Les estacions ferroviáries i el desenvolupament
industrial i urbá. El cas de la Sagrera (Barcelona)
Martí Checa i Artasu
Introducció
Les.estacions de ferrocarril són els vertexs que articulen una xarxa de
t ornunicacions que ha d'incidir en el clesenvolupament urba, socioeconomlc i industrial d'una zona. El cas que presentern, I'estació de la Sagrera,
.rbasta una zona geografica situada a cavall entre els actuals barris de la
Ilgrera i Sant Andreu de la ciutat de Barcelona'. Aquí, la presencia de
1l.1trimoni industrial vinculat al món del transport i l'estudi deis projectes
originals permet analitzar un element d'aquesta xarxa de comunicacions
qll va actuar com a articulador del desenvolupament d'aquesta zona des
!I(1 la darreria del segle passat i les primeres decades d'aquest.
Aquest element és lestació de mercaderies, la de la Sagrera, feta per la
t ompanyia Madrid Zaragoza y Alicante -MZA-, (1918-1919). En relació
.unb aquesta es troben altres elements que poden ser considerats patrimoni
lndustrial i que han intervingut com a estructuradors d'un nou paisatge; és
(11as deis sifons de reg per superar les vies del tren, els elements de conne1 entre la xarxa de cam ins i carreteras que traspassaven les vies i les noves
t onnexions entre vies per tal de millorar la rendibilitat de les línies ferrovia11('5,

El nostre treball és una aproximació a aquests elements, com un pas més
t'~pecífic en els estudis que hem efectuar" sobre l'área afectada pel pla

Aquests dos barris es traben a I'actual Districte de Sant Andreu de Barcelona.
Per més informació es pot consultar: CHECA, M., MASOLlVER, M., SERRA, J.
\n example of archeological catalogation previous to a public works: Sant Andreu"grera planning (Barcelona, Spain). Dins First Meeting of European association of
iII' iheologists. Santiago de Compostela, 20 al 24 de setembre de 1995, pago 110.
CHECA, M., MASOLlVER, M. SERRA, J. "Patrimoni industrial i canvis urbanísII1 : Pla Sant Andreu-Sagrera. Barcelona". A Butlletí de l'Associació del Museu de la
( h\ncia i la técnica i d'Arc¡ueologia Industrial de Catalunya, núm. 29 Primavera 1996,
BARROSO, e, CHECA, M., SERRA, J. La documentación
en arc¡ueologia indus,dal previa a la actuación urbanística: el Plan Sant Andreu-Sagrera (Barcelona) Dins
VI ongreso de la sociedad española de historia de la ciencias y las técnicas. SegoVI,I, 9 al13 de septiembre de 1996, i CHECA, M. Patrimoni industrial, di(usió i acció
/lIrmativa. El Pla Sant Andreu-Sagrera. Dins IV trobades d'historia de la ciencia i la
l't nica d'Alcoi, del 13 al15 de desembre de 1996.
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urbanístic anomenat Sant Andreu-Sagrera
que ha de tenir com a culminació final la construcció de l'estació del tren d'alta velocitat a Barcelona.

L'estació de mercaderies de la Sagrera
Sant Martí de Provencals, pulmó industrial de Barcelona

El transport,

un factor més del paisatge industrial

A partir del fet que un paisatge industrial

no esdevé mai estátic en 1<

seva evolució cronologica i que a més conté la interrelació de diversos fa tors': les fonts de les primeres rnateries, les instal·lacions per a l'elaboració,
les fonts d'ene'·gia, els serveis i els transports. L'estudi del paisatge, des de 11
perspectiva de I'arqueologia
industrial ha de tractar d'explicar
cadascun
deis factors damunt expressats que siguin presents en aquest paisatge.
Ara bé, I'estudi no es pot realitzar de forma arllada, puix que, aqu:sls
factors, moltes vegades interrelacionen
entre ells creant unes xarxes mes ()
4

menys coherents que poden explicar aquest paisatge ind.ust;·iaI .
.
t'area geográfica que tractem presenta una Ilarga tradició com a parsalge industrial, i és aquesta la que té en el transport un exponent molt important com un factor canalitzador de la producció que es feia en la zona, com
a subministrador
de les materies primeres necessaries per a la transforma i )
productiva i per a la mobilització
de persones i mecanismes estretarncnl
vinculats a aquesta producció.
El vertex de I'acció del factor transport, sens presenta a través d 1.1
construcció d'una estació que ja per si mateixa requereix una considera i('1
patrimonial.
Pero I'estació no esta pensada atlladarnent, sinó que és una c\(1
les tantes obres de fabrica que s'han de fer en una línia ferria com ara: mUI
de contenció, ponts, magatzems, tallers, diposits ... 5 Així, si la línia ferrov.i(
ria és la unitat que modula una serie d'elements que des de la perspectiva
histórica poden ser considerats de carácter patrimonial, hem de terur ('11
compte que I'estudi del factor transport i les relacions que d'aquest es dNI
ven no han de deixar al marge aquelles obres que més amunt esrnentávcm.

Des de la segona meitat del segle passat s'estava produint un creixement
important del teixit industrial de Sant Martí de Provencals. Aquesta població, limitrofa amb Barcelona, va ser ellloc d'establiment
de bona part de les
indústries que per diversos motius no podien encabir-se a l'atapeida ciutat
corntal. Entre aquests motius, cal assenyalar aquells que feien el territori de
Sant Martí escaient per a aquest establiment industrial: la necessitat d'espais amplis que tenien les noves fabriques, l'existencía d'aigües subalvies i
d'altres canalitzades pel Rec Comtal=sequ¡a
d'origen medieval- i la proximitat i bona comunicació
arnb el port de Barcelona.
potenciar la localització industrial en aquest municipio

Aquests motius

van

Aquest teixit fabril al principi del segle actual suposava el 32,24 % de la
indústria situada a la ciutat i el 1933 el percentatge arribava al 77,66 %. El
pes d'aquest teixit en l'ambit de Catalunya arribava aquell any al 30,76 % i
la seva relació amb la resta de l'Estat era del 26,37%6. Amb aquest volum
conomic,
les necessitats de transpon de mercaderies van esdevenir de
primer ordre, fet que va propiciar que la companyia ferroviaria que controlava leslínies que passaven per la zona dissenyés una actuacció centrada en
l'ampliació
de l'estació ja existent, la del Clot, amb la construcció d'una
altra, la de la Sagrera.

