
Ruta històrica pel 
Clot llibertari i rebel





Introducció històrica
   El Clot està poblat des del segle XV, quan formava part de les terres de 
conreu a fora de la Barcelona medieval. A mitjans del XIX va començar a 
ser el nucli més important de tot Sant Martí de Provençals -que va ser 
annexat a Barcelona l'any 1897- .

Les primeres construccions al Camp de l´Arpa daten de mitjans del XIX 
i aquesta barriada forma una unitat històrica amb el Clot. La zona era una 
fèrtil  horta  que  a  més  comptava  amb  molts  molins  moguts  pel  Rec 
Comtal,  i  gràcies  a  l´extens  cabal  d´aigües  que  hi  circulava  s´hi  van 
instal·lar a aquestes barriades fàbriques i tallers. Entre el XIX i el XX la 
proliferació d´indústries al barri va ser molt important sorgint, entre d
´altres, importants fàbriques tèxtils, químiques, algunes farineres, fent del 
Clot un dels barris més industrials de la Barcelona d´aquella època.
A poc a  poc,  es  van anar construint  i  omplint  els  camps i  el  barri  va 
conformar  un  entramat  de  carrers  propi  i  a  part  de  l´Eixample.  No 
obstant  això,  fins  als  anys  50  moltes  cases  tenien  el  seu  propi  hort 
(tradició recuperada per l'hort comunitari situat en un solar ocupat del 
carrer Nació cantonada amb Ripollès).

Amb la  industrialització  de  Barcelona,  els  conflictes  socials  van anar 
augmentant,  sent  la  dècada  de   1880  una  època  d'atemptats  contra 
patrons,  policia,  polítics  i  nobles  i  contra  l'Església.  Havien  més 
atemptats  anarquistes  a  Barcelona  que  a  qualsevol  altra  ciutat  entre 
l'última dècada del segle XIX i la primera dècada del segle següent. La 
majoria dels atemptats van passar en barris d'alta conflictivitat com Casc 
Antic o Raval o dirigits contra edificis o personatges de l'Estat situats a l
´Eixample. 
Des d´inicis del s. XX el barri va ser escenari de dures lluites socials per la 
jornada de 8 hores, el dret d´associació i del compliment de les jornades 
nocturnes de treball de les dones. L´important teixit obrer es manifestava 
en una vida associativa molt rica, materialitzada en la creació de múltiples 
espais dintre del barri: des de corals o cooperatives a premsa, associacions 
culturals i ateneus obrers.



1- Fàbrica Damm (Rosselló)
Aquesta  va ser  una de les  fàbriques més importants de la zona, amb 

gairebé  mil  treballadors,  molts  dels  quals  vivien  al  Clot.  Durruti  va 
treballar  en  aquesta  fàbrica  durant  uns  mesos  a  l´any  1934.  Benet 
Pasanau,  un  altre  obrer  anarquista  que  va  treballar  aquí  durant  anys 
també va passar  a  la  història.  En esclatar  la  guerra es  va  integrar a  la 
Columna Durruti, on va ser el primer treballador de la Damm en morir al 
front al 1936. Un multitudinari i emotiu funeral pel barri va servir perque 
molta gent s´acomiadès d´ell i des del 37 fins al final de la guerra el nom 
del actual carrer Rogent va passar a ser el de carrer Pasanau. Joan Llarch, 
nascut al Clot i prolífic escriptor, recorda el funeral:“Improvisada capilla  
ardiente, cubierto el ataúd con la bandera rojinegra, en la fábrica; se le  
había dado [el seu] nombre a la calle Rogent del Clot. […] Los obreros de  
muchas fábricas de la barriada estuvieron desfilando […] durante horas  
[…]. El cortejo fúnebre encabezado por el ataúd, llevado a hombros por  
los obreros, salió de la fábrica, avanzando lentamente entre el gentío que  
se apiñaba en las dos orillas de la amplia calzada […]. De pronto, en el  
silencio imperante […] rompió, atronadoramente en el aire, el bronco y  
profundo sonar de la sirena de la fábrica [..]. Sonó […] 17 veces, tantas  
como años había trabajado [… per un] obrero que había dado su vida por  
el soñado bienestar futuro de todos los españoles […] años de la existencia  
de aquel hombre ofrecidos y dedicados a lo que él había estimado la más  
generosa entrega en la esperanza del logro de un mundo mejor”.

