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Introducció històrica en tres temps:

L'actual barri del Clot-Camp de l'Arpa va adquirir la fisonomia que encara avui es pot intuir i reconèixer a partir del segle XIX i molt especialment durant la segona meitat d'aquest segle. Integrats a l'històric municipi de Sant Martí de Provençals, el Clot i el Camp de l'Arpa –barri  de la  muntanya– formaven dos  dels  principals  nuclis  de població,  juntament  amb el Poblenou i  La  Sagrera,  que  es  van transformar  d'una  manera  espectacular  a  l'escalfor  de l'anomenada  Revolució  Industrial.  A  partir  de  constants  onades  migratòries,  els  nuclis  de població  es  van  expandir  amb  nous  habitatges  obrers  i  amb  multitud  de  petites  i  grans fàbriques  –des  de  grans  indústries  del  tèxtil  i  el  metall  fins  a  tallers  de  materials  de construcció, fusteries, forns de totxos, farineres, curtits, etc.– que van conformar la coneguda imatge de Sant Martí de Provençals com el  Manchester català,  deixant definitivament enrere les tradicionals ocupacions agrícoles i ramaderes.

El Clot i el Camp de l'Arpa, 1861 

Amb l'expansió industrial, urbana i demogràfica, les classes populars i particularment l'obrera  hagueren  de  fer  front  a  les  pèssimes  condicions  de  vida  i  treball  que  van  anar aparellades al  procés de la industrialització.  A partir de l'autoorganització,  entre finals del 



segle XIX i inicis del XX, els barris obrers van veure néixer multitud d'iniciatives, projectes, lluites i revoltes que només van poder ser esclafades per l'aixecament i la violència feixista  desfermada l'estiu de 1936 i que va iniciar una brutal guerra civil de tres anys. El gener de 1939,  quan  finalitzava  la  guerra  a  Barcelona  amb  l'entrada  de  les  tropes  franquistes,  va començar la violència i la repressió contra els que s'havien quedat o no havien pogut fugir, contra tots aquells espais que havien permès una autonomització popular mai vista fins el  moment. Anys després, en el context d'unes lluites que no només van ser antifranquistes, una dinàmica d'empoderament col·lectiu de les classes treballadores semblava obrir les portes a un  nou  procés  d'ofensiva  popular  que,  finalment,  es  va  esllanguir  a  partir  del  model  de transició a la democràcia que es va imposar.

       Territori del “Ager Provintialis” amb els nuclis del Clot, el Camp de l'Arpa, Poblenou i La Sagrera, 1897

       Edifici de la Farinera 



I – La construcció de la dissidència contemporània i l'extensió de xarxes socials populars i organitzacions obreres
Com es deia,  a l'escalfor de la industrialització i  l'expansió urbana es van engegar i  desenvolupar diverses iniciatives que assajaven diferents formes de resistència, reciprocitat i  suport mutu entre el veïnat obrer del barri. Des de cooperatives –fonamentalment de consum i distribució–  a  unes  primerenques  societats  obreres  de  resistència  o  socors,  passant  per sindicats i  ateneus obrers, el barri va veure néixer des d'una de les primeres cooperatives catalanes que encara avui existeix com L'Antiga del Camp de l'Arpa (C/ Fontova, 12), diferents centres  republicans  de  les  més  variades  tendències  (federalistes,  possibilistes,  radicals, lerrouxistes,  etc.)  o  una  de  les  primeres  referències  de  grups anarquistes  com el  de  “Los Cosmos” que data de 1893.

     Sant Martí de Provençals amb els barris del Clot i el Camp de l'Arpa, 1890

L'extensió  de  l'anarquisme,  el  socialisme  i  el  republicanisme  va  anar  aparellat  a  la configuració de tot un imaginari autònom que tenia en la consciència i la identitat de classe un dels seus eixos articuladors, però també en l'anticlericalisme com quedà demostrat durant els  successos  de juliol  de 1909,  anomenats  pel  poder com la Setmana Tràgica.  De la  mateixa manera, es van desfermar potents conflictes obrers que van córrer en paral·lel a un procés d'autoorganització que va acabar desembocant en la creació de la Solidaritat Obrera del 1907 i 



la Confederació Nacional del Treball (CNT) en 1910, organització que ràpidament aplegà a la gran majoria de la classe treballadora.

          Carrer del Clot, 1915

Aquí al barri destaquen dos moments a les primeres dècades del segle XX com foren els  successos del 1909 i la vaga del tèxtil de 1913. Si durant la Setmana Tràgica es produïren  diversos enfrontaments armats entre la població obrera i les forces policials i  militars i es cremaren diversos edificis religiosos –l'escola i el convent de les Escolàpies, l'asil de les Paüles Filles de la Caritat, l'església de Sant Martí de Provençals i el Centre Catòlic de la Mare de Déu del Carme i Sant Pere Claver–, la vaga del tèxtil de juliol a setembre de 1913 que va aplegar a  milers de treballadores tant del pla de Barcelona com d'altres poblacions –Igualada, Mataró,  Sabadell o Vilanova i la Geltrú– es va sostenir a partir del nucli obrer que s'havia organitzat al  Clot  en  el  Sindicat  La  Constància.  La  potència  d'aquesta  organització  es  demostrà  en  les assemblees multitudinàries que es van celebrar al Cinema Muntanya del Camp de l'Arpa i en el ràpid  creixement  militant,  passant  d'uns  2.000  afiliats  l'abril  de  1913  a  18.000  cap  al  setembre, moment en què es finalitzava la vaga.
  



  
Pas  del  tren  per  l'Avinguda 

Meridiana

Pocs anys després, entre 1917  i  1923  la  brutal  resposta  que  el  poder  desencadenà  contra  el  desafiament  que  suposava  l'extensió  de  l'autoorganització obrera  i  popular  es  traduí  no  només  en  la  repressió  oficial  a  partir  de  detencions,  desterraments,  tancament  de  centres  i  ateneus  obrers  o  assassinat  d'obrers  a  partir  de l'anomenada “Llei  de fugues”  sinó també amb una ofensiva  coordinada amb la patronal  a partir de lock-outs (tancaments patronals i el fenomen anomenat com el “pacte de la fam”), llistes  negres  i  l'articulació  d'un  sindicat  groc,  anomenat  el  Lliure,  que  actuava  trencant  vagues,  organitzant  esquirols,  assenyalant vaguistes i assassinant obrers. La resposta  obrera fou l'enfortiment de grups  armats d'autodefensa que multiplicaren els  atacs  contra  forces  policials  i  militars,  patrons  i  militants  del  Lliure.  Tot  plegat  s'anomenà  el  pistolerisme,  fase  que  es  va  tancar  amb  l'agudització  repressiva  que  representà la dictadura de Primo de Rivera  (1923-1930). El barri del Clot-Camp de l'Arpa es convertí  en un dels  principals  escenaris  d'aquest  conflicte  de  classe  produint-se  nombroses víctimes tant d'un bàndol com de l'altre.