La construcció de I'estació

El ferrocarril va esdevenir un deis factors estructuradors del paisatge del
municipi de Sant Martí de Provencals i de les seves barriades des que el
1854 s'hi va obrir la rasa per fer passar les vies de la línia Barcelona-Granollers.
El creixement
industrial de Sant Martí, i per extensió de Barcelona, va
IN necessari dotar el municipi d'una sortida de mercaderies per on transp rtar els productes; aquesta funció, durant molt de ternps la va fer l'estalió de Franca, i més secundariarnent
I'estació del Clot.
Pero a principi de segle, la saturació d'aquestes era total i la companyia
lorroviarla que tenia les concessions d'aquestes estacions, la Compañía del
lorrocarril de Madrid a Zaragoza ya Alicante (MZA), va determinar la ne-

3 PALMER, M. Industrialització
i organització de I'espai. Dins 1Congrés d'arquo«
logia industrial del País Valencia. Valencia, 1991.
4 ALFREY, J. i PUTNAM,T.,
The industrial heritage. l.ondon, 1992, pago ·182 I ,
5 AGUILAR,
1. "L'estació i I'empresa ferroviaria". Dins: Ferrocarrils,
mpn'l,\ I
servei. L'Avenr;, núm. 180, abril 1994. pago 70 i s.
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Dades extretes de: NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sant Martí de Provenr;als, pulmó
de Barcelona (1847-1992). Ed. Columna, Barcel~na, 1992. pago 281 i s.
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cessitat de construir-ne una de nova, destinada al transport de mercaderies
de petit volurn, i fer,així, una arnpliació de la ja existent al Clot.
Així, la instal·lació en terrenys de la Sagrera d'una estació de rnercaderies pot explicar-se per diferents aspectes; d'una banda, la proximitat a un
nucli industrial i que per tant podia permetre la sortida i entrada de mercaderies de forma fluida, i de l'altra, una qüestió técnica per part de la cornpanyia propietaria,

1899

en que

s' expressava

de la manera següent:

realizó la fusión de la compañía de Tarragona
ésta
de la necesidad, por todos sentida, de dar a su estación central en Barcelona
las condiciones que exige el intenso tráfico que ya entonces se hacía en ella,
con el aumento que lógicamente debía esperarse para el porvenir. Desd
luego hubo que reconocer; que dada la forma obligada de la estación, en
retroceso y su situación en el centro de la ciudad, rodeada de edificaciones y
de vias urbanas de gran importancia, no era posible pensar en ensencheií«
lo bastante para que quedaran en ella reunidos los servicios de grande y
pequeña velocidad y que, desde el punto de vista de la realización de I s
trabajos, fueran éstos los que fueren, no podría nunca pensarse en emprender/os sin haber antes suprimido el segundo de los referidos servicios, úni ()
medio de disponer del espacio necesario para llevar a cabo la radical transformación que se impone, sin dejar de prestar simultáneamente el de viaj 'ros y gran velocidad" 7.
';<\

partir de

que en aquest sentit
se

D'aquesta forma, la companyia
ferroviaria havia dissenyat el 1899 un
pla d'ampliació
i de construcció de les seves estacions a Barcelona, per tal
de diversificar el rnovirnent de mercaderies i viatgers i descongestionar l'estació de Franca. Les principals accions d'aquest pla, titulat "de diversificación del tráfico ferroviario", van ser":
1. Pla de remodelació
del transit ferroviari al baixador del Passeig de
Gracia, presentat pel febrer de 1900, aprovat pel novernbre d'aquell any i
posat en explotació 1'1 de juliol de 1902.

a Barcelona y Francia con la Madrid a Zaragoza ya Alicante, preucupóse

Una qüestió técnica que deixava entreveure una maniobra de posicionament d'aquesta companyia a la ciutat de Barcelona en clara compete n
cia arnb l'altra empresa concessionária deis ferrocarrils que passaven per 1"
ciutat, la Compañia del Ferrocarril del
arte.
Un posicionament
econornic que aquesta empresa ja havia iniciat a I'úl
tima década deis noranta del segle passat a tot el territori nacional, i que
responia a una estrategia de reducció deis costos mitjans davant la possibi
litat de tracar recorreguts més arnplis que li permetien establir una econo
rnia a escala que necessariament
passava pel major control de la xarx;i
ferroviaria ja construida i la futura", i tarnbé arnb un procés d'absorció
ILI(\
la MZA havia realitzat sobre la Compaúía
de Tarragona a Barcelona y Fran
cia (TBF).

2. L'ampliació del baixador de Sant Bertran, aprovat pel desernbre de
1902, pero que nornés es va fer de forma parcial corn a resultat d'un conveni entre la cornpanyia i la Junta d'obres del port ele Barcelona.
3. Construcció d'una nova estació al Morrot, un projecte relacionat amb
la elesaparició del baixaelor de Sant Bertran, pri mera estació ele mercaeleries
de Barcelona. El 1903 se signava un conveni entre la Junta el'obres del port
i la MZA, aprovat finalment ellO
ele juliol de 1905, que va suposar el
trasllat del baixaelor al Mormt. L'estació va entrar en funcionament
el1917
i es va convertir en la terminal ferroviaria elel port.
4. Construcció

elel baixador

del Poblenou

i el'una estació ele mercader]-

es al Bogatell. Un projecte conjunt presentat pel setembre de 1900, aprovat
per I'octubre ele I'any següent i posat en marxa al Bogatell el 1905 i al
Poblenou un any elesprés. Arnbdues estacions van oferir servei directe a
diverses fabriques ele la zona, antic terrne municipal de Sant Martí ele Provencals, facilitant-ne la connexió ferroviaria.
5. Arnpliació
de l'estació de Sants, presentat pel febrer de 1903, arnb
una ampliació posterior feta pel novernbre ele 1904 que suposava la construcció d'un baixador a la Bordeta. Aquest seria aprovat el mes de gener de
'1905. L'estació de Sants va ser ampliada el1929 i posteriorment
el 1935, i
110 va canviar d'aspecte fins el 1972.
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6 Construcció
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. .,
d '
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e11915.
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. / d I Clot pero el 1907
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de sarcelona creava una po
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,
'd
I
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el desarrollo
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municipal