Benet Pasanau



A prop de la Damm, al Bar Rosselló (entre Xifré i Independència), als 
inicis de la democràcia (any 77 o 78), va haver-hi una reunió de la FAI per 
intentar reorganitzar-se que es va veure abortada en arrivar la policia, que 
va detindre a tothom, unes 50 persones. Els van portar a comissaria i poc 
després van quedar en llibertat. 

2- Vaga de Tramvies (Freser amb Maragall)
Pel carrer  Freser passava una de les  línies de la xarxa de tramvies de 

Barcelona. Aprofitem per parlar aquí de la primera mobilització massiva 
contra el franquisme. La primera vaga de tramvies va tenir lloc el març de 
1951, va començar arrel de la pujada del bitllet de 50 a 70 cèntims. 
Durant  dues  setmanes,  la  població  es  negà  massivament  a  utilitzar  el 
transport  públic,  realitzà  els  seus  desplaçaments  a  peu  i  participà  en 
nombroses  manifestacions de protesta  i  disturbis  per  tota  la  ciutat.  La 
pujada del bitllet fou suspesa i la vaga fou sufocada per la Guardia Civil 
amb gran contundència, provocant diverses morts.
Anys més tard, entre el 14 i el 25 de gener de 1957, torna a tenir lloc una 
altre vaga de tramvies, el motiu perquè esclates va ser altre cop la pujada 
de  20  cèntims  en  el  bitllet,  però  tornava  a  reflexa  el  malestar  de  la 
població amb el  regim franquista,  que es consolidava gràcies al  suport 
d’Estats  Units.  Aquesta  vaga també va comportar disturbis,  en aquesta 
mateixa cantonada un tramvia va ser calcinat.

A la cantonada de Freser amb Eterna Memòria, a l’esquerra mirant cap a 
la muntanya hi havia el CSO La Karni, que va estar okupat en el període 
de 2005-2008. L’okupació arriba al Clot amb Centre Social Okupat La 
Guarderia (C/Nació nº 20) el novembre del 2003, en aquest Centre social 
si  desenvolupaven  cafetes,  cineforum,  sopadors  i  dinadors  vegans  i 
diverses  jornades.

També aquí, al passeig Maragall amb el carrer Freser a la matinada del 
27 de gener de 2011 es va muntar una barricada de neumàtics cremant per 
a inaugurar la vaga general convocada per sindicats minoritaris.   



3- Ateneu Eclèctic Naturista (Nació amb Fresser) 
Aquest ateneu que es trobava aquí a la cantonada del carrer nació amb 

Freser,  pujant  per  l’esquerra,  va  ser  inaugurat  l’any  1927,  durant  la 
dictadura del general Primo de Rivera, i va ser anomenat així per a poder 
passar la censura (no es podia dir Ateneu llibertari). La seva activitat va 
perdurar fins l’any 1936 en que es va inaugurar un ateneu llibertari més 
gran.
En  aquest  espai  s’ajuntaven  diferents  col·lectius.  Com  per  exemple  el 
col·lectiu naturista, excursionista i vegetarià “Sol y Vida” que comptava 
amb més de 100 afiliats. La gent d´aquest grup sovint anaven a la platja a 
practicar el nudisme i a debatre (tenien una carpa a la platja de Montgat), 
al camp per practicar amb armes o intercanviar publicacions clandestines 
i també per obrir passos a França per als antimilitaristes pròfugs. 
En  aquest  Ateneu  per  exemple  es  va  publicar  la  revista  anarco-
individualista eclèctica i naturista Ètica (1927-1929) que desprès va passar 
a anomenar-se “Iniciales”(1929-1937). Estava dirigida per José Elizalde, 
que va ser traductor d´Emile Armand (individualista francés i teòric de l
´amor  lliure),  i  van  col·laborar  en  aquesta  revista  persones  com Isaac 
Puente (metge naturista i activista anarquista), Federica Montseny o Han 
Ryner  (filòsof  anarcoindividualista  francès).  En  aquesta  revista  es 
tractaven  temes  tan  variats  com  l’anarquisme  doctrinal,  pedagogia, 
educació sexual, naturisme, nudisme, amor lliure, excursionisme i dansa. 
Els grups naturistes eren importants a les dècades dels anys 20-30 perquè 
tenien un paper unificador, trencaven amb les convencions burgeses de 
l’època.
Els ateneus tenien la seva importància ja que creaven alternatives d’oci a 
les tavernes i bars, oferien formació davant les mancances educatives de les 
classes  populars  i  creaven  xarxes  socials  dintre  dels  barris.  En  aquest 
ateneu  també  s’ajuntaven  les  Joventuts  llibertaries,  grups  d’esperanto, 
anarco-individualistes  que  realitzaven  atacs  contra  l‘autoritat, 
treballadores que van realitzar sabotatges a les seves fabriques i un grup 
del col·lectiu anomenat Mujeres libres.