Confluència entre Meridiana, Rogent i Aragó, anys 20-30

A partir  d'aquest moment s'obriria una nova fase clandestinitat,  de reorganització i d'enfortiment de les xarxes de sociabilitat teixides, a més d'aprofundir en nous projectes. En destaca,  principalment,  el  projecte  cultural  que  van  desenvolupar  diferents  grups  i individualitats anarquistes a partir de l'escola Farigola (després Natura) i l'Ateneu Naturista Eclèctic, fundat el 1927. Així, en un moment d'implacable pressió sobre l'anarcosindicalisme, altres  corrents  de  l'anarquisme  van  prendre  protagonisme  a  partir  d'activitats  que  no acaparaven tant l'atenció repressiva i que es basaven en grups més informals i, precisament, menys vulnerables a l'acció policial. Un dels grups més destacats a tot Catalunya seria l'Ateneu Naturista Eclèctic. 



II – L'esclat de la revolta
Els anys trenta del segle XX van significar el moment de major expansió i influència de les diferents cultures polítiques pròpies de les  classes treballadores i  populars i,  amb una potència  particularment  intensa,  de  la  llibertària.  Durant  aquesta  dècada  els  diversos projectes  llibertaris  que  s'havien  anat  gestant  les  dècades  anteriors  es  van  afirmar  com hegemònics a les àrees urbanes de Catalunya i van desenvolupar tot el seu potencial a partir de  l'anarcosindicalisme,  el  cooperativisme,  multitud  de  grups  d'afinitat  o  les  diverses iniciatives  culturals  al  voltant  de  publicacions  periòdiques,  ateneus,  grups  esperantistes,  excursionistes, naturistes i experiències lúdiques i recreatives. 

    Barri del Clot, 1933

Durant els temps republicans,  el  món llibertari  va ser capaç d'articular un projecte global, antagònic i autònom que va protagonitzar nombrosos conflictes –formes tradicionals com les múltiples vagues i lluites obreres però també experiències novedoses com la vaga de llogaters de 1932 o els diferents intents insurreccionalistes– per acabar de desplegar tota la seva potencialitat a partir de la derrota del feixisme a gran part del territori de l'estat espanyol l'estiu de 1936. A partir d'aquesta data es va produir un esclat revolucionari que es va traduir,  



entre  d'altres  consideracions,  en  l'ocupació,  incautació  i  autoorganització  de  multitud  de fàbriques (com la Damm o Can Rius) i tallers, serveis, infraestructures, habitatges o espais de reunió i oci de les classes benestants organitzant ateneus, seus de sindicats i  cooperatives,  menjadors  populars  (al  C/Clot,  34  i  66),  centres  d'abastament  d'aliments,  de  fabricació d'armament o de roba pels combatents, d'ajuda als refugiats que arribaven de les zones de conflicte o ocupades pels feixistes o espais per a un nou tipus d'oci i lleure. 

El Clot-Camp de l'Arpa, 1935

El barri del Clot-Camp de l'Arpa, com es veurà en algun dels punts de la ruta, no va ser aliè  a  tota  aquesta  efervescència  llibertària  que  es  va  truncar  brutalment  amb la  victòria feixista.  Alguns  exemples  són  l'Ateneu  Llibertari  de  1931  (Avinguda  Meridiana,  128)  que passarà a una nova seu el juliol de 1936 amb l'ocupació de l'Ateneu Obrer Català (Plaça del  Mercat, 2) proper a la Lliga Regionalista. Aquests espais van acollir diferents grups i iniciatives com  Mujeres  Libres,  les  Joventuts  Llibertàries  o  la  secció  de  Solidaritat  Internacional  Antifeixista. A un altre nivell,  el procés revolucionari iniciat l'estiu de 1936 volia representar un punt i apart amb el passat, representant de múltiples formes el que volia ser la construcció de  tot un món nou: alguns carrers van canviar de nom (Rogent es passà a dir Benet Passanau en honor al militant i lluitador anarquista del Clot mort al front d'Aragó; Nació s'anomenaria La  



Internacional o la Plaça del Canonge Rodó que duria el nom d'Herois de Xicago en record als  sindicalistes  assassinats  després  de  les  revoltes  de  maig  de  1886  a  aquesta  ciutat),  es clausuraren i s'incautaren centres religiosos i conservadors –s'arribà a cremar i enderrocar part  de la parròquia del Clot–,  es col·lectivitzà el  treball,  es retornaren els objectes de les “cases  d'empenyo”,  s'estengueren noves  formes de  relació  social  basades  en la  solidaritat, l'horitzontalitat i el suport mutu... S'intentà posar en pràctica, en definitiva, tots aquells anhels,  projectes i  iniciatives que ja portaven temps covant-se a partir de les societats obreres de resistència,  les mutualitats i  les cooperatives,  els grups d'afinitat,  els ateneus,  els grups de dones i juvenils...

          Seguici fúnebre de l'obrer de la Damm, milicià i anarcosindicalista del Clot, Benet Passanau, 1936



III – Conflicte social en temps de canvi polític
La dictadura franquista va representar, com ja s'ha dit, una violenta ruptura de tot un procés d'autonomització de les classes populars que enfonsava les seves arrels al segle XIX.  Tot i així, fenòmens com el del maquis o les vagues del tèxtil de mitjans anys 40 demostraren  que tot no estava perdut i que encara restaven certes capacitats no només de supervivència i  resistència – reunions clandestines, distribució de propaganda, xarxes d'ajuda a presos, etc.– sinó també d'una certa ofensiva i amb certa capacitat d'actuació com demostra l'atemptat amb bomba que va patir la seu de Falange al carrer València el maig de 1946. Aquest també seria el  cas de la vaga dels tramvies de 1951 –primera gran revolta popular des de després de la fi de la guerra– i, especialment, de la reconstrucció dels moviments socials, en particular l'obrer, a  partir del nou procés d'industrialització i de creixement urbà amb noves onades migratòries.  Així, a partir dels seixanta les vagues i conflictes obrers i populars tornarien a prendre els carrers i a imposar petites victòries com serien, per exemple, les lluites dels veïns del Passatge de Catalunya (entre Indústria i Còrsega) per impedir que una constructora tanqués el pas del  carreró amb noves edificacions el 1965, la lluita per l'urbanització de la plaça Canonge Rodó o, més coneguda, el conflicte pels terrenys de la RENFE i el Parc del Clot als anys setanta.