»to

de la ciudad, para armonlzarlos

con

.

esta onencia formada per dos vocals de cadascuna de les ComisiA~U Ens:nche y d~ Reforma y obras del Ayuntamiento,
repre.sentants,d
f:se~u:s

companyies

ferroviaries,
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d d embre de 191'1
, els seus treballs fins que en la reulllO de 18 e es
nuara
t des "unas bases generales para la reforma de trazados c/(,
van restar accep a
I
1111
las I:e~!s~~:~a:s~~er~:i~iz:a~:~
20

~~~il~~ ~:~~cJeo~a
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celebrada
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lOOp. Cit., nota 4.
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Així, el 30 de marc de 1912, la MZA presentava un primer projecte
denorninat
de modificació
i ampliació
de vies per a l'estació del Clot;
d'aquesta forma, la companyia ferroviaria no canviava la seva idea original,
presentada des que el1899 dissenya el pla de diversificació,
d'arnpliar I'estació del Clot, i iniciava una progressiva adaptació a les pretensions rnunicipals de l'eliminació
d'aquesta.
Un any més tard, el 30 de maig de 1913, la MZA presentava un segon
projecte, aquest ja amb una clara voluntat de construir una nova estació i
que es desenvolupava:
"sobre la base de desarrollarlo a partir del cruce con
la calle Valencia hacia San Andrés a fin de que no constituyera en lo porvenir
una dificultad para la realización del plan de mejoras que persigue el Excmo.
Ayuntamiento
de Bercelone:",
D'aquesta manera, la MZA i el consistori convergien en les seves línies
d'actuació, i per a aquest últim, els dubitatius plans urbanístics de projectar
les infraestructures
viaries per a la ciutat de Barcelona, iniciats el 1907 i
recolzats amb l'aprovació de les bases del tracat de les línies ferroviáries, el
1911, trobaven una possible sortida real amb el nou projecte.
Un pla de rnillores que no es pot deslligar del projecte de pla urbanístic
el León Jaussely, aprovat el 1907, rnai no realitzat, pero que inspira una
~ rie d'iniciatives en la línia d'aquell i d'altres contráries, favorables als inte1\ ssos deis qui no estaven d'acord arnb el pla de Jaussely -els propietaris
urbans de l'Eixarnple i la Cambra de la propietat- amb una enorme influenI i,1 i pes a l'Ajuntament
de la ciutat en aquests anys. Entre aquestes iniciatil' contraríes
al pla Iaussely, que no deixaven de ser modificacions
parcials
I puntuals del pla Cerda, hern de situar aquest anornenat "plan de mejoras
di' la red ferroviaria de la ciudad y las bases generales para la reforma de
u.usoo: de las líneas férreas que cruzan el término de Bercetone:",
a manca de recursos pressupostaris municipals que en aquests anys
1111
canalitzats envers la creació de sol i d'habitages a l'Eixarnple, i la difícil
IIIltl
arnb les dues cornpanyies ferroviáries van fer avortar els possibles
,,1,1115
de rnillora de la xarxa de trens, i en aquesta línia d'actuacions
hern de
111mrcar les dificultats que MZA tindrá per poder construir la nova esta111I ificultats plantejades per l'Ajuntarnent,
que exigía una serie de conI 'I 11'('tacions en canvi de fer-se carrec del trasllat de l'estació del Clot.
111 quest sentit, la cornpanyia ferroviaria MZA feia constar que pel de1I!l11' de 1913 s'havia establert un conveni arnb l'Ajuntarnent,
pel qual
¡tli' 1 assurnia totes les despeses del trasllat expressant-se en aquest ter,
"Los trabajos y gastos necesarios que ocasionen las obras y servicios

cit. nota 7.
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que se adicionen a los establecidos en las fechas de iniciación del convenio
satisfarán por la entidad que reclame la adición."

se

L'entitat que reclamava I'addició era el consistori barceloní, i aquest s'havia de fer cartee de les despeses ocasionades pel trasllat deis tallers del Clot
a la Sagrera, i també havia de pagar I'adquisició
deis terrenys de I'estació
del Clot un cap desallotjada aquesta.
En aquest punt va existir el conflicte que va fer que, entre els mesas
d'abril i maig de 1914, l'Ajuntament
i la companyia ferroviaria presentessm
informes al Covern civil, organisme que actuara de mitjancer en el litigio
El detallat informe presentat per la companyia tvlZA ens permet documentar que el consistori barceloní havia fet la presentació pública del projecte i havia donat resposta a les diverses al'legacions plantejad,es al proJecte:
Pero malgrat que, l' Ajuntament va donar la seva aprovacio al proJe;:te, I
"de que tampoco existe inconveniente por parte de la propia. corporeaon en
que se incluyan en el plano oficial de Ensanche las moáíiiceciones del mismo
que tal proyecto implica", exigeix a manera de bescanvi, p,er a la seva~otal
aprovació, la supressió de I'estació del Clot i la de les limes ferroviáries
afectades. La Iluita establerta entre l' Ajuntament
i la Cornpanyia no passava
de ser un estira i arronsa entre tots dos per una qüestió econOmica. D'una
banda, la Companyia entenia que la supressió, com que no era volguda per
ells, puix que havien estat forcats a acceptar I'empla<;:ament de la nova
ampliació fora de terrenys afectats per I'~ixample, i haver :stat ~anal,~ada
pels interessos per al sol urba que irnpedien una arnpliació de I e:taClo del
Clot, havia de pagar-la el consistori; aquest, endeutat pressupostanamenl,
pretenia estalviar-se despeses inoportunes
i, de pas,. pressuposava que la
Companyia que perseguia un afany de lucre ciar havia de pa ar-la.
.
Aquesta complexa situació que feia probable la paralització del project
es va resoldre arran d'una de les dues al·legacions presentades.
Les allegacions només van ser dues, malgrat I'extensió de larea afectada. Una d'elles era signada per un propietari directe deis terrenys per on
havia de construir-se la finca, i va ser recusada per haver estat presentad,
fora de termini. La segona, la signava el president de l'Asociación
prooietarios de Fomento de la derecha del Ensanche de Barcelona, [oaquin Rivera

9
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Cuadreny".

