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L’escriptor Miqui Otero recordava 
aquesta setmana en una conversa 
amb la periodista Andrea Gumes 
que després de la mort de Juan 
Marsé la traductora Inga Pellisa 
«va dir una cosa molt bonica: va 
dir que Marsé va redistribuir l’or-
gull». Hi ha molt d’aquest orgull 
de les classes populars redistribu-
ït pel pare del Pijoaparte, potser el 
més internacional dels fills del 
districte, en el conflicte obert a 
Llobregós, el carrer que uneix el 
Carmel d’Últimas tardes con Teresa 
amb l’Horta de les bugaderes, do-
nes que durant més de dos segles 
es van deixar les mans i l’esquena 
rentant la roba de les famílies més 
adinerades de Barcelona. Una rei-
vindicació en la qual s’entremes-
cla l’orgull de classe, la reivindica-
ció de la memòria popular de les 
dones –elles eren les que carrega-
ven la roba bruta i la tornaven ne-

ta a la ciutat– i la reivindicació 
d’un ofici invisibilitzat en la 
historiografia tradicional per 
la seva condició femenina, 
molt vinculat al territori 
durant el segle XIX i pri-
mera meitat del XX.  

A la plaça d’Eivissa, la 
plaça de la vila d’Horta, 
una gran pancarta alerta 
de la situació: Salvem l’illa 
de les bugaderes. La renta-
dora també és present, a la 
mateixa plaça, al logo de 
l’Ateneu Popular: l’efígie de la 
bugadera, nom que, a més, rep el 
mateix ateneu, al Bloc 17, edifici de 
propietat municipal des de fa pocs 
anys, després de, per descomptat, 
una intensa lluita veïnal del teixit 
associatiu del territori.  

‘Qui té roba per rentar?’ 

Els que es van encarregar de 
rescatar de l’oblit la memòria 
d’aquestes dones van ser les se-
ves netes i besnetes, que, des de 
l’associació Dones d’Horta, van 
impulsar el 2005 el projecte Qui té 
roba per rentar?, que va cristal·litzar 

en una exposició i un llibre, amb el 
recolzament de l’associació de 

veïns del barri, que va fer seu el 
projecte. Més de tres lustres 
després, és l’associació El 
Pou, Grup d’Estudis de la 
Vall d’Horta i la Muntanya 
Pelada, la que lidera una 
mobilització contra la 
desaparició de part del lle-

gat d’aquell passat popular 
del barri que suposaria 

l’execució de l’actual projecte 
d’urbanització de la Baixada de 

Can Mateu, entre els carrers de 
Llobregós i Granollers, a l’extrem 
de la coneguda com a illa de les bu-
gaderes, un dels espais més singu-
lars i bonics de la ciutat.  

Les casetes baixes de colors 
amb els seus llimoners ara car-
regats de llimones, els seus 
pous i els seus safarejos del car-
rer d’Aiguafreda –com estava 
l’aigua en què aquestes he-

roïnes, que no portaven capa si-
nó brusa i davantal, tenien les 
mans ficades durant hores– es-
tan protegides, però la resta del 
conjunt, no. 

El Pou no compta només amb el 
suport de l’associació de veïns 
d’Horta, sinó també amb el de la 
Font d’en Fargues, el grup territo-
rial d’Horta-Guinardó del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i la 
FAVB. Demanen un nou projecte 
d’urbanització per a la zona que no 
suposi fer caure les tres cases rús-
tiques i els seus horts, patrimoni 
sentimental del barri que contex-
tualitza el conjunt protegit de les 
cases d’Aiguafreda. «Si només 
deixem el conjunt protegit, aïllat, i 
ens carreguem tot l’entorn i el seu 
context, el convertim en una es-
pècie de mona de Pasqua», asse-
nyala Xavier Aguado, president 
dels veïns, que insisteix que és 

possible preservar el patrimoni 
sense afectar l’aprofitament pri-
vat.  

Els blocs de pisos s’aixecaran a 
l’altre costat de la Baixada de Can 
Mateu, ja fora de l’illa de les buga-
deres, però el projecte inclou con-
vertir els actuals horts i les tres 
cases rústiques de davant, aques-
tes sí enganxades a les casetes 
protegides, en una zona verda. 
«Només demanem que es con-
servin els horts i les cases. La zona 
està envoltada d’escoles, els horts 
podien utilitzar-se per a projectes 
educatius vinculats a la història 
d’Horta, i les tres cases afectades, 
a explicar els oficis tradicionals 
vinculats al territori, el més im-
portant dels quals fins a principis 
del segle XX va ser el de rentadora, 
que les dones exercien per com-
plementar l’economia familiar, 
prossegueix Aguado. 

Sense compromís municipal 

Els safarejos d’Aiguafreda són 
dels pocs que han subsistit, però 
en el seu dia hi havia espais molt 
semblants al carrer de Can Travi, 
al torrent de la Carabassa i a la 
Clota, i expliquen que sota del que 
ara és l’aparcament de la plaça de 
les bugaderes, sense urbanitzar, 
a l’altre extrem de l’illa en qües-
tió, hi havia també una zona de 
safarejos, assenyala Mariano 
Serrano, d’El Pou. 

La regidora d’Horta-Guinardó, 
Rosa Alarcón, assegura que estan 
treballant en una proposta perquè 
els terrenys en disputa es conver-
teixin, tal com reivindiquen veïns, 
historiadors i arquitectes, en un 
«espai de memòria», sense arribar 
a comprometre’s, això sí, a con-
servar les cases. n

N
av

as

NOU
BARRIS
NOU
BARRIS

Cerdanyola
del Vallès
Cerdanyola
del Vallès

El Guinardó

La Font
d’en 

Fargues

El
Carmel

Montbau

La Vall
d’Hebron

La Clota

Canyelles

Guineueta

Turó
de la
Peira

Can
Baró

Horta

SANT
ANDREU
SANT
ANDREU
SANT
ANDREU

GRÀCIAGRÀCIAGRÀCIA

HORTA-
GUINARDÓ

HORTA-
GUINARDÓ

Detalls de la coneguda com a illa de les bugaderes, a Horta, un enclavament de casetes baixes amb pous i safarejos que sembla ancorat al passat.

Álvaro Monge – Arxiu

Les besnetes de les rentadores

El barri està en peu de guerra contra la demolició de tres cases rústiques de la coneguda com a  
illa de les bugaderes i els seus característics horts. Les edificacions que donen a la Baixada de Can 

Mateu no formen part del conjunt protegit, però sí de la memòria de les classes populars. 

HI HAVIA UNA VEGADA A... HORTA (50)

«Si protegeixen  
les cases i es 
carreguen l’entorn, 
es convertiran  
en una espècie de 
mona de Pasqua»

Eren els habitants d’Horta a 
principis del segle XVIII, quan  

a la zona hi havia sobretot 
masies i un petit nucli de 
població que es dedicava  
a activitats de producció  

artesanal-industrial.
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