Mujeres  libres  va  ser  un  col·lectiu  feminista  radical  d’autèntica  base 
popular. Va existir entre l’abril de 1936 i el febrer de 1939. Va ser una 
agrupació important tant a nivell quantitatiu (l’any 1938 comptava amb 



més de 20.000 integrants) com a nivell de expressió real del vincle històric 
entre feminisme i anarquisme. 
Les dones que formaven part de moviment llibertari veien que les seves 
necessitats  especifiques,  dintre  de  les  estructures  i  organitzacions 
existents, quedaven relegades a un segon lloc. Per aquest motiu abans de 
l’aparició del grup Mujeres Libres van anar naixent petits grups feministes 
dintre de la lluita llibertaria. Mujeres Libres propagaven l’emancipació de 
la  dona  per  la  dona.  Treballaven  de  forma  autònoma,  no  estaven 
subordinades  a  ninguna de  les  estructures  anarquistes  existents  perquè 
creien que l’organització separada permetia una acció més eficaç en els 
temes que concernien particularment a les dones,  ja que tant sols  amb 
l’acció  feminista  autogestionada  es  podia  adquirir  la  confiança  i  la 
capacitat per a participar com a iguals amb els homes alhora de crear un 
món  millor.  Les  seves  línies  d’acció  van  ser  diverses  però  bàsicament 
apuntaven cap a la independència i la millora educativa de les dones, per 
aquest  motiu  les  seves  accions  estaven  enfocades  al  treball 
assalariat(independència  econòmica),  relacions  de  parella,  prostitució, 
educació infantil,  família,  educació sexual.  Durant els  tres anys que va 
durar la organització, aquesta va tenir una profusa activitat.
Van  participar  al  col·lectiu  dones  com  Soledad  Estorach  (1915-1993), 
Pepita  Carpena  (1919-2005),  Sara  Berenguer  (1919-2010),  Pepita 
Estruch,  Concha  Pérez  (1915-),  Mercedes  Camaposada  (1901-1994), 
Concha Liaño (que va viure al barri, nascuda al 1919), entre moltes altres.

4- Can Robacols 
Nucli dens amb molts carrerons al centre del Clot. Era una zona poblada 

per obrers i llibertaris.  Des dels anys 20 fins a finals dels 40 aquí es van 
afincar nuclis armats que van ser molt forts, des d´integrants dels Comités 
de Defensa a diversos grups d´afinitat (a Llagostera 20 va viure un dels 
Ascaso). 
La policia no va entrar aquí fins al 1949 i no va ser asfaltat fins els anys 
70. Els nens jugaven als carrers i les persones lluitaven contra la policia 
quan  van  entrar.  Com  a  mostra  del  caràcter  d´aquesta  part  del  Clot 
podem fer referència a una celebració de Sant Joan de la dècada dels 60, 
on els veïns van preparar la seva foguera tradicional al carrer, moment en 



el que la policia va venir per treure la llenya i els veïns van respondre amb 
contundència per fer-los fora d´allà. 

Al carrer Llagostera 18, a finals d'Octubre de 1974, van detenir a l'últim 
membre de MIL que van empresonar. En sortir de casa seva, 4 policies de 
paisà (anomenats socials) el van atacar i el van arrossegar fins a un cotxe 
aparcat a Rogent. Va estar 8 dies torturat, per després a entrar a la Model. 
Amb l´amnistia de 1975 als presos polítics va quedar lliure i a la rebuda a 
Can Robacols  molts  veïns  van sortir  al  carrer  per  saludar-lo  i  mostrar 
molta solidaritat.