        El Clot-Camp de l'Arpa, 1962

En aquest dura situació el moviment llibertari es va desarticular perquè va ser un dels 



principals  objectius  de  la  repressió  feixista  de  postguerra  i  perquè  no  va  saber  trobar  mecanismes per articular la resposta a la dictadura, integrant-se els seus partidaris a diferents espais de confluència antifranquista com les organitzacions veïnals i algunes organitzacions sindicals. Tot i la hegemonia de la cultura política marxista durant aquests anys (en particular del PSUC i altres partits a la seva esquerra com Bandera Roja, el Partit del Treball o la Lliga Comunista Revolucionària), a partir dels setanta i particularment durant la segona meitat de  la dècada es produí un procés de reorganització del món llibertari a partir d'experiències de sindicalisme autònom o de pràctiques autogestionàries als barris que van permetre l'obertura d'ateneus llibertaris que, com l'Ateneu Popular del Clot, demostraven que l'anarquisme prenia una nova embranzida. De la mateixa manera, altres experiències interessants al barri foren l'habilitació d'una biblioteca clandestina amb de 3.000 exemplars per part dels Grups Obrers Autònoms  (GOA)  en  un  pis  sobre  la  comissaria  de  policia  del  C/Clot  o  el  nucli  marxista heterodox que s'articulà entorn els jesuïtes de l'Escola Tècnica Professional del Clot.

              Espai de la Plaça de les Glòries, 1950. Al fons, a primer terme, 

l'edifici de la Farinera i, darrere, el barri del Clot.



Encants Vells, 1950

Reivindicació veïnal de l'edifici 

de la Farinera, anys 80



ETAPES DE LA II RUTA HISTÒRICA PEL CLOT LLIBERTARI I REBEL



1.  Carrer Rogent, 82. CSOA La Revoltosa

Punt d'inici de la II Ruta Històrica pel Clot Llibertari i Rebel.
2. Can Robacols 

Nucli  dens  amb  molts  carrerons  al  centre  del  Clot-Camp  de  l'Arpa.  Era  una  zona poblada per obrers i llibertaris. Des dels anys 20 fins a finals dels 40 aquí es van afincar grups armats que van ser molt  forts,  des d´integrants dels  Comitès de Defensa a diversos grups d'afinitat (a Llagostera 20 va viure un dels germans Ascaso). 

      Nucli de Can Robacols

Era un d’aquells espais on no la policia no gosava d’entrar, fins i tot durant l’immediata postguerra i no va ser asfaltat fins els anys 70. Els nens jugaven a uns carrers plens de vida i de  sociabilitat popular. Com a mostra del caràcter d'aquesta part del Clot podem fer referència a una celebració de la revetlla de Sant Joan de la dècada dels 60, quan 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 l'últim membre de MIL que van empresonar. En sortir de casa seva, 4 policies de paisà (de la Brigada Político-Social) el van atacar i el van arrossegar fins a un cotxe aparcat a Rogent. Va estar 8 dies empresonat  patint tortures, per després a entrar a la Model. Amb l´amnistia de 1977 els presos polítics van 



quedar lliure i a la rebuda a Can Robacols molts veïns van sortir al carrer per saludar-lo i  mostrar la seva solidaritat. 

Can Robacols, anys 60

3.  Carrer  Coll  i  Vehí.  Convent  de  les  Escolàpies.  Els  Successos  de  juliol  de  1909 

anomenats pel poder la Setmana Tràgica

El  Col·legi  Calassanç  de  les  Escolàpies  va  ser  fundat  l’any  1863  per  atendre  les necessitats educatives de les noies que aleshores vivien al poble de Sant Martí de Provençals  des d’un punt de vista catòlic. Val a dir que actualment es tracta d’un centre escolar cristià  concertat d’infantil, primària i ESO, però que no s’hi van acollir nens fins el 1981. La història i  les veïnes del barri, però, no han estat mai indiferents a aquest centre, i és per això que l’estiu  del 1909, en esclatar les revoltes de la Setmana Tràgica, l’escola i el convent de les Escolàpies  fou assaltada, saquejada i incendiada d’immediat. El centre va cremar durant quatre dies.

 Interior  del  Convent  del  convent  de les 

Escolàpies, 1909



La Setmana Tràgica desencadenà una explosiva insurrecció al barri i a tota la ciutat; produint-se una gran quantitat d’atacs, cremes i saquejos de centres religiosos de tota la zona. Al  Clot  s’hi  van  aixecar  moltes  barricades  i  fou un dels  barris  més resistents;  essent  dels darrers on fou sufocada la revolta. Cal destacar que va ser bombardejat amb artilleria i que un sergent de l’exèrcit i cinc obrers van morir a les barricades. En la consecució d’aquells dies els  veïns i veïnes també van assaltar i prendre la comissaria situada al carrer València 680.De la mateixa manera, durant aquella setmana de juliol també foren atacats, presos i cremats tot just iniciar-se la rebel·lió el Centre Catòlic de la Mare de Déu del Carme i Sant Pere  Claver (Actual ETP Clot, C/València 680; abans carretera del Clot 210), la casa de les Filles de la Caritat i de Sant Vicenç de Paül, asil de la Sagrada Família situat al carrer Muntanya 37-41,  on avui trobem l’Escola Dovella; i la parròquia de Sant Martí del Clot, plaça Canonge Rodó.