15 [oaquim RIVERA CUADARENY (1859-1919), mestre d'obres. Vincul~t prof s·
sionalment a l'Ajuntament de Sant Martí de Provenc;als per al qual realitza diversos
obres. Va participar a les obres de l'Exposició de 1888. Assolí els carrecs de prc5!
dent de la Junta de propietaris de la Dreta de l'Eixample i de la Junta de propietar«
del Rec Corntal, i va ser el delegat de I'assernblea catalanista de les Basesde Manrcs",
on representava Sant Martí de Provenc;als.
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Aquesta allegació, que incidia directament en la planificació urbanística de I'entorn de la futura estació, en un primer moment sembla ser el
detonant definitiu per a la paralisi del projecte. Pero les possibles solucions
presentades, i sobretot els interessos que l'Ajuntament
té dipositats en la
creació de nous espais susceptibles de ser sol urbá i per tant de ser comprats i posteriorment
urbanitzats i habitats, faran que es desbloquegi la situació.
L'Ajuntament,
que com hem vist marca una serie de condicions per a
I'aprovació del projecte -I'eliminació
de I'estació del C1ot-, també les estableix pel que fa a la urbanització deis accessos i I'entorn de I'estació. D'una
banda, el projecte de l'estació contemplava
dues vies de circumval·lació:
una inferior -la futura ronda de Sant tvlartí- i una altra de superior -en part
I'actual carrer Baixada de la Sagrera i la carretera de Ribes, actual carrer de
la Sagrera-. El consistori va entrar en discussió amb la Companyia per la
futura amplada d'aquests carrers, i sobretot per la instal·lació deis sistemes
de clavegueram d'aquests carrers i de I'estació, puix que l'Ajuntament
volia
que tot fos pagat per la Companyia i d'aquesta manera dotava la zona deis
serveis necessaris per a la seva futura urbanització.
L'argument de la Companyia anava en la línia de no fer-se carrec d'aquestes despeses, perque la zona es trobava ubicada en una área només afectada per la planificació
de l'Eixample i no estava habitada ni urbanitzada,
i
més quan altres zones properes a la futura estació es trobaven en les mateixes condicions. Igualment, I'al·legació que més amunt esrnentávern -la presentada per I'associació de propietaris de la dreta de l'Eixampletractava
d'aprofitar-se
de l'avinentesa de la construcció de I'estació per urbanitzar el
sector. I s'expressava en els termes següents: "Además se pretende que contraiga esta obligación de construir a sus costas los pasos de las calles del
Ensanche que crucen la línea dentro del perímetro de la estación, a medida
que se vayan abriendo al público las referidas calles en los trayectos afecta-

dos por la propia estación."

La Companyia respon a la proposta qualificantla d'impossible,
puix que transformava
I'estació de mercaderies en una
estació soterrania ja que I'amplada de la platja de vies dissenyada feia impossible la construcció d'aquests passos. La Companyia,
contestant a I'allegació aceptada per l'Ajuntament
i a aquest mateix, diu: "Sin duda alguna
el Ayuntamiento no ha formado juicio exacto de la condición que pretende
impone", ni de lo injustificado de la misma, dado el punto extremo del Ensanche de que se trata, cuyas necesidades de comunicación se sirven hoy
con dos rudimentarios caminos vecinales y las que en un porvenir más o
menos remoto puedan crearse han de serIo bajo la influencia de la propia
estación de cuyo establecimiento se trata y por consiguiente nacerán influidas por su presencia y adaptándose al medio, sin suscitar graves dificulta-
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des para futuras comunicaciones, con tanta mayor razón cuando que seguramente habrán de converger éstas casi en absoluto hacia la estación misma
sin hacerse sentir la necesidad de cruzarla.
O'igual manera, la Companyia toca el voraviu a la serie d'incongruencies municipals quan argumenta que si la instal·lació de l'estació suposa la
realització d'una serie de modificacions al pla general de l'Eixample, modificacions que l'Ajuntament accepta i, de fet, aprova com a idonies en la
presentació del seu expedient al Covern Civil, la proposta que ara fa, d
prolongació de la trama de carrers planificats, deixa sense sentit les possibles modificacions ja que les fa del tot innecessáries.
Finalment, la Companyia fara un plec de respostes a les condicions qu
l'Ajuntament exposa en el seu informe, respostes que defineixen el seu
projecte i que malgrat l'aparent distanciament del consistori i la Companyia, seran acceptades i conformaran la trama actual de carrers de la zona.
Aquestes condicions eren:
11

1. La Companyia estima que els dos passos direcció nord-sud són suficients. Són part deis actuals carrers Espronceda i Pont del Treball.
2. Suprimeix qualsevol altre pas direcció sud-nord per creure que són
innecessaris.
3. S'eximeix de qualsevol despesa derivada de les possibles modificacions del plano! de l'Eixample, puix que argumenta que l'aprovació d'aquest
és anterior a la construcció de la línia ferroviaria,
4, Limita el compromís de la Companyia pel que fa al manteniment deis
passos i de les altres obres d'urbanització (enllumenat i c1avegueram) a IZl
zona de lentorn de l'estació.
S, Condiciona la construcció d'un baixador als terrenys de l'estació d I
Clot, que ha de ser destruida a la compra per part del Consistori deis terrenys desnonats de I'anterior estació.
6, Esnega a construir més passos que superin l'estació per la platja eJ'
vies projectada.
7, La Companyia pagará la part deis camins que fins aleshores creuaven
la zona i els mantindrá en servei fins que tingui acabats els passossuperiors.
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El projecte va ser aprovat el 18 eJenovembre de 1915 per una Reial
Ordre, i les modificacions del pla Cerda per a la zona s'aproven per una
Reial Ordre el 26 de gener de 1917, configurant una trama urbana que ha
arribat als nostres dies, demostrant que I'actitud de l'Ajuntament responia a