5- Cooperatives del barri (Fontova 12)
La Cooperativa Antiga de Camp de l'Arpa va ser una de les cooperatives 

pioneres. Fundada al 1866 al carrer Fontova, va ser una de les primeres 
cooperatives  de  consum  en  tot  Barcelona  i,  cosa  que  poques  van 
aconseguir, duradora en el temps.
Les cooperatives eren espais per autogestionar les necessitats materials i 
culturals  de  la  classe  treballadora.  Produïen  pa,  roba  o  altres  coses 
bàsiques, compraven aliments en col·lectiu per reduir els preus, utilitzaven 
els  diners  acumulats  per  construir  habitatges  assequibles  i  s´oferien 
crèdits  sense interès.  El  cooperativisme era  generalment  vist  des  d´una 
perspectiva  revolucionària,  com  quelcom  que  anava  a  reemplaçar  la 
societat  capitalista  per  una  xarxa  autogestionada  de  productors  i 
consumidors.  A  les  cooperatives  ningú  cobrava  res  i  les  tasques  eren 
rotatives.

Aquestes són algunes de les cooperatives del barri des de l´últim terç del 
s. XIX: "Unió Martinenca", "El Llamp", "L´Atrevida Martinenca", "La 
Constància  Martinenca",  "L´Economia Obrera",  "La Favorita  Obrera", 
"La Lleialtat Martinenca", "La Flor de Maig" (sucursal de la coopertiva 
orginal  que  encara  existeix  al  Poblenou)  o  “La  Formiga  Martinenca” 
(perdura actualment com a entitat cultural).



6- Can Rius (Núria amb Fontova) 
Aquí hi havia una gran fàbrica tèxtil amb gairebé mil treballadors. El 12 

juliol, 1892, un cartutx de dinamita explota a la balconada de l'amo de la 
fàbrica, Martín Rius, a Sant Martí de Provençals.
Poc  abans  que esclatés  la  guerra  civil,  al  35 o  36,  dos  pistolers  de  la 
patronal vestits d´obrer van assasinar un treballador de la fàbrica, després 
d´enganyar-lo per que sortís del treball.
Als anys 40 els falangistes esperaven a fora de la fàbrica per colpejar a les 
persones que enxampaven parlant català i els arribaven a rapar el cap.

Imatge de l´antic carrer Núria

 
7- Bar “Montserrat” (Rogent amb Núria) 

Aquest  bar  va  ser  un  dels  punts  de  reunió  més  importants  dels 
anarquistes. Aquí és on es van reunir els milicians del Comitè de Defensa 
(CNT, FAI, JJLL) des del 13 Juliol fins a 19 Juliol per preparar la resposta 
al cop militar.
Escriu Abel Paz sobre aquells dies:“En el Bar Montserrat, como en otros  
lugares de la barriada del Clot, los militantes libertarios se apiñaban para  
descomponerse  en  grupos  de  vigilancia,  aunque  siempre  había  un  



importante retén esperando en el bar. Tampoco era necesario que todo el  
mundo estuvies patrullando, puesto que al día siguiente había que acudir  
al trabajo; pensando en ello, la vigilancia se hacía pasar por turnos para  
que todos pudieran descansar.”

8- La Revoltosa (Rogent 82)
La Revoltosa es va ocupar en la tardor de 2007 i es va estrenar com a 

centre social  uns mesos després,  a l'hivern. A l'espai es  va muntar una 
biblioteca  amb  llibres  sobre  feminisme,  anarquisme,  lluites  veïnals  i 
literatura en general. L'espai també s'ha utilitzat per fer classes gratis de 
diversos idiomes, de dansa, s´ha reunit un col·lectiu de dones i lesbianes 
(tots  els  dijous),  també  una  organització  d'afectades  per  mobbing,  de 
grups diversos, per projectes o actes puntuals artístics, musicals i solidaris. 
Aquí  es  van  fer  diverses  jornades  destacables,  com  per  exemple  les 
jornades sobre les lluites armades dels '60 i '70, cabarets, concerts i cafetas 
solidàries amb casos repressius a Barcelona i altres països, com la repressió 
contra  anarquistes  a  França  o  Rússia,  o  contra  els  Maputxe  a  Xile.  A 
principis de 2011 l'espai es va enfrontar amb una data de desallotjament 
però el procés està paralitzat. Actualment està reprenent l´activitat amb 
molta força.

9- Casa de Durruti (Núria amb Xifré) 
A l'edifici de la cantonada de baix a la dreta (mirant cap al mar), va viure 

l'anarquista Buenaventura Durruti  al  2º 3ª,  durant els  anys 30 i  fins l
´inici de la guerra i la revolució al 36. Com ja s´ha dit, també va treballar 
durant uns mesos a la Damm.