Convent de les escolàpies cremat durant els successos de juliol de 1909

4. Passeig Maragall amb Freser. Les Vagues dels Tramvies, 1951 i 1957

Pel  carrer  Freser  passava  una  de  les  línies  de  la  xarxa  de  tramvies  de  Barcelona. Aprofitem per parlar aquí d'una de les primeres mobilitzacions massives contra el franquisme.  La Vaga dels Tramvies va tenir lloc el març de 1951, encenent l'espurna d'un conflicte que tenia moltíssims altres motius –duríssimes condicions de vida i treball amb salaris de misèria, problemes d'habitatge, manca de tot tipus de serveis, etc.– la pujada del preu del bitllet de 50 



a 70 cèntims de pesseta.Durant dues setmanes,  la  població  de Barcelona es negà massivament a  utilitzar  el transport públic tot i el que això suposava de desafiament a l'ordre franquista, realitzant els  seus  desplaçaments  a  peu  i  participant  en  algunes  manifestacions  i  concentracions  de protesta,  atacant  alguns  tramvies  i  produint-se  enfrontaments  amb les  forces  policials.  La pujada del bitllet fou finalment suspesa i  la vaga,  que s'havia estès al sector industrial  fou  sufocada per la Guàrdia Civil.Anys més tard,  entre el  14 i el  25 de gener de 1957 es produí la segona Vaga dels Tramvies per una nova pujada de 20 cèntims el bitllet, reproduint-se de nou les accions de protesta i el malestar popular envers un règim feixista que es consolidava a partir de certs  canvis polítics i el decidit suport dels Estats Units. Aquesta vaga també va comportar disturbis.  En aquesta mateixa cantonada un tramvia va ser calcinat per la població.
5. Carrer Nació amb Indústria. Ateneu Naturista Eclèctic (1927-1939?)

Impulsat el 1927 per l'anarquista individualista J. Elizalde –que després participaria de la fundació de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI)–, des de l'Ateneu es publicà una revista  d'àmplia difusió (Ética, que a partir de 1929 s'anomenaria Iniciales) que tractava des debats doctrinaris i teòrics sobre l'anarquisme, la pedagogia i l'excursionisme fins a qüestions com la  sexualitat, el naturisme, el nudisme i l'amor lliure; s'acolliren els grups Amics del Sol (creat el 1915) y Sol y Vida que propugnaven el naturisme, l'excursionisme o la pràctica d'esports no competitius  com  la  gimnàstica  rítmica  però  que  també  amagaven  una  xarxa  d'evasió  de militants cap a la frontera francesa; s'organitzà un institut filològic des del qual s'impartien idiomes, especialment el francès i la versió ido de l'esperanto, activitat reforçada a partir de la  publicació de la revista esperantista Ad advane!; i, finalment, es creà una potent secció cultural que mantenia una biblioteca en horari nocturn amb més de vuit-cents títols. Així mateix, en col·laboració amb el grup de mestres de l'escola racionalista Natura del Clot, en particular amb  Joan  Puig  i  Elies,  s'impulsà  la  revista  infantil  Floreal.  Des  dels  diferents  grups  i individualitats  que  acollia  l'Ateneu  s'impulsaren  diverses  iniciatives  com  la  Federació Naturista de Catalunya que agrupava societats vegetarianes i grups naturistes de Barcelona, Terrassa, Igualada, Manresa i Manlleu.



                Portada de la revista Iniciales (1929-1937), editada per l'Ateneu Naturista Eclèctic



6. Carrer Muntanya, 85. Cinema Muntanya. El paper dels cinemes al barri

En aquest cinema situat al carrer Muntanya entre el  carrer Ripollès i Degà Bahí, es van aprovar,  en  assemblea,  el  20  de  gener  de  1925  els  estatus  de  l'Associació  d'Obrers  de  la Indústria Fabril i Tèxtil de Barcelona. Alguns anys abans, en el context de la vaga general del tèxtil del 1913, es van celebrar nombroses i multitudinàries reunions i assemblees obreres al  Cinema Muntanya. També en aquest cinema va pronunciar un míting Balbina Pi, obrera tèxtil i  anarcosindicalista (CNT), que va ser detinguda pel contingut de les seves proclames. Aquest només  és  un  dels  múltiples  cinemes  que  hi  havia  al  barri  i  que  tristament  han  anat desapareixent. Trobem altres exemples com el  el cinematògraf  el Recreo Martinense (1914-1935), el cinema Meridiana (Avinguda Meridiana, 166), que el 26 de gener de 1936 va acollir  la II sessió de la Conferència Regional Extraordinària de la CNT en el context del debat sobre  què fer davant les eleccions generals de febrer d'aquell any que donarien la victòria al Front Popular, o el cinema Ducal (1956-1985) que es trobava al carrer Besalú número 30, allà on abans hi hagué l'Ateneu Obrer Martinenc.

      Cinematògraf El Recreo Martinense, conegut com el Molí



7. Carrer Muntanya. Els anys del pistolerisme (1917-1923)

Entre els anys 1917 i 1923 els carrers de Barcelona es van convertir en un autèntic  camp de batalla entre obrers i pistolers a sou de la patronal.  La patronal, espantada davant l’èxit de la revolució russa el 1917, i sobretot, davant l’èxit de les vagues generals convocades per la CNT (com ara la vaga de la Canadenca que, al 1919, va paralitzar el teixit industrial de  Catalunya), que sumava aleshores prop d’un milió d’afiliats, els patrons van decidir prendre’s la  justícia  per  la  seva  mà.  Així,  tenia  tres  formes  per  lluitar  contra  l’amenaça  obrerista:  pressionar els polítics i autoritats locals; declarar locauts o tancament de caixes; organitzar  partides de pistolers per eliminar els líders obrers. La patronal optà per utilitzar tots tres mètodes per lluitar contra l’amenaça obrera.  Organitzats  en  la  Federació  Patronal,  disposaven  del  capital  necessari  per  contractar  els millors  mercenaris  europeus,  molts  d’ells  veterans  de  la  primera  guerra  mundial.  D’altra banda,  disposaven  també  dels  contactes  i  l’influencia  necessària  per  aprovar  les  lleis restrictives  contra  les  organitzacions  obreres  (com  ara  la  llei  de  fugues)  o  perquè  les autoritats fessin els ulls grossos davant dels seus crims. En aquest context, durant 1918 i 1919 s’inicià una autèntica ofensiva pels carrers de Barcelona contra els màxims dirigents de la CNT. Els pistolers de la patronal, es van organitzar en institucions pseudoobreristes anomenades Sindicats  Lliures,  o  Sindicats  Blancs  (en  oposició  als  sindicats  vermells,  que  eren revolucionaris). Per la seva banda, la CNT va optar per una defensa activa i armada contra l’assetjament  patronal,  amb  accions  armades  contra  objectius  patronals  i  membres  dels sindicats lliures. Entre 1919 i 1923 la violència al carrer arribà a límits espectaculars. El Paral·lel i el Poble  Sec  eren  barris  controlats  pels  membres  dels  Sindicats  Lliures,  que  sovint  feien incursions al barri del Raval i de Sant Antoni, tradicional feu anarquista, davant la passivitat policial. Els caps de policia estaven comprats pels patrons perquè fessin la vista grossa amb els membres dels Sindicats lliures i no els detenia pas. En canvi, la policia aplicà una política de repressió sistemàtica contra les associacions obreres, especialment la CNT. La policia no dubtà mai en aplicar la “llei de fugues”, que donava autoritat a la policia per utilitzar l’arma de foc si  era necessària; és a dir, si un delinqüent intentava fugir d’un policia un cop li havien donat l’alto.  Sovint,  els  agents  de  l’ordre  públic  paraven  a  un  sospitós  membre  de  la  CNT  per  demanar-li la documentació per, un cop donada la conformitat, disparar-li amb l’arma de foc un cop aquest es donava la volta per prosseguir el seu camí. Amb l’insurrecció militar del  general Miguel Primo de Rivera l’any 1923 i la promulgació del toc de queda i la conseqüent  