una serie dinteressos. Entre el moment dellitigi i I'aprovació hi ha un canvi
de direcció política municipal molt evident en els aspectes urbanístics que
afecten la ciutat, i molt probablement, també, la manca de capacitat econornica per assumir la magnitud eJelprojecte com demostra el llargutssirn
procés de construcció que finalitzará a la fi de 1922,
Aquesta trama va restar conformada en la construcció d'un carrer a partir de la carretera de Ribes cap a l'estació (actual carrer Baixada de l'Estació), un pas superior pel carrer Puigcerdá i un pas a nivell a l'alcada del
carrer Valencia; un pas superior o Ronda, amb trenta metres d'amplada
que aniria des del carrer Espronceda fins a la Riera d'Horta (l'actual Ronda
de Sant Martí), i una altra via que connectaria el nucli de Sant Maltí amb la
carretera de Ribes i la carretera de la Sagrera a Horta, camí que durant molt
de temps va ser un terraple que traspassava les vies i obria un túnel que
passava per sota els murs de contenció de l'estació cap al nucli de Sant
Martí. Aquesta solució va ser mornentánia fins el setembre de 1922, quan
es va presentar el projecte d'un viaducte que actualment és el Pont del
Treball. No sera fins el novembre de 1929 que s'efectuara la modificació de
les línies d'aquest viaducte i deis carrers adjacents i que podrem constatarne la installació definitiva,
les obres
Altrament, per poder iniciar les obres de I'estació es van haver d'expropiar una serie de trenta finques, un expedient que sera aprovat el 22 de
febrer de 1916, Algunes d'aquestes pertanyien a importants famílies de l'aristocracia barcelonina, que a més eren també els propietaris d'aquelles terres
subjectes al regatge del Rec Comtal, sequía afectada directament per la
construcció de l'estació. Entre els afectats destaquen: Maria Josefa de Rocabruna, baronessa d'Albi; Mariano de Montoliu i Rocabruna, baró d'Albi; el
marques de Castellvell, Joaquim de Carcer i d'Amat; Francesc Sert i Badia,
comte de Sert, i la marquesa de Monistrol, Maria Pilar de Sentmenat i Patiño, entre d'altres. També indústries com ara la Fabra i Coats i la fabrica de
catifes deis germans Sert es van veure afectades.
Posteriorment, FrancescVidal, el sotspresident de la Junta de regants del
Rec Comtal efectuara unes reclamacions, pel setembre de 1917, perque la
Companyia faci les obres necessaries per desviar el curs de la sequía i asseguri el cabal de les fibles de rec afectades. La Companyia assurnira els
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costos de la construcció d'un distribuidor
d'aigües i una serie de sifons qiu
superaven la platja de vies i permetien que les fibles continuessin d sp,¡1
xant aigua als camps de cultiu. Alguns d'aquests encara són visibles als 11'1
renys a tocar la via i testimonien
I'excel·lent treball que els enginyers c!1'1,¡
companyia realitzaren. Finalment, les obres de l'estació s'encarregar
n ti 111
empresa constructora
de losep Miarnau Navas que ja havia participa¡ (111
altres de la resta dell'Estat i s'iniciaren el1918 pel' acabar-se tot el c nluul
de més de 200.000 metres quadrats, 17,5 quilornetres de vies, les ofi '11111
i habitatges, el 1922.
L'estació i I'espai

urbá

Les característiques de forma del conjunt arquitectonic
es troben r Idl I
onades amb les funcions que havia de cobrir, i sobretot amb la marca 011
tructiva i d'imatge que MZA aplicava a les seves edificacions. De fet, I'esldl III
pot ser considerada segons la línia evolutiva de construcció d'estacions 1"1
tablerta per C.W. Meeks com un exemple de la funcionalitat
i raciona 111111
que a partir de la década deis vint es dóna a les estacions".
L'estació esta formada per dos cossos rectangulars formats per una I 1.111
ta i dos pisos d'alcada que se situen a banda i banda de l'accés principal. I11
un deis cossos, I'acabament
en una torrassa cilíndrica amb cúpula (>~ 111
major excepcionalitat
constructiva del conjunt i, per tant, un intent d dlf
nificar l'espai que es va destinar a oficines i també a habitatges per a tr -1111
lIadors de l'ernpresa.
Per complementar
aquests habitatges, en el límll
superior de la platja de vies es van construir setze habitatges de planta 1111
cos, d'entre 30 i 40 metres quadrats, i jardí i eixida a la part posterior, (JII
intent a petitíssima escala d'aplicar propostes urbanístiques de princij i 1111
segle d'ordenar la construcció caótica deis suburbis utilitzant leslínies fOI'l'11
viaries d' eixos ordenadors 17.

16 MEEKS,C. W. The railroad station. An architectural history. Yale University pro ,
London, 1956. Citat per GIRALT DONATO R. i PÉREZ NÚÑEZ, A. Dos pais II¡jI'
industrials de Barcelona: Les estacions del Nord i de Franr;a. AEIC. Barcelona, 1 )<)
17 DA
El mundo de las estaciones. Madrid, 1980. pag.54 i s. Respecte a aCJlIIII
tema cal ressenyar els diversos intents que es van donar per tot Europa, prim l' dI'
crear ciutats naves, com sera el cas d'Anvers a Belgica, el 1856, els projecl s 1111
l'arquitecte
suec Edelsvard a mitjan segle passat i les diverses iniciatives efectu.ulo
al tracat ferroviari deis Estats Units.
Més enlla del fet constructiu de naves ciutats, a la década deis vint del nosln:
segle es donaren diverses iniciatives d'utilitzar l'estació com un element orden.uhu
de l'espai com ara a Londres l'estació d'Edgware, on es deixara espai per a la 011
trucció d'habitatges.
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Pel que fa als coberts, són edificis d'un 501 pis acabats arnb una coberta
,1doble vessant anomenada de pinyó, molt propia de larquitectura
ferrovi, ria de l'epoca. Aquests es distribueixen,
en dues fileres paral-Ieles, al lIarg
d'una platja de vies que distribuien els combois al seu pas per l'estació. A
1<111
anecdotic cal apuntar que en el moment de reformar l' estació de Franca,
dos coberts de I'anterior estació són traslladats i reaprofitats a la de la Sagre1'11;
es diferencien
de la resta per la seva major alcaria i per la presencia de
I is sigles TBF, símbol de I'anterior companyia propietaria
de I'estació de