10- Bar “La Coctelera” (Rogent amb Meridiana i Aragó)
El  bar  “La  Coctelera”  era  utilitzat  per  anarquistes  per  a  les  seves 

reunions. Els bars eren llocs importants pels anarquistes com a espais de 
trobada i llocs per a reunions. Aquí es reunien “Los Solidarios” i moltes 
accions i vagues van sortir d´aquest lloc. 



11- Avinguda Meridiana
La Meridiana va ser projectada per Cerdà dintre el seu pla de 1859 com 

una via d´entrada a la ciutat, connectant el port amb la sortida a França. 
Aquest  pla  urbanístic  es  basava  en  uns  pressupostos  suposadament 
igualitaris, progressistes i racionals, però va servir -entre d´altres coses- 
per destruir gran quantitat  d´espais  urbans per deixar pas a grans vies 
com aquesta, per a que molts burgesos poguessin fugir de la superpoblada 
i rebel ciutat vella i segregar-se dels pobres,  així com també va donar pas a 
una sobre-edificació i massificació urbana a l´Eixample.   
A mitjans del XIX es va construir en aquest traçat la línia de tren que 
anava a Saragossa. Després del soterrament de les vies del tren, l’any 1964, 
es van iniciar les obres per convertir la Meridiana en una via rapida de 
sortida  i  entrada  de  la  ciutat,  separant  per  complet  el  barri.  Aquesta 
avinguda va ser fins no fa tant l´inici de l´autopista i mantenia encara 
dividit el barri (hi havien diversos ponts que comunicaven una banda amb 
l´altra). 
Abans de la separació forçosa del barri era el carrer del Clot el nucli més 
viu, per passar a ser després carrer Rogent.

Imatge dels anys 20-30 de la Meridiana, Rogent i Aragó



 
12- Parròquia del Clot (Meridiana amb Aragó)

L´actual església situada entre Meridiana i Aragó es va construir sobre 
les runes de l´anterior. L´antiga església va ser cremada durant la Setmana 
Tràgica, a finals   de Juliol de 1909 després que un capellà es posés de 
franctirador per disparar a obrers dels carrers. Aquells dies els veïns van 
assaltar i van prendre la comissaria situada a València 680, així com van 
cremar el centre jesuïta Sant Pere Claver. Durant la Setmana Tràgica el 
Clot  va  ser  un  dels  últims  barris  en  ser  conquistats.  Van  haver  de 
bombardejar-ho  amb  artilleria.  Un  sergent  de  l'exèrcit  i  5  obrers  van 
morir a les barricades.
Al 1936 la mateixa església parroquial i el centre Sant Pere Claver van ser 
cremats i destruïts definitivament.

Imatge de l´antiga església

13- Escola Natura i Sindicat Fabril i Tèxtil (Municipi 12) 
L'any  1840  va  néixer  aquí  el  que,  molt  probablement,  hagi  estat  el 

primer sindicat de tot l'estat. La Societat de Protecció Mútua de Teixidors 



de Cotó de Barcelona, que va arribar a comptar amb 3000 afiliats.
El  2  de  gener  de  1918 el  sindicat  de  la  Constància  de  l'art  Fabril  va 
inaugurar  la  seva  escola,  aquí  al  carrer  Municipi  número  12.  Aquesta 
escola,  on s'organitzaven conferencies pedagògiques,  va ser  l'embrió de 
l'Escola Natura.
El local sindical ocupava la planta baixa i el primer pis es on es trobava 
l'escola. Aquesta era independent del sindicat, això influenciava perquè 
molts  cops  quan  per  ordre  governativa  era  segellat  el  local,  l'escola 
prosseguia  amb  la  seva  tasca,  exceptuant  quan  les  clausures  eren 
indiscriminades.  El  local  va  ser  ocupat  per  els  falangistes  i  destinat  a 
l'"Auxilio Social".
L'escola Natura, es considerada com a l'escola pilot per excel·lència del 
moviment racionalista dels anys immediatament anteriors a la dictadura 
de  Primo  de  Rivera.  Entre  els  seus  assistents  figuraven  persones  que 
procedien de les capes més baixes del proletariat barcelonès junt a molts 
fills de militants sindicalistes.
En  els  anys  de  la  República,  l'escola  comptava  amb  un  equip  de  4 
professors:  1  per  a  la  secció  de  pàrvuls,  1  mestre  per  als  alumnes  de 
mitjana edat i 2 mestres per a la secció de majors. Per la nit de 19-21h 
s'impartien classes als adults.
L'escola  comptava  amb bastant  material  didàctic  per  impartir  historia 
natural, geografia, anatomia, aritmètica, etc.. A part de les classes també 
feien força excursions, colònies escolars als Pirineus de Girona i festivals 
per recaudar diners per a l'escola, on es realitzava lectura de poemes, cant 
coral i actuacions.
Van  ser  alumnes  d'aquesta  escola  militants  anarquistes  com  Diego 
Camacho (Abel Paz), Llibert Sarrau, Víctor García o Federico Arcos, que 
anys més tard fundarien el grup "Los Quijotes del Ideal". Entre el seu 
professorat i fundadors es trobaven famosos pedagogs racionalistes com 
Josep Alberola i Badia o Joan Puig Elias.