il·legalització de la CNT (titllada de terrorista i antiespanyola pel nou règim), el sindicat lliure no tenia necessitat de més atemptats, ja que era l’únic sindicat fort legal a Catalunya. Amb  l’opressió estatal, els patrons tampoc tenien necessitat de finançar bandes armades, pel que van disminuir moltíssim els atemptats i  es dona per acabada l’etapa del pistolerisme, que deixà un reguitzell de sang enorme. En pocs anys van morir 424 persones. Al Carrer Muntanya del Clot es van produir dos atemptats.  El  18 de gener de 1921 Francisco  Villena,  president  del  Sindicat  Únic  del  Ram  de  l’Aigua,  però  confirmat  que  es tractava d’un confident de la policia, va ser mort quan sortia de la cooperativa Flor de Maig,  per un grup d’afinitat de la CNT. El 7 de Febrer va haver-hi un atemptat contra dos anarquistes de la CNT, Bautista Talón, i Alberto Coll. Bautista va morir en l’atemptat. La policia els creia  sospitosos  de  la  mort  de  Francisco  Villena.  El  principal  sospitós  del  atemptat  era  Miguel Villena, que pertanyia al sindicat lliure, que el 14 de novembre de 1921 fou acrivillat al carrer Núria amb Bogatell. Aquest era el quart atemptat que patia Miguel des de que havia arribat a Barcelona després de la mort del seu germà. 7  d’octubre  de  1917.  A última  hora  de  la  tarda, quan Juan Tapias es dirigia al pas de nivell que tallava el  carrer  Muntanya  ,  on vivia,  uns  obrers  li  van disparar  causant-li  la mort.  El  guardabarrera que parlava amb una amic, es  va  girar  i  tot  just  va veure Tapias desplomar-se i  li  va  semblar  veure  dos ombres  que  s’allunyaven corrent.  Tapies  havia iniciat una campanya per a que li neguessin el treball als  sindicalistes  i  havia participat en el lock-out en la indústria de blanquejos i aprests, amb el qual van 



fer  fora  vuit  obrers.  Amb  aquest  atemptat  alguns  historiadors  consideren  que  s'inicia  el pistolerisme. Carrer Clot. El 24 de Febrer de 1923 és assassinat Amadeu Campí, president del ram de l'aigua del Lliure, els fets ocorren en el bar El Apeadero d'aquest popular carrer del barri. El 12 de  maig  de  1923,  Pedro  Ferrer  Companys,  un  venedor  de  pells  del  Mercat  del  Clot  que pertanyia al sometent, és acrivillat davant del Casinet a les 17h de la tarda. La primera vegada que es va aplicar la llei de fugues va ser la nit del 5 de desembre del  1920, quan un escamot de cenetistes que rondaven pel Camp de l’Arpa van disparar contra un piquet  de  la  Guàrdia  Civil.  Els  guàrdies  dispararen i  havent  capturat  el  militant  cenetista Gregori Daura i Radua, el portaren a la prefectura de policia emmanillat. Segons la nota que sortí a la premsa , quan arribaren a la plaça de Graus de la Monumental, Daurà intentà fugir, i  els guàrdies li van tirar diversos trets. 17 de maig de 1923. Juan Luis Mollet i Salvador Sanz Sánchez son acrivillats al carrer Espronceda. Juan Luis Mollet va morir a l'acte. Eren del sindicat lliure; anteriorment havien militat a la CNT. 19 de maig de 1919. Uns homes arriben al carrer Dos de Maig, 274 i s’emporten Pablo Sabater Lliró, afiliat a la CNT, dient que eren agents de l’autoritat. En arribar a la carretera de Ribes, li claven cinc trets. Un dels acusats en el judici manifestà estar a sou de Manuel Bravo  Portillo, comissari de policia implicat en el pistolerisme i la repressió fins el seu assassinat a  mans de militants cenetistes el setembre de 1919.
8. Carrer Fontova, 12. La cooperativa Antiga del Camp de l'Arpa. El cooperativisme al 

barri La Cooperativa Antiga de Camp de l'Arpa va ser una de les cooperatives pioneres a tot Catalunya.  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.Eren espais creats per autogestionar les necessitats materials de la classe treballadora,  ja que produïen pa, roba o altres coses bàsiques, així com compraven aliments en col·lectiu per  reduir  els  preus.  Les  cooperatives  s´estengueren  per  tots  els  barris  de  Barcelona.  La majoria eren de consum, però també n'hi havia de producció. A les cooperatives ningú cobrava res i  les tasques eren rotatives. Les obreres i els obrers feien una aportació que  permetia  



alimentar un fons monetari que s´utilitzava per aconseguir nous locals, millorar el preu dels  productes  que  es  compraven,  proporcionar  mutualitats  i,  fins  i  tot,  construir  habitatges assequibles i oferir crèdits sense interès. Tanmateix, les cooperatives complien una important funció  educativa  i  cultural  en  el  si  del  proletariat,  ja  que  eren  importants  espais  de  socialització mitjançant tot tipus d'actes: des de tertúlies i conferències,  classes educatives,  concerts musicals, etc..En  aquella  època  de  violentes  lluites  socials  i  sota  els  condicionants  que  el  model industrial  imposava a les vides dels proletaris,  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. 

Sucursal al Clot de 

la Flor de Maig a 

l'antiga seu de la 

Cooperativa Obrera 

Martinenca, 1923

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 cooperativa original  que encara existeix  al  Poblenou) o “La Formiga Martinenca” (perdura actualment com a entitat cultural).



