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La Clota 
 L’últim reducte rural a Barcelona



La Ciutat de l’Aigua

L’aigua ha estat un element que al llarg del temps ha anat marcant 
la configuració dels onze barris d’Horta-Guinardó.

La proximitat amb la serra de Collserola ha fet que les rieres, els tor-
rents, les basses, els pous, les mines d’aigua i les fonts, formin part 
de la nostra orografia, del nostre paisatge i de la nostra història.

L’aigua, font de vida, ha estat motor de l’agricultura, a més de propi-
ciar l’impuls d’activitats artesanes i de determinades indústries en 
diferents moments del passat del nostre actual districte.

Així, l’aigua ha esdevingut un element en comú i sovint encara ben 
present a la vida dels nostres barris. És per aquest motiu que volem 
recuperar la nostra memòria i projectar-nos dins la gran Barcelona 
a través de la idea que Horta-Guinardó és “La Ciutat de l’Aigua”.

La publicació que teniu a les vostres mans forma part d’aquesta 
voluntat i és una proposta més per tal de convidar-vos a descobrir 
indrets encara desconeguts i racons plens d’història de la nostra 
Ciutat de l’Aigua.

Descobriu Horta-Guinardó,  
descobriu La Ciutat de l’Aigua!

Francina 
Vila i Valls 
Regidora 
d’Horta-Guinardó

Situada en una fondalada entre El Carmel, La Vall d’Hebron i Hor ta, La Clota 
és un dels nuclis de població més antics del Districte. El seu origen és a 
partir de la plana de can Tarrida, un antic mas del segle XIII desa paregut.

El límit natural amb la muntanya era la riera d’Horta, i el torrent de Sant Ge-
nís, que travessava el nucli urbà per anar a parar a la riera. L’abundor d’aigua 
tant superficial com subterrània va propiciar que fos un territori fèrtil amb 
conreu de productes d’horta, on cada casa tenia el seu pou i amb moltes 
basses i sèquies per regar els camps. Alhora la indústria casolana de les 
bugaderes, el mateix que les d’Horta, es va destacar per ser una de les més 
rellevants des de mitjan segle XIX i fins ben entrat el XX.

El creixement urbà de la Clota ha estat poc intens i s’ha mantingut en un 
aire rural a causa d’una circumstància de planejament urbanístic sorgida 
a meitat dels anys seixanta. Moltes de les seves cases són d’origen rural 
(amb sobrenoms com ‘ca la Bugadera rica’, ‘ca l’Escabellat’, ‘cal Senyo ritu’, 
‘cal Reig’, ‘can Raurell’, ‘can Curé’, ‘can Peronet’, ‘can Gasparó’, etc). Algunes 
cases fetes després eren autoconstruïdes i encara segueixen alguns tallers 
i magatzems. Amb l’existència de la desapareguda bòbila de can Grau, ma-
gatzems i venda de materials de construcció, era un lloc concorregut per 
constructors i paletes.

La Clota és avui un reducte gairebé idíl·lic a la ciutat.

La Clota
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Can Tarrida  
Estava situada entre els carrers d’Iglesias, la 
riera Marcel·lí i el carrer de Jérez. Era una casa 
senyorial amb finestrals gòtics. El 1897, l’últim 
propietari va llegar la masia a la Casa de la Cari-
tat de Barcelona. L’any 1974 va ser enderrocada 
per construir-hi l’avinguda de l’Estatut.

Tres carrers d’Horta, que eren a la vora, recorden 
la plana de can Tarrida: el carrer de la Plana, el 
passatge de la Plana i la baixada de la Plana.

Can Don Joan   
Era la casa noble dels Cruylles. Estava en un tu-
ronet a la zona on ara hi ha els carrers del mar-
quès de Castellbell i d’Oporto, a la Clota. Tenia 
horta, jardí i aigua abundant. Casa profusament 
descrita pel baró de Maldà, que deia: “... torre i 
hisenda d’allò ben regalada d’aigua que mana de 
ses fonts i d’aquella gran cascada que llença a 
un gran fondo safareig amb peixos davant de la 
torre...”

Segurament en els seus inicis l’edifici era un mas 
més de la contrada, conegut segons sembla, amb 
el nom de Mas Castellar. 
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Riera de Sant Genís  
(c. Alarcón)
La riera de Sant Genís naixia a la fondalada 
on avui dia hi ha molts habitatges del barri de 
Sant Genís dels Agudells. Reseguia el terreny 
fins a trobar les torrenteres que s’hi afegien del 
vessant del turó de la Creueta del Coll, on avui 
trobem el barri de la Teixonera, i que ja entrant 
al barri de la Clota passava per on avui hi ha el 
carrer d’Alarcón i no fa gaires anys encara hi con-
vivien aigua i carrer.

Pujant pel carrer d’Alarcón agafem un estret car-
reró (carrer de Bragança), on hi ha el Bar Rincón, 
en un racó molt pintoresc i amagat, i des d’allí es 
va pujant per un camí que, fent ziga-zagues, ens 
ofereix unes bones vistes dels horts de la Clota, i 
que va a parar al passatge de Feliu.