Joan Puig Elias (Sallent 1895- Porto Alegre 1972). Fill d'una família de 
tradició republicana, als 15 anys va entrar a estudiar a l'Escola Normal de 
Barcelona. Més tard, l'any 1932, figura com a president de la secció de 
Mestres del sindicat de Professions Liberals de la CNT. Per el maig de 
1936  va  prendre  part  al  Congés de  Saragossa,  i  un  cop  esclatada  la 
revolució, el trobem de regidor de l'Ajuntament de Barcelona i membre de 



la seva Comissió de Cultura. Abans d'acabar la Guerra es nomenat sot-
secretari del Ministeri d'Educació Pública. Posteriorment, a l'exili, actua 
de  secretari  del  Comitè  Nacional  del  Moviment  Llibertari  Espanyol  a 
l'exili (1945). Desprès va viure a Veneçuela i a Brasil, on va morir l'any 
1972. 

Puig i Elias

14- Plaça del Mercat
A  principis  de  1932  va  succeir  l´aixecament  insurreccional  de  l´Alt 

Llobregat, estenent-se després  a Barcelona (el Comitè de Defensa del Clot 
va aixecar barricades al barri), i finalment va terminar durament reprimit 
per les autoritats. Just un any més tard, el 8 de gener de 1933, la FAI va fer 
una crida a la insurrecció general. A aquesta plaça, al bar “Petit Picó” els 
joves van declarar el comunisme llibertari, van abolir els diners i van anar 
a tots els bars del barri per ajuntar armes; també es van aixecar barricades, 
es confiscaren els cotxes als rics i els insurrectes van controlar tot el barri 



durant  unes  quantes  hores,  oposant  una forta  resistència  a  la  Guardia 
Civil i arribant a matar a un policia. El dia després va arribar l´exèrcit per 
restablir  l'ordre  i  reprimir  brutalment  (com va  succeir  a  moltes  altres 
localitats, com va passar aquells dies a Casas Viejas, on la Guàrdia d´Assalt 
va matar 22 persones).
Al  juliol  de  1936  anarquistes  de  la  CNT  van  ocupar  l´Ateneu  Obrer 
Català, existent de feia anys i vinculat a la religiosa i conservadora Lliga 
Regionalista, situat a aquesta mateixa plaça al nº 2. Van convertir-ho en 
Ateneu Llibertari.

 Al juny 2011, els veïns van prendre la plaça per reunir-se cada dimecres, 
fent créixer i continuant la tasca de l´Assemblea  Social del Clot-Camp de 
l´Arpa. 

Fotografia de l´Ateneu Llibertari

15- Sindicat Ràdium (Carrer del Clot 62)
Aquest sindicat es va constituir després de la vaga general del tèxtil de 

principis  de  1916,  en  la  qual  per  primera  vegada  hi  van  participar 
contramestres i ajudants de Barcelona, de Sant Martí de Provençals, del 



Poble Nou i de l'Hospitalet de Llobregat. 
L’afiliació  de  "El  Ràdium"  dintre  dels  contramestres,  ajudants  i 
preparadors  de  teixits  es  va  estendre  progressivament  pel  que  llavors 
s’anomenava el Pla de Barcelona i després per la resta de ciutats cotoneres 
del Principat. Tot i ser un sindicat d’allò més moderat no va tardar gaire 
en  veure  com  els  seus  afiliats  eren  intimidats  i  acomiadat  per  sol  fet 
d’haver-se  afiliat.  Als  inicis  de  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera  va 
il·legalitzar-lo i fins al 1928 no va poder tornar a funcionar legalment. 
Al  novembre de 1932 va  declarar  una vaga general  de contramestres  i 
ajudants,  que  va  durar  4  dies  i  va  fer  intervenir  al  President  de  la 
Generalitat  presentant  una resolució que va ser  acceptada per  les  dues 
parts  en  conflicte.  Després  de  juliol  del  36 “El  Ràdium”es va integrar 
dintre  la  CNT  amb  relativa  autonomia  i  van  participar  als  grups  de 
defensa. No cal dir que l’any 1939 la “justícia” franquista declarà il·legal 
“El Ràdium” i una bona part dels seus afiliats van ser empresonats. 