9. Carrer Almenara Alta i Plaça del Canonge Rodó. Abel Paz i la parròquia del Clot.

Abel  Paz  era  el  pseudònim  del  conegut  historiador  i  anarquista  Diego  Camacho Escámez (Almeria 1921 - Barcelona 2009). Tot i ser natural d’Almeria aviat residí a Catalunya,  al barri del Clot; i assistí, juntament amb Llibert Sarrau, Víctor Garcia i Federico Arcos, a les  classes de l’Escola Natura del Clot.  Ja  amb tretze anys s'afilià  a la  CNT i  durant la  Segona  República fou membre actiu de les Joventuts Llibertàries de Catalunya. En inciar-se la Guerra Civil,  formà part del grup fundador dels  Quijotes del Ideal,  amb els companys esmenats de l’Escola  Natura,  i  col·laborà  al  seu  periòdic,  El  Quijote.  Posteriorment  treballà  en  la col·lectivitat agrícola de la CNT de Cervià, a les Garrigues, i col·laborà també en la creació de  les Joventuts Llibertàries a diverses poblacions de la comarca.  El  febrer de 1939 s’exilià  a França,  i  com  tants  d’altres,  patí  camps  de  concentració.  Amb  el  pseudònim  de  Ricardo Santany, retornà clandestinament amb Llibert Sarrau, a Barcelona el juny de 1942 i participà  activament en la refundació de les JJLL. Aleshores, però, fou detingut i restà a la presó onze anys,  fins al  1953. El  1954 s’exilià de nou a França,  on va iniciar una intensa tasca com a historiador  del  moviment  anarquista  espanyol.  Entre  les  seves  publicacions  destaca  una important  biografia  de  Bonaventura  Durruti.  Finalment  retornà  a  Barcelona  el  1977,  on continuà la seva obra com a historiador, i a partir de 1991 va iniciar la publicació de les seves memòries, les quals consten en quatre volums. Morí a Barcelona l’abril del 2009.
Parròquia de Sant Martí del Clot en reconstrucció, 1940

L´actual  església  situada  entre  Meridiana i  Aragó es va  construir  els  anys  quaranta  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  als  obrers  dels  carrers.  La revolta va ser candent i tots els  centres religiosos del barri van cremar, però no seria l’única vegada que ho farien. Anys  més tard, en esclatar la guerra civil, el 19 de juliol del 1936, aquesta mateixa parròquia fou altre cop incendiada, saquejada i posteriorment enderrocada.  En la  mateixa data,  el  centre catòlic  Sant Pere Claver sofrí  un mateix destí  i  



centre i escola foren saquejats i incendiats. La casa de les Filles de la Caritat i de Sant Vicenç de Paül,  asil  de  la  Sagrada  Família  (C/Muntanya  37-41),  també  fou  cremada;  i  l’Església Evangèlica  del  carrer  Nació  24-26  (en  aquells  moments  carrer  de  la  Internacional)  fou clausurada el 1936 com tota la resta d’esglésies, i posteriorment atacada.           
10.  Carrer Ter, 10. Ateneu Popular del Clot. La revitalització llibertària dels setanta

L'Ateneu Popular del Clot obrí les seves portes a un edifici del carrer Ter l'any 1977 en el context de la reivindicació veïnal de la Farinera com un ateneu autogestionat pel veïnat a imatge d'altres lluites com les del Poblenou per la Flor de Maig o a Nou Barris pel seu propi ateneu a la planta asfàltica. Format per veïns i veïnes que s'havien mogut en l'activisme veïnal i  obrer,  aquest  ateneu  va  acollir  una  escola  d'adults,  un  grup  d'ecologia,  un  grup  que organitzava cinema al carrer, una escola infantil d'estiu i la primera emissora de ràdio lliure de la Barcelona del canvi polític. A partir de maig de 1978 va impulsar la publicació de El Mató.  

Òrgan de l'Ateneu Popular del Clot. De la següent forma es definien les persones que integraven aquest projecte que s'inseria en la revitalització llibertària dels setanta:“Nosotros  nos  hemos  denominado  Ateneu  Popular  del  Clot,  pues  consideramos  más oportuno denominarnos Popular que Libertario para que dé a entender que está abierto al conjunto del barrio (...). En Barcelona habría que distinguir dentro del movimiento general  de Ateneos dos  corrientes  fundamentales:  por  un  lado los  llamados Ateneos Populares vinculados a los partidos y Asociaciones de Vecinos e impulsados por ellos,  siendo los objetivos de este tipo de Ateneos de carácter meramente cultural y recreativo, sirviendo a los partidos para introducirse de manera clara en la vida del barrio en busca de  su hegemonía,  estructurándose a  su  vez  estos  Ateneos a  imagen y  semejanza  de partidos  y  Asociaciones  de  vecinos.  Por  otro  lado estarían  los  Ateneos Libertarios  y algunos Ateneos Populares (como «La Sedeta», «Nueve Barrios», «Clot») que a partir de las  actividades  culturales  y  recreativas  se  proponen ir  más allá  incidiendo  (...)  en la problemática  social  hacia  la  configuración  de  una  sociedad  libertadora,  es  decir libertaria”.A més d'aquesta experiència,  alguns testimonis orals ens parlen d'un efímer Ateneu Llibertari que coexistí amb aquest a finals dels anys setanta. 



11. Carrer Verneda. Vaga de lloguers de 1932

De la següent manera recorda Abel Paz la vaga de lloguers de 1932 al barri:“También en este comienzo del año 1932 la huelga de alquileres llegó a nuestro conventillo.  Hubo amenazas, como era lógico. La compañía de la luz cortó el fluido, pero después de aquel  corte pasaron al poco tiempo otros empleados de la compañía que conectaron la luz. Esa era la táctica  que  seguían  los  obreros  de  la  empresa,  unos  cumplían  órdenes  de  la  misma, cortándola, y otros, del Sindicato, tras ellos, la ponían en marcha. En el conventillo se siguió la tónica de defensa. El portalón que daba acceso a las viviendas  siempre  estaba  cerrado  y  nosotros,  los  chiquillos,  montábamos  guardia  en  la  calle  para prevenir  a  las  gentes  de  adentro,  caso  que  viéramos  venir  hacia  nosotros  camionetas  de guardias de asalto, que eran quienes hacían los desahucios. Se nos había aleccionado bien.(...)Aquella huelga duró varios meses durante los cuales no se pagaron alquileres, ni luz, ni agua, pero los guardias no asomaron por el conventillo, seguramente porque lo dejaron aislado. En otros  lugares  sí  aparecieron  los  guardias  de  asalto  para  efectuar  desahucios.  Y  hubo verdaderas batallas campales entre las mujeres y los chiquillos y los guardias. Generalmente estos enfrentamientos se zanjaban a favor de los desahuciados, porque los guardias, ante la  tremenda dificultad con que tropezaban, abandonaban el campo y se iban. El éxito corría de boca en boca y la gente se estimulaba para ser aún más radical en su defensa”.
12. Carrer Municipi. L’Escola Natura i el Sindicat Fabril i Tèxtil La Constància 