Passatge de Feliu
El nom, com molts carrers urbanitzats a partir 
dels terrenys d’un propietari, es refereix a Feliu 
Homs. La singularitat d’aquest tortuós carrer rau 
en el mirador que deixa veure els camps ben cui-
dats que es veuen a sota i tota la vista del que 
després seria el barri de la Teixonera, a l’altre 
vessant on abans hi havia garrofers i torrenteres 
que anaven a parar a la riera d’Horta.

Enmig d’un espai mig rural hi ha un habitatge que 
va ser rehabilitat modernament, però que con-
serva elements antics a l’interior i que va obtenir 
l’any 2000 el premi FAD d’interiorisme. Els autors 
van ser l’Estudi Miralles-Tagliabue-EMBT. Enric 
Miralles i Moya va ser un arquitecte de renom 
internacional i vinculat familiarment a la Clota.
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Ca l’Andalet
Des del mirador es veu a l’altra banda ca l’Anda-
let, entre el carrer d’en Xinxó i el carrer de Serra-
llonga. El carrer d’accés a l’entrada principal duu 
el nom del masover, Eudald Bernet, Andalet, i el 
carrer d’en Xinxó ve pel nom del propietari de la 
masia, Josep Xinxó, senyor benestant que vivia a 
Barcelona. Disposaven d’una mina d’aigua porta-
da des de Sant Genís dels Agudells. Actualment, 
aquesta casa està restaurada i és propietat de 
l’Ajuntament de Barcelona. La masia de ca l’An-
dalet , rep aquest nom del masover Eudald Ber-
net, conegut popularment com “Andalet”, anteri-
orment però, se l’havia coneguda amb els noms 
de can Ventura, Mariner del Coll i can Grasses .

Torre del carrer  
de la Puríssima 
Al començament d’aquest carrer de la Clota, hi 
ha una casa amb una torre coronada amb una 
barana, a tocar actualment al carrer de Lisboa. 
Sembla que sigui una torre d’aigua, però el cert 
és que (corroborat per veïns de la Clota) una an-
tiga picabaralla entre veïns va fer que el propie-
tari de la casa (1922) fes aquesta torre per poder 
veure el mar, cosa que llavors era possible per-
què no hi havia la massa edificada del davant.
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Carrer de Torelló 
Família de propietaris de l’indret des de comen-
çament del segle XIX. La paret alta que encara es 
conserva era el límit amb Martí-Codolar.

Can Curé 
És al carrer de Torelló i encara hi viu la família 
Torelló. Tenen bassa, sínia, horts i tot l’aire rural 
dels temps antics. Sembla que aquesta casa, 
can Gasparó i can Peronet (aquestes dues al 
camí de Sant Genís) són de les més antigues de 
la Clota.

Torre Jussana 
El nom de la Torre Jussana fa referència a una 
torre de defensa medieval de la qual no en que- 
da cap vestigi. (Similar a la torre Sobirana que 
encara existeix al recinte del palau del marquès 
d’Alfarràs, al Laberint). Ja des del segle XV sa-
bem que hi havia una casa o finca coneguda com 
a mas Soler i que pertanyia als Sabastida. El

1644 passa a ser propietat del monestir de Sant 
Jeroni de la Vall d’Hebron. A la segona meitat del 
segle XVIII la casa es deixa en arrendament a 
Gaspar Gausachs (descendent de la família que 
era propietària de la zona des del segle XVI, però 
que s’empobriren arran de les guerres del l

1700 i vengueren les terres als monjos), però els 
monjos la vendran definitivament el 1798 a la fa-
mília de comerciants Milà, en un gran lot junta-
ment amb la Granja Vella.
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Pavelló de la República
En la remodelació de la zona a causa de la celebra-
ció dels Jocs Olímpics, es va construir el Pavelló de 
la República, rèplica exacta del que es va construir 
durant l’Exposició Internacional de París el 1937, 
obra de Josep Lluís Sert i on es va exhibir el Gernika 
de Picasso. L’edifici va adquirir una finalitat bàsica-
ment cultural i de propaganda per fer saber al món 
la situació que s’estava vivint a Espanya. Actual-
ment, la rèplica del Pavelló de la República allotja 
el Centre d’Estudis Històrics Internacionals i la Bi-
blioteca del Pavelló de la República que posseeix un 
dels fons mundials més importants sobre la Segona 
República, la Guerra Civil, el franquisme, l’exili i la 
transició a Espanya, i especialment a Catalunya.

La riera d’en Marcel·lí
Les aigües dels torrents d’en Duran o de la Font de 
la Llet, de Pomaret o Generet i de Montbau, que 
baixaven de Collserola, s’unien i anaven avall per 
on avui passa el carrer de Jorge Manrique, i així es 
formava la riera Marcel•lí que baixava pel fondal 
on ara hi ha les pistes de tennis del club esportiu. 
Continuaven per l’actual carrer amb el nom de rie-
ra Marcel·lí que va a parar a l’avinguda de l’Estatut, 
l’antic punt de trobada d’aigües per formar la riera 
d’Horta. Avui la riera està canalitzada i hi ha un ac-
cés a l’inici del carrer.
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 a Horta

twitter.com/Bcn_HG 
#ruteshg

facebook.com/DistricteHortaGuinardo

@hortaguinardo 
#ruteshg

Comparteix la teva 
experiència d’aquesta ruta 
perquè ningú s’ho perdi:

Col·labora en la realització d’aquesta
publicació El Pou, Grup d’Estudis de la
Vall d’Horta i la Muntanya Pelada


