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Comentari 
L'any 1984, el periodista Andreu Avelí M i s  "Sempronio" escrivia : "Deu fer unr uint-i- 

cinc o trenta anys, la notícia &una riuada em va menar-me a SantAvuireu de Palomar La 
inundaci6 erapetita, perd insdlita, inesperada. Sbauia desbordat el Rec Comtal, canal d'ai- 
gua del qual els barcelonins tenien la més lleugem i vaga de les idees, puix quejafeia qui 
sap el temps que el donauenper mort i literalment enterrat. Malprat que el seu nom, sota 
diverses formes, perdurés abundantment en el nomenclator dels carrers."Aquest desconei- 
xement,logic perla manca d'elements en la geogratia urbana que situessin el Rec Comta1,ama- 
gava sota la memoria col.lectiva de bastants barcelonins que aquella sequia havia estat una 
infrastmctura cabdai per la ciutat. 

Deu anys més tard, el 1994, Mane1 Martín Pascnal, Llicenciat en Geogatia i Historia per 
la Universitat Autonoma de Barcelona, prufessor de Secund&ria,Vocal de la Junta del Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias i membre fundador del Grup &Historia Nou Barris-Can Basté, culmi- 
nava un treball d'investigació historica sobre el Rec Comtal. Aquest li va servir per obtenir un 
Master en Historia Contemporinia per la UAB i, també, per tancdr la porta al desconeixement 
que sobre el Rec Comtal havia existit fins aleshores. 

Era un treball que el presentava en societat com un investigador solvent, eficaq i extra- 
ordinariament metodic, tal com els anys m'han permes constatar, a través ciels seus articles i la 
coneixenca personal. 



Manel Martín va ser el primer que, de forma científica i amb la perspectiva de treure 
veritable snc a les fonts primhries, es va capbussar en el fons de la Junta de Regants del Rec 
Comtal. Aquest fonsva anat a parar a I'Arxiu Historie-Municipal de SantAndreu per les excel.lents 
gestions de Maní Pous.Ja aquest, atnb Joan J. Busqueta, Elisabet Huntingford, hge l s  Sola i un 
destacat reguitzeU de col~laboradors,van encetar entre el maig i el julio1 de 1987 una primera 
aproximació a aquesta sequia mitjansant i'exposició"A I'entorn del Rec Comtal". Els mateixos 
objectius d'aquesta exposició ja apuntaven que aquesta sequia havia estat una part integrant 
de la historia de Barcelona i del seu Pla des del segle X, epoca de la seva creació, h s  gairebé 
els nostres dies. 

Una importancia que ha estat justament valorada, juntament amb la quaiitat de la inves- 
tigació, pel jnrat del XX Premi Carreras Candi que ha concedit l'accessit al treball de Manel 
Marth. Aquest Premi va ser elldetonant de la necessitat de publicar el llibre que aquí presen- 
tem. Una necessitat palpable per la gran quantitat de consultes que una copia del seu treball 
fmal de Master ha tingut des del moment que va ser dipositat a I'Arxiu Municipal del Districte 
de Sant Andreu per a la seva consulta. 

A nivel1 historiosraf~c, la publicació ha de cobrit el buit, com el mateix autor apunta, en 
I'estudi de les infrastmctures hídriques de la ciutat. Un treball que passa, també, a formar part 
d'altres investigacions que sobre les anomenades infrastructures o xarxes tecniques s'han publi- 
cat en els darrers anys com els de la geografa Mercedes Arroyo sobre el gas, el del I'enginyer 
Joan CarlesAIayo sobre la xarxes electnques, el de l'equip coordinat pel Catedratic de Geografia 
Humana de la Universitat de Barcelona, Horacio Capel, sobre la FECSA i el de la historiadora 
Gemma Garcia i Fuertes sobre I'abastament d'aigua a Barcelona en el segle XVIII. 