Hablar de “la farigola” quería decir algo así como 
chicos malditos, no bautizados ni comulgados; 

anarquistas, en una palabra. 
Abel Paz, Chumberas y alacranes, 1994

El 2 de gener de 1918 el sindicat La Constància, de l'Art Fabril i Tèxtil inaugurà una escola pròpia, al carrer Municipi número 12, al barri del Clot, de Sant Martí de Provençals. Aquesta  escola  s’anomenà  popularment  la  Farigola  i  n’assumí  la  direcció  Josep  Alberola Navarro; així nasqué el que fou l’embrió de la més tard coneguda Escola Natura. El local del carrer Municipi tenia dos pisos: la planta baixa es dedicava a l’organització sindical, mentre que al primer pis s’hi ubicava l’escola. D’aquesta manera l’activitat d’una no impedia la de 



l’altre, i es garantia el funcionament independent de la darrera quan per ordre governamental  es segellava el sindicat; sempre i quan les clausures no eren indiscriminades.L’escola havia estat fundada pel Sindicat Fabril i Tèxtil, i entre d’altres per Rafael Adell. Del sindicat se’n derivava la Comissió d’Escola, encarregada de mantenir-la econòmicament i  funcional. Després d’uns primers anys de dificultats degudes a la manca de recursos i d’un treball  escolar insuficient,  els  membres  de la  comissió  van demanar ajuda a mestres  com Torres Tribó, F. Barthe i Puig i Elías. Finalment, Puig i Elías, juntament amb Emília Roca, van  decidir fer-se càrrec de l’escola sindical. El centre va canviar el seu nom pel d’Escola Natura i aviat esdevingué un referent per a la resta d’escoles racionalistes dels anys 20 i 30. L'escola Natura, fou considerada com a l'escola pilot per excel·lència del moviment racionalista dels anys immediatament anteriors a la dictadura de Primo de Rivera. Ja amb voluntat de crear un centre educatiu anarcosindicalista,  Puig i  Elías,  deixeble de Ferrer i  Guàrdia,  el  dotà de la  pedagogia, metodologia i pràctiques dels nous corrents pedagògics del moment. Eren pilars fonamentals de l’escola el racionalisme, l’higienisme, la coeducació i l’aprenentatge actiu.Durant els anys de la República, l'escola comptava amb un equip de 4 professors: una per a la secció de pàrvuls, una altra mestra per als alumnes de mitjana edat i dos mestres més  per a la secció de majors. Entre els seus assistents figuraven persones que procedien de les capes més baixes del proletariat barcelonès  juntament amb molts fills i filles de militants sindicalistes.  No  oblidant  l’educació  de  les  persones  adultes,  als  vespres  de  19-21h  s'impartien  classes  destinades  a  famílies  veïnes  del  barri;  així  com  també  s’hi  celebraven  conferències,  xerrades  dediferents  temàtiques  i  cursos  de  francès,  taquigrafia i  esperanto.  Val a dir que entre  els objectius principals de l’escola també hi  figurava  la  voluntat  de  formar  futurs/es  mestres per tal de difondre la  pedagogia  racionalista, i així va ser.L'escola  comptava  amb  bastant  material  didàctic  per  impartir  història  natural,  geografia,  anatomia,  aritmètica,  etc...  A  part de classes també s’hi feien força excursions, eren pioneres les colònies escolars als Pirineus  



(Ribes de Freser) i  festivals  per recaudar diners per a l'escola,  on es realitzava lectura de poemes, cant coral i diferents actuacions. A més a més La Farigola editava el seu propi butlletí: 
Floreal, revista infantil amb publicacions de l’alumnat de l’escola i amb, també, col·laboracions externes.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.  El  1936,  en  motiu  de  la col·lectivització de l’ensenyament, el CENU (Comitè d’Escola Nova Unificada), presidit també per Puig i Elias, l’escola va ser traslladada a la Torre dels Pardals, al Guinardó, a una finca  modernista amb jardins de somni. La seva activitat finalitzà amb la guerra, així com la de totes les escoles racionalistes, les quals havien proliferat nombrosament en les darreres dècades. Acaba la guerra civil, el local del carrer Municipi va ser ocupat pels falangistes i destinat a l'"Auxilio Social"; més tard, en democràcia, l’espai fou utilitzat per a un menjador social.
13. Terrenys de la RENFE i Parc del Clot. La lluita veïnal

L'actual Parc del Clot és el resultat d'una llarga lluita veïnal que s'inicia als anys setanta en el context de la revisió del Pla Comarcal de 1953 que donaria lloc al Pla General Metropolità de 1976. En aquells temps, el Clot-Camp de l'Arpa acollia a unes 50.000 persones i es trobava mancat de tot tipus d'equipaments que feia anys que es reivindicaven –no hi havia cap zona esportiva o biblioteca, tenia un dèficit superior a les 2.700 places escolars i l'espai verd per  habitant es calculava en 0,2 m²– a diferents espais industrials que havien deixat de ser-ho o bé tenien plans per a desaparèixer com eren els antics terrenys que la RENFE havia abandonat des del 1972 o de l'empresa Fibracolor i la zona de Can Robacols.  

Espai  que  ocupaven  els  terrenys  de  la  

RENFE, anys 70



Cartell de les AAVV reivindicant els terrenys de la RENFE pels barris, anys 70

Manifestació veïnal al Clot-Camp de l'Arpa, anys 70

La  lluita  pel  Parc  del  Clot  i  per  altresequipaments,  infraesctures i  serveis  urbans va  ser vehiculada per l'Associació de Veïns i altres grups  que ja havien aconseguit abans la urbanització de la plaça  del  Canonge  Rodó  i  que  després  protagonitzarien les lluites per un Ateneu Popular a l'antic edifici de la Farinera. Després de nombroses manifestacions, campanyes de premsa,  al·legacions  als  plans  oficials  d'urbanisme que pretenien afavorir  l'especulació  del  sòl  i  la construcció d'habitatges i de diverses ocupacions dels terrenys, el Parc del Clot s'inaugurava el 1985.       