I ranca, Cia de Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i Franca.
I si l'estació de la Sagrera no presenta cap característica tipologica destacable per si mateixa, el seu únic valor patrimonial és ser lelernent distorsionador d'una amplia zona i especialment del barri, el de la Sagrera, que
I'acollia en el seu espai territorial. L'estació creava una barrera que definitivament separava la barriada del seu nucli originari com era Sant Martí de
Provencals, i va plantejar una serie de problemes al transit cap a la zona de
conreus -la qual quedava separada del nuc!i urbá- i pel desviament de les
,ligües i fibles del Rec Corntal".
Altrament,
sembla indubtable
el valor estrategic de la localització
de
l'estació. La disposició de les diferents unitats industrials situades a la zona
próxima, feia pensar en l'ús que aquestes indústries farien deis serveis de
l'estació. Un ús que resta per comptabilitzar,
pero que cronologicarnent
podría haver estat realitzat des de I'inici del funcionament
de l'estació, el
1922, fins a l'inici del tancament de les indústries de la zona i el canvi de les
clirectrius de RENFE per a l'estació, a la década deis vuitanta.
I Rec Comtal
El Rec Comtal va esdevenir, amb el pas deis segles, un eix estructurador
del paisatge de la zona més oriental del Pla de Barcelona. Al lIarg del segle
passat i principi d'aquest representara una barrera entre un món immers en
una creixent industrialització
i abocat a una urbanització
total i un món
arnb una economia rural tradicional.
Aquesta sequía, de la qual documentem
la reconstrucció
al segle X pel
omte Mir'9, naixia a Montcada i permetia regar els terrenys de l'antic municipi de Sant Andreu de Palomar, situats entre el mateix canal, el Besos i

18 BASIANA, X, CHECA, M., PALOMAR, J. M., SOLA, P, TERRÉ,J. La Sagrera,del
I<,ecComtal al TGV. ACTAR, Barcelona, 1997.
19

Sembla probable argumentar I'origen roma d'aquesta construcció.
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Sant Martí de Provencals, funció aquesta que es va fer a pie rendimenl
durant les tres primeres decades d'aquest segle, mornent de construcció d

la seva aparició a mitjan segle passat. O'igual manera, una serie d'indústries
que es localitzen al Ilarg del recorregut de la sequía abocaven les seves

I'estació. Oesprés les aigües de la sequía recorrien Sant Maltí, passant per la
Sagrera i el Clot, dues barriades d'aquesta població, i pel' l'extrern oriental
de la dreta de l'Eixample, per anar a perdre's dins la Meditenania
al nor I
de la Barceloneta.

aigües residuals al canal, plantejant problemesd'ús
la Junta de regants envers els contarninadors.

Una serie de factors dernostren la importancia de la sequía: duna banda, el seu recorregut sera ellímit de I'expansió urbanística de Sant Andreu
de Palomar per la banda de mar, fins ben entrada la década deis trenta.
O'altra banda, I'estructura de les propietats regades pel Rec Comtal
s
va mantenir forca invariable els primers trenta anys del segle, cornparant-k
arnb la propietat rural d'altres zones del Pla de Barcelona. Finalment, aquestes
terres, especialitzades
en el conreu d'horta representaven
un factor productiu i de riquesa molt important -comparable
a les hortes de Valencia j
Múrcia-, per a l'econornia deis habitants de Sant Andreu de Palomar".
Per a la gestió del Rec Corntal es va crear, el 1842, la Sociedad de propietarias interesados en la Acequia Condal y sus minas. Estava integrada p - r
l'Ajuntament de Barcelona, els propietaris de les terres de regatge, propi •
taris industrials

i els deis rnolins de la meitat

nord del Pla de Barcelona.

Aquest organisme administrava la distribució de les aigües i gaudia do
competencias
per resoldre qüestions tecniques, si bé esta va subjecte a Ul1
reglament i a unes ordenances, així com a les Reials Ordres i Ileis que uniformitzaven el govern de totes les sequies de l'Estat.
L'aigua del Rec Comtal es distribuía pels diferents canals de I'egatge (1' '.
gadores) a través d'unes obertures rectangular» anomenades fibles. Aquestes regado res alirnentaven tota una xarxa de recs rnés petits i reguerons.
El repartiment de I'aigua per a regar es feia per ternps d'utilització,
durada estava establerta en proporció a I'extensió que cada propietari

i Id
hi1.

via de regar. El ternps s'adequava a les variacions no planificades que exporimentava, tot sovint, el cabal del Rec Aquestes variacions van impedir quo
la sequía gaudís d'un paper rnés rellevant en la industrialització
de Sal11
Andreu; malgrat aixo, rnoltes indústries van tenir drets de captació d', ¡.
gües.
Aquesta era utilitzada, de forma rnajontaria, per a activitats secundario,
i per a refrigerar la maquinaria, Aixo no obstant, en alguns indrets corn al'd
la Sagrera, i'ús de les aigües de la sequía va estar lligat a I'establiment de I(,~
primeres indústries, corn per exemple les adoberies industrials que van (11

20

Comtal
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MARTIN, M. L/uita pel control de I'aigua a Barcelona del segle XIX El
7822-7879, Tesina de Llicenciatura, UAB, 1994, 2 vols. (lnedita).
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i denuncies

per part de

Els sifons del Rec
La construcció

de l'estació de la Sagrera i l'esplanació

deis terrenys que

aquesta havia docupar van agredir la xarxa de canals i reguerons que subministraven les aigües del Rec als cultius necessitats de les seves aigües.
La localització del Rec Comtal en aquest territori no esdevé casual, puix
respon a un recurs daprofitament
de la topografia d'aquest territori.
La
sequía corria alllarg d'una estreta faixa de terra situada entre els vint-i-set i
vint-i-tres metres sobre el nivell del mar, i havia de regar terres de la banda
de mar situades entre sis o vuit metres per sota d'aquesta alcada. Les terres
situades a I'altre costat, la banda de muntanya, mai no van poder gaudir de
les aigües del Rec, puix que se situaven a alcades més enllá deis trenta
metres sobre el nivell del mar.