Carrer del Clot

16- La Farinera (Gran Via 837) 
Aquesta  antiga  farinera va ser  una de  les  4 que va haver-hi  al  barri. 

També es deia farinera de Sant Jaume. Des de 1892 existia un magatzem 



de cereals i la farinera va ser construïda el 1908, formant un conjunt fabril 
de maó i  ferro amb decoracions ceràmiques  dins  l’estètica  modernista. 
Aquest edifici, format per un cos vertical de planta baixa i quatre pisos, és 
l’únic testimoni de la indústria farinera que resta a la ciutat. Va ser una de 
les farineres més importants, arribant al 36% de la farina total produïda a 
Catalunya.  Durant  la  guerra  civil  va  produir  per  a  la  Generalitat  i  el 
Ministeri de Guerra. Als 70 va començar a produir pastes per a sopa, fins 
que al 1991 va tancar definitivament.
Actualment  aquí  hi  ha el  Centre Cultural  la  Farinera,  gestionat  per  la 
Federació d´Entitats del Clot-Camp de l´Arpa. 



PER A MÉS INFORMACIÓ...

Memòries personals sobre la història obrera i anarquista del barri:
-Paz, Abel: Chumberas y alacranes (1921-1936). Ed. Autor, 1994
-Llarch, Joan: Los días rojinegros. Memorias de un niño obrero. 1936.  
Ediciones 29, 1975

Si voleu més informació sobre la revista “Iniciales” podeu mirar:
-Diez, Xavier: Utopia sexual a la premsa anarquista a Catalunya. La  
revista Etica-Iniciales (1927-1937). Pàges Editors, Lleida, 2001 

Sobre l´anarquisme individualista:
-Diez, Xavier:  El anarquismo individualista en España (1923-1938). 
Ed. Virus, 2007

Per més informació sobre el grup Mujeres Libres podeu consultar:
-Mendez,  Nelson: Mujeres  Libres  de  España  1936-1939.  Cuando  
florecieron las rosas de fuego. Universidad central de Venezuela. 2002 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/183/18320103.pdf
-  Liaño  Gil,  Conchita:  Mujeres  Libres.  Luchadoras  libertarias. Ed. 
Fundación Anselmo Lorenzo, 1999
-  Nash,  Mary:  Mujeres  Libres:  España  1936-1939. Ed.  Tusquets. 
Barcelona, 1976.
- AAVV.:  Aproximación a Mujeres Libres. Ed. CMHD,  2008
- Ackelsberg, Martha A.: Mujeres Libres. Ed.Virus,1999 

Per més informació sobre l´Escola Natura i les escoles racionalistes:
-Solà i  Gussinyer,  Pere.  Educació i  moviment llibertari a Catalunya  
(1901-1939). Edicions 62. Barcelona 1980.
-Solà i Gussinyer, Pere. Las Escuelas racionalistas en Catalunya (1909-
1939). Edicions Tusquets. Barcelona 1978

Sobre els Comitès de Defensa:
-Guillamòn, Agustí:  El embrión de un ejército anarquista. La historia  
de los Comités de Defensa de la CNT. Ed. Aldarull, 201

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/183/18320103.pdf


Sobre la història de la Barcelona revolucionària:
-Ealham,  Chris:  La  lucha  por  Barcelona.  Clase,  cultura  y  conflicto  
1898-1937.  Ed. Alianza, 2005

 



Aquest dossier ha estat elaborat amb diverses informacions recollides de 
testimonis, a través de llibres i d´informació d´internet. Volem continuar 
amb la tasca de recopilació i recuperació de la memòria llibertaria al barri, 
i estarem molt agraïdes si tens qualsevol suggerència, aportació, correcció 
o crítica. Pots contactar-nos a: rutapelclotllibertari@gmail.com 


