

A la segona meitat del se-
gle XIX, l’expansió del vapor 
com a font d’energia va propi-
ciar la concentració industrial 
en espais de grans dimensions. 
El que havia començat a l’en-
torn de la indústria tèxtil es 
va veure acompanyat, a l’inici 
del segle XX, d’un enriquiment 
que incloïa pràcticament tots 
els sectors productius, des del 
tèxtil a la producció d’energia, 
passant pels sectors de la me-
cànica i el metall, de l’alimen-
tació, el químic o de la trans-
formació de la pell i el cuir, per 
citar-ne els més importants. 

El període comprès entre 
1861 i 1904 és l’etapa més 

Arc de suport del pont ferroviari del Bogatell, el primer de formigó armat del seu temps, 1930-
1932. Josep Domínguez. AFB

Fàbriques a l’avinguda d’Icària, Poblenou, 1927-1931. Josep Badosa Montmany. AFB

Plànol que situa, d’esquerra a dreta, el llatzeret, el cementiri i el canyet, i també mitja dotzena de prats d’indianes de diferents propietaris. Plano Que Manifi esta el Terreno en Disputa Que Es Parte del de Mayor Extensión Nombrado La Granota Y El 
Juncar, 1819. Josep Alier, Josep Mas i Ignasi Mayans. AHCB. 

la ciutat s’abandonaven en al-
gun marge o sorral fora muralla, 
és a dir en un canyet, on també 
anaven a parar els residus del 
maell o l’escorxador medieval, 
que primer era dins la ciutat 
i després es va situar més als 
afores de Barcelona. L’escorxa-
dor de bestiar porcí s’instal·là 
a l’actual carrer de Pujades, i 
el de bestiar boví i de llana al 
carrer d’Ocata, prop de l’actual 
Estació de França. Si pensem 
que a � nals del segle XVIII la 
capital catalana consumia 
anualment uns 150.000 caps 
de bestiar, entendrem que la 
gestió de les restes del sacri� ci 
de tants animals constituïa un 
problema de primer ordre. 

L’any 1808 el governador 
Pedro Goossens, d’acord amb 
la Junta de Sanitat, manà que 
les cavalleries i els altres ani-
mals morts o moribunds fossin 
dipositats al canyet, que es va 
delimitar amb aquesta � nalitat 
en un arenal proper al mar, més 
enllà del Cementiri General, � ns 
a trobar la sèquia de la Llacuna. 

Durant les pestes del se-
gle XVI, diversos convents o 
masies fora ciutat, com l’antic 
monestir dels Àngels Vells o el 
mas Guinardó, es convertiren 
en morberies o hospicis tem-
porals per impedir que malalts 
de pesta entressin a la ciutat. 
El monestir dels Àngels Vells va 
ser adquirit pel Consell de Cent 
l’any 1564, que ordenà cloure’l 
amb parets altes per fer guardar 
la quarantena als sospitosos 
de malaltia contagiosa. A més, 

després del 1714, el tribunal 
inquisitorial barceloní va des-
plaçar fora de les muralles de 
la ciutat l’indret d’execucions, 
prop del portal de Sant Daniel, 
dels condemnats a mort, que 
eren calcinats en aquest canyet 
i allà mateix se n’abandonaven 
les despulles. Cap al 1720 les 
autoritats municipals, pressio-
nades per la pesta de Marsella, 
van construir un llatzeret prop 
del baluard de Sant Cristòfol, 
un equipament precari que 
hagué de ser ampliat posterior-

ment. Al segle XIX, es convertí 
en hospital per atendre els 
infectats per la febre groga del 
1803, i fou enderrocat deu anys 
després. L’any 1821 un nou 
episodi epidèmic de febre groga 
sacsejà la ciutat i calgué bastir 
nous hospitals provisionals.

A principis del segle XIX es 
va construir a Sant Martí el 
cementiri projectat per l’il·lus-
trat Josep Climent, bisbe de 
Barcelona entre 1766 i 1775, a 
�  de sanejar i buidar els antics 
fossars de les parròquies de la 
ciutat. Aquesta mesura s’avan-
çà a l’edicte de Carles III del 
1787, el qual ordenà que els 
enterraments es fessin en en-
davant a cementiris situats fora 
de la ciutat, llei que no va ser 
gens ben rebuda per la població 
barcelonina, que continuava 
preferint els enterraments a 
redós del sagrat de les esglési-
es. Aquest primer cementiri fora 
ciutat fou enderrocat, el 1813, 
durant la guerra del Francès, i 
no se’n començà a construir un 
de nou � ns al 1816.

No sempre, però, els residus 
urbans constituïen un proble-
ma per al camp circumdant. 
De fet, els fems procedents 
dels ramats destinats a les 
carnisseries de la ciutat, de 
l’escurada de les latrines i 
pous negres urbans i de la 
brossa orgànica de la ciutat, 
proporcionaven l’adob neces-
sari per a l’agricultura cada 
cop més intensiva que es prac-
ticava als camps que després 
proveïen la ciutat.

Barraques del Somorrostro amb el gasòmetre (1868) i la Torre d’Aigües (1905-1906) de la 
Barceloneta al fons, 1958. ©Jacques Léonard (Arxiu Família Jacques Léonard)

Proyecto de Un Lazareto Público O Casa de Sanidad, 1821, Joaquim Rigalt. AHCB

Descarrilament d’un tren de càrrega al 
Camp de la Bota, 1907. Editorial López. AFB 
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