Aquestes especials característiques van permetre dissenyar una xarxa de
regatge consolidada pels segles que amb la construcció de I'estacio ferroviaria havia de ser remodelada i reconduida vers les noves necessitats de la

zona".

Així, el 27 de seternbre de 1917, I'arquitecte
de la Junta d'aigües
del Rec Comtal, Francesc de Paula del Villar, i I'enginyer de la cornpanyia
MZA presentaven un projecte titulat: ·"de servidumbre de riegos de la Acequia Condal de Bercelone'?", Arnb la clara voluntat de: "asegurar el regadío

de los terrenos inferiores a la estación de la Sagrera, con aguas de la acequia
condal, modificando convenientemente el trazado de las acequias de distribución actuales, ya que la conservación de éstas, tal como hoy se hallan, es
incompatible con el proyecto de nueva estación aprovado por la Superioridad2311.

21 La construcció
de la via ferroviaria de Barcelona a Cranollers el 1854 també
va haver de considerar la presencia del Rec Comtal. D'aquesta manera es van construir una serie de sifons entre 1855 i 1857 per superar les vies. Aquests van ser
dissenyats per l'enginyer joan Torras. Vegeu: POUS, M. "La historia que quedara
soterrada. De la Placa de les Glories al nus de la Trinitat", a Finestre/les, núm. 6,
'1996
22 Arxiu municipal del Dte. de Sant Andreu, Ajuntament
de Barcelona. Carpeta
de planos de rectificación
de la Acequia Condal/7 977.
230p Cit. nota 22.

367

L'espai utilitzat per a l'estació i la seva esplanació, superava els 200.000
metres quadrats, estava traspassat per la Ilera del torrent de la Cuineu i p<'1
la de la Riera d'Horta.Tanmateix, el Rec Comtal corría paral·lel als terrenys
de I'estació pel seu costat de muntanya i en aquest espai comptava ami)
dinou regadores o fibles" que regaven els camps situats a un nivell inferior,
El projecte discriminava les fibles que passaven per les dues lIeres i UI1t1
que regava un terreny que havia de ser expropiat per trobar-se al bell mig
de l'estació,
Per a les restants quinze fibles, el projecte presentava dues solucions:

"Para las hijuelas restantes, el problema consiste en hacerlas atravesar Id
explanación, debajo de las vías próximamente en los sitios por donde pa tl/l
ahora, y cuando esto no sea posible, reunir varias hijuelas en un solo cauel'
que cruce la estación por un punto convenientemente
elegido y disuibutt
después su caudal, aguas abajo de la Sagrera en la misma forma y en 1m
mismos en que se utiliza ectueimente.'>"
Pel primer sistema només va ser possible construir dues fibles. Les r<'~
tants són agrupades en dos gl·UpS,un que canalitzara deu fibles i I'altre, 1('
quatre restants. D'aquesta manera, es tractava d'una banda d'estalviar d('~
peses en la construcció de les noves canalitzacions i de l'altra, en unific.u
les permetia construir dos sifons per superar les vies i no catorze; tarnh '
així, el control del consum, la higiene i la regulació del cabal de les aigü '~,
era més racional i homogeni.
L'úsdel sifó i el principi hidráulic que el sustenta, els vasos cornunicants,
perrnetia el traspas de les vies ferroviáries: de fet, va ser una solució mnll
comuna corn ho demostra el text de l'Enciclopedia Universalll·lustrada d'l '1
pasa Calpe en la seva edició de 1927: "En las vías de comunicación, L~h'
como carreteras, canales y ferrocarriles cuando se trata de salvar el curso (/(1
agua, se construyen acueductos, tajeas, alcantarillas, pontones y puenu»;
pero cuando la distancia entre la vía y la corriente no permite la coloca ;(1/1
de las obras enumeradas cuando el cauce o camino se encuentra a igudl
altura, entre las varias obras que pueden intentarse está el sifón, llamado d~1
impropiamente porque su posición resulta invertida; está formado de U(',
ramas, una U en la que la rama inferior y la ascendente marchan siempn: 01

boca llena sin lo que el agua no podría salir, también la descendente
virtud de la teoría de los vasos comunicsntes?":

en

El primer sifó era en realitat dos sifons adossats construits així per superar les dificultats topográfiques que ens certifica la memoria presentada: "El
nivel del terreno regado por la hijuela Ñau es bastante más alto que el de las
demás. Esta y otras razones de carácter técnico aconsejan que se forme un
solo grupo con dicha hijuela y la Ribota."
El funcionament d'aquest doble sifó, situat allloc on I'esplanació es feia
més estreta i, per tant, era més a prop del Rec Comtal, situat a I'altra banda
de les vies a superar, es feia de la manera següent: "Las aguas de Ribota y
Ñau (dues fibles) se separan a la salida del sifón, entrando en sus nuevos
cauces. Los de Parellada a Vintrona (la resta de fibles) continúan reunidos en

un canal, hasta el origen de los terrenos que con ellas han de regarse al otro
lado de la riera de Harta. Allí se establece el partidor de donde arranca siete
acequias de fábrica que van bordeando la estación y encontrando sucesivamente a las hijuelas y regueros actuales, interceptadas por aquella. Utilizando las tomas dispuestas al efecto las aguas vuelven a sus cauces primitivos "27.
Les set fibles restants tenien les seves sortides al Ilarg d'un quilometre

amb un sistema de canalització centrada en un partidor que fara la posterior
distribució pels terrenys a regar. Com un pas previ, aquesta sortida unitaria
de les aigües havia de superar la Ilera de la Riera d'Horta, un torrent que
només en certes epoques de l'estiu i en moments de fortes pluges concentrava un cert cabal.
La construcció de les canalitzacions i el pas d'aquesta riera suposava
una ordenació del territori, especialment pel que fa al sistema de clavegueram i d'evacuació d'aigües de la mateixa estació. Una analisi al detall perrnet documentar una serie d'elements que integrats en el conjunt tenen un
carácter patrimonial concret.
El sistema de canals i de sequies del Rec Corntal estava arbitrat per una
ferria normativa d'ús. És,per tant, logic pensar que el projecte que planteja
la Companyia MZA amb el suport i coordinació de la Junta de regants del