Destaca el tractament global sobre la sequia que t'autor planteja, lluny, encara que inte- 
grant,Ies dues tendencies que en aquesta mena d'estudis s'havien plantejat h s  aquest: i'abas- 
tament de les aigües "per se" i les condicions higieniques i sanitiries. Una perspectiva global 
que I'autor recull entre els anys 1822 i 1879 estudiant I'evolució de la Sociedad de propieta- 
rios interesados en la Acequia Condal y sus minas. És un moment historie que va des de la des- 
patrimonialització de la sequia, que passa de mans de la Batllia General de Catalunya, depen- 
dent del rei,a mans del la Societat de propietaris, entre aquests 1'Ajuutament de Barcelona, h s  
el 1879. En aquest any I'Ajuntament, usuari i propietari en igualtat jurídica amb els altres de la 
sequia, obté noves captacions i arracona les aigües que portava el Rec, captades a la mina de 
Montcada, en un segon terme. Es posa així fi a una aferrissada Uuita per obtenir majos control 
sobre la sequia. És un període que agafa la m w a  utilització de les aigües del Rec per a la 
Ciutat i el Pla.Tamb6 permet esbrinar aspectes enormement atractius, que són inspiració de 
noves ünies de recerca com ara les explotacions agriries relacionades amb el regatge a tota la 
zona nord i nord-oest del pla de Barcelona i la importancia en la localització industrial del Rec 
Comtal en l'antic terme de Sant Mam' de Proven~als o en la Ciutat mateixa.Aitres Iínies són les 
estrategies en la construcció de I'Eixample barceloni o I'estudi sociologic dels propietaris del 
Rec i les pautes d'inversió economica seguides per molts d'ells. 

En defmitiva, una reflexió sobre el funcionament d'una xarxa tecnica com la de I'aigua 
i I'exemple del Rec Comtal ens permet albirar alguns futurs processos i problemes que han de 
venir, ara que ja hem de parlar de les uoves xarxes tecniques basades en les telecommicacions 
que revolucionaran, ja bo estan fent,el nostre teixit urba i les nostres necessitats socials i econo- 
miques. 
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Comentari 
El llibre que a continuació us presentem és una aportació, amb voluntat de ser modes- 

ta i sense pretensions historiografiques, al coneixement del món escolar de Sant Andreu. Es 
tracta del relat de les vivencies d'un alumne, l'autor Anton Figueras i Gaset, del col4egi Jesús 
Maria i Josep des de 1923 fms a la celebració del centenari de l'escola. 

Vivencies que, en la seva part principal, ens trasUaden ais paisatges coneguts per tots els 
que han estat alumnes dels Padres i als de molts veins de Sant Andreu i la Sagrera. Són paisat- 
ges com els del famós pati anomenat La Siberia o els de les mirades més o menys fugisseres a 
través d'un reixa verda als partits d'hoquei patins, l'esport estrella del col4egi. Paisatges amb 
escenes com els col4apses bumans que cada tarda es produian al carrer Sant Sebastia a la sor- 
tida dels nois de l'escola. 

Les espurnes,que l'autor apunta en el títol,són,mitjancant aquests paisatges,les que ens 
mostren el t h s i t  de La vida quotidiana d'un col.legi religiós per la Dictadura de Primo de Ribera, 
la República, la Guerra Civil, la dura Postguerra i les obertures del 11 Concili Vatica. Són els pai- 
satges i les mirades d'aqueu que parla amb coneixement de causa i amb respecte envers el 
proisme. Un coneixement que li ve donat per haver estat alumne i més tard pan activa com 
m-alumne i membre de la Congregació Mariana Post-escolar 

La lectura del Ilibre, forga agradable, permet reflexionar i buscar els nostres propis pai- 
satges en I'enyoranqa de les nostres vivencies escolars.El Uibre, ja ho hem dit,s'allunya de qual- 
sevol canal historiograñc sobre el món escolar del Districte i de la Ciutat. Aigú baur2 d'ence- 
tar aquests canals ara que alguns col.legis, més dels que sembla, compleixen aniversaris com 
el centenari del Col.legi Nostra Senyora dels hge l s  a La Sagcera, les bodes de diamant del col.legi 
Ramon LluU de Navas, ambdós el 1997, o el centenari del Jesús, Maria i Josep. Són esdeveni- 
ments que ens recorden allo que el gran pedagog Alexandre Galí ens va fer veure amb la seva 
intensa tasca bibliografica: I'aportació de I'Església a I'ensenyament a Catalunya i a I'educació 
dels seus ciutadans.Aquesta omple prou pagines de la nostra historia com per no poder ser 
passada per alt de cap manera. El Uibre d'Anton Figueras Gaset és una bona mostra. 