Acampada veïnal al Parc del Clot, anys 80



14. Plaça del Mercat del Clot

La Plaça del Mercat del Clot ha estat, històricament, un dels punts neuràlgics de la part baixa  del  barri,  convertint-se  en  l'escenari  de  nombroses  activitats  polítiques  i  culturals,  reunions, manifestacions i concentracions, atemptats, fets relacionats amb el pistolerisme, la  repressió per part del poder i, finalment, en seu –tant la plaça com la seva rodalia– de multitud d'espais, ateneus, societats i sindicats obrers des de finals del segle XIX fins al present més immediat.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 Picón” 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).

     Bar Petit-Picón, anys 30

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 durant la guerra. Aquest espai es convertí  ràpidament en un dels eixos de la vida social, política i cultural del barri durant la Guerra Civil.  Va  acollir,  entre  d'altres  grups,  les  Joventuts  Llibertàries,  la  secció  local  de  la  Solidaritat Internacional Antifeixista i Mujeres Libres. Aquest últim va ser un col·lectiu feminista radical  d'autèntica base popular que existí entre l'abril de 1936 i el febrer de 1939 i que expressà el vincle històric entre feminisme i anarquisme. Plantejava l'emancipació de la dona per la dona, de forma autònoma i no subordinada a cap 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 tan 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, etc. Entre les seves activistes destaca la veïna del  barri Concha Liaño, implicada també en el grup “Sol y Vida” i les Joventuts Llibertàries.

Ateneu Llibertari, 1936

Al  número  128  de  l´Avinguda  Meridiana,  al  primer  pis,  va  fundar-se  un  Ateneu Llibertari al juny de 1931 i va ser clausurat durant uns mesos a l´any 1933, com a represàlia  per l´intent d´insurrecció que va haver-hi a principis d´any. Molt probablement aquesta és la  



gent que al 36 va ocupar l'ateneu de la Lliga Regionalista. Un bona mostra de la potencialitat i  vitalitat  d'aquest  Ateneu  de  l'Avinguda  Meridiana  va  ser  la  secció  de  cultura,  que  havia organitzat una “hermosa biblioteca” en horari de tarda i nocturn amb més de 800 títols “de las materias más diversas y esenciales” com la història, la sociologia, la psicologia, l'economia, les ciències  físiques  i  naturals,  art  i  literatura  i  pensament  anarquista  amb  “lo  mejor  y  más nutrido  de  maestros  y  pensadores  y  revolucionarios  del  anarquismo”.  Segons  s'afirmava, diàriament passaven unes cinquanta persones i es prestaven vint llibres1. El dia 26 de juliol de 1909, entre els fets de la Setmana Tràgica, Carme Alauch , la dama 

roja, i un escamot de vaguistes van atacar la comissaria del Clot propera a la plaça del Mercat per tal d’alliberar els companys i companyes detingudes. L’acció acabà amb tres morts per la  part atacant i  nou agents de policia ferits.  Sis dècades després,  entre finals dels seixanta i  principis  del  setanta,  els  Grups  Obrers  Autònoms  (GOA)  van  instal·lar  una  biblioteca clandestina sobre el pis que ocupava aquesta comissaria.Des del juny de 2011, els veïns han pres la plaça per reunir-se cada dimecres,  fent créixer i continuant la tasca de l´Assemblea Social del Clot-Camp de l´Arpa. 
15. Rogent amb Meridiana i Aragó. La Coctelera. El paper dels bars en la sociabilitat 

popular.

El bar “La Coctelera” era utilitzat per anarquistes per a les seves reunions. Els bars eren llocs importants pels anarquistes com espais de trobada i sociabilitat i per celebrar reunions.  En aquest bar es reunien “los Solidarios” i moltes accions i vagues es van pensar en aquest  espai.  Situat a Rogent amb Núria, el bar Montserrat,  per exemple,  va ser un dels punts de reunió més important pels militants llibertaris. Aquí es reuniren els milicians del Comitè de Defensa del barri entre el 13 i el 19 de juliol de 1936 per preparar la resposta al cop militar que s'acabà produint aquella última data. Abel Paz recordava 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 erea necesario que todo el mundo estuviese 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”.
1“Las instituciones culturales y educativas de nuestro movimiento. El Ateneo Libertario del Clot”,  Solidaridad 
Obrera, 13 de noviembre de 1931.



16. Plaça de l'Oca. La nostra memòria

L'estàtua va ser construïda cap el 1951 per Carles Anadon Robledo, nascut el 1909, a Miravet,  membre  de  la  Federación  Anarquista  Ibérica  (FAI)  i  veí  del  barri  del  Clot  i  del Congrés. Carles Anadon va començar a militar a la FAI, aproximadament, al vint anys i, al 1937 va ser destinat al front de Teruel. En dates aproximades a l'acabament del conflicte va ser  capturat i retornat a Barcelona. Gràcies a una sèrie d'afortunats successos, va poder escapar del tren que el portava a Barcelona i anar-se a refugiar a casa de la seva dona, al Papiol. Com que  no  disposava  de  papers  d'identitat,  doncs  al  capturar-lo  li  van  cremar,  va  haver  de treballar com a "negre" d'altres artistes, entre ells, Frederic Marés, el qual va signar moltes de  les  escultures  que  va  crear  Carles  Anadon.  No  va  ser  fins  gairebé  quinze  anys  després (aproximadament al 1955) que va aconseguir documents d'identitat gràcies a contactes de companys i amics, i com a part del pagament que rebria per restaurar una de les façanes del  Monestir de Poblet. Malhauradament, l'any 1959, va rebre la notícia de que tenia un càncer de fetge que acabaria amb ell poc temps després, al 1960. L'oca forma part d'una sèrie de cinc treballs encarregats per decorar els carrers i places de Barcelona entregats entre 1951 i 1955. Tres d'ells també decoren una font. El primer és al carrer Còrsega, entre Passeig de gràcia i Rambla de Catalunya; el segon està en una plaça de Rubí; i el tercer és un conjunt de 4 escultures on es representa 4 nens "cavalcant" sobre 4 peixos que està exhibida a la rotonda del creuament entre Rambla Catalunya i la Gran Via de les Corts Catalanes. De l'última escultura es va perdre el rastre ja que van tardar massa a ser adjudicada i  cap familiar  en sap el  seu destí.  Des  que acabés  la  guerra  Carles  Anadon va  treballar  en  tres  tallers  diferents.  Tots  ells  al  barri  o  als  voltants.  El  primer  al  passatge Artemisa