Rec Comtal, té en compte aquesta perspectiva de consum de les aigües.
Així la construcció del sifó i la presa d'aigües s'expressava de la manera
següent: "Desde los conductos de toma pasan las aguas a los canales de

entrada de los sifones mediante dos caídas de altura conveniente para que el
nivel de carga se mantenga siempre inferior al de dichos conductos. Los dos
24 Totes les fibles tenien
toponirns que feien referencia al Iloc de pas o d III
família propietaria deis terrenys a regar (Basa, Milans-grossa, Pont-ferré, Mildl),
xica, Alba, Vintrona, Forabaix, Pla nas, Dosfurats, Creus, Ribota, Ñau, Sirarés i II1I
tuny, entre d'altres).
250p Cit. nota 22.
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26 Informació extreta de la Enciclopedia
Espasa-Calpe Ed., Madrid, 1927.
27 Op. Cit. nota 22:

Universal Ilustrada. Vol 56, pag.16 i s.
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sifones que funcionan independientemente
son de dimensiones análogas y
tienen tubos del mismo diámetro -80 centím tres-, diferenciándose principalmente en la inclinación de sus líneas de carga que es mayor en el sifón
derecho, cuyo gasto máximo supera bastante al del otro" (vegeu grafics 2 i )
Respecte al cabal que poden assumir, la memoria exposa: "Consignaremos
que las ramas derecha é izquierda del sifón son susceptibles de dar gasto.,
máximos, superiores respectivamente a 700 y 200 litros por segundo."
Un cap les aigües superaven el sifó, hem vist com es distribuien en d s
canals: un que captava aigües de dues fibles i un segon que ho feia de s '1
fibles. El primer consistia en el fet que "Las aguas de Ribota y Ñau (les du ~
fibles) al salir del sifón entran en un depósito de 2 metros de anchura donde'

pierden velocidad y de allí pasan a un trozo de canal recto de unos 9 metr .>
de longitud y 0,000745 de pendiente dividido en dos cajeros iguales por un
murete que termina en un pequeño tajamar con una compuerta a cada lado,
Las dos acequias se separan después f.",], Sus secciones iguales miden O,L/U
metros x 0,40 metros. Con la pendiente mínima de 0,000745 y una altu/'d
de agua de 0,35 metros pueden conducir 84 litros de agua por segundo (Id"
paredes en lucidas con cemenior'":
El segon ho feia de la manera següent: "Las aguas de las siete hijue/,¡,
restantes pasan del sifón (rama derecha) a un canal de 7,50 metros de an ho
por 0,60 metros de altura y 0,00707 de pendiente, cuya solera y paredes "~l'
enlucirán con mortero hidráulico. Siendo los espesores de agua de 0,40 mi'
y 0,50 mts, el canal dará respectivamente gastos de 750 litros y 35 litros pOi
segundo. Un sendero de OJO metros de altura permite seguir fácilmente ('/
curso de estas aguas y las de la acequia inmediata. Canal y sendero cruz""
por debajo la riera de Harta, mediante una galería de 2,20 metros de IU7",
"Pasada la Riera de Harta se encuentra el partidor. Consiste en un (/(.
pósito rectangular de 2,70 metros por 5 metros donde las aguas forn'd"
remanso. En el muro opuesto a la desembocadura del canal hay siete v r/('
de ros de 0,25 mts por 0,40 mts hechos con hojas de palastro recortada,' )
fijas a la fábrica, que pueden a voluntad taparse o descubrise por medio (/(1
siete compuertas. Sea cual fuera el número de hijuelas que el canal condu/
cal estando abiertos los vertederos correspondientes y cerrados los dein, '"
el caudal se divide en igual número de partes iguales pasando cada uno el /"
acequia respectiva. Cada vertedero dará pues el gasto de una hijuela"2'J,

serveis d'aigua als seus associats, O'igual manera, el sistema creava una
xarxa que corria paral·lela a l'estació i perrnetia que els camps de regadiu
basics per a I'abastament de verdures i hortalisses a Barcelona continuessin
produint fins ben avancada la década deis cinquanta d'aquest segle, fent
perviure models de vida camperola i masies que encara avui es conserven.
Una pervivencia aliena al món ferroviari que a lestació es desenvolupava.
Aquest sistema de regadiu parallel en el temps i en l'espai a l'estació
queda prou reflectit al projecte de la Companyia:
"El trazado general se
ciñe al pie del terraplén de la calle de 30 metros (la futura Ronda de Sant
Martí) contiguo
pañía"30.

a

la estación y ocupa los terrenos propiedad

de

la Com-

Igualment, es reflecteix el sistema i les mesures de les sequies de reg que
es distribueixen
al llarg de la zona de conreus: "Las acequias tienen una
sección de 0,30 m por 0,35 m de altura. Con la pendiente mínima de 0,00242
y 0,35 metros de espesor de agua el gasto sería de 87 litros por segundo. A
sección llena pueden conducir más de 700".
"Las tomas de agua para las hijuelas se reducen a una compuerta lateral.
En las tomas intermedias, es decir, aquellas en que la acequia continúa la
compuerta se coloca al regar en sentido normal al cauce cortando la corriente con objeto de poder utilizar en una misma hijuela las aguas de todas las

acequias que la cruzan, hemos dispuesto además tomas de fondo consistente en válvulas que se ajustan a unas aberturas practicadas en la solera y
puertas en comunicación con una tajea transversal" 31.
Per acabar, el projecte contempla
la distribució de les aigües residuals
de les indústries properes, canalitzades amb una serie de canalons parallels
als dissenyats pel regadiu. El plantejament
acurat de la distribució deis canals i les sequies, així com el treball conjunt de la Companyia MZA i la Junta
del Rec Comtal, van facilitar I'aprovació del projecte. Aprovació realitzada
pel febrer de 1918 i que permetia definir els acabats de l'estació, els talus50S de contenció,
la canalització amb un pas superior de la Riera d'Horta, la
xarxa de canals, la definició de les vies. Elements que dotaven el conjunt
d'una unitat que encara avui conserva.

Aquest sistema de canalització i distribució permet el control del 'on
sum per temps, pararnetre que utilitzava la Junta de regants per a de 11111

28/bídem.,
29 /bídem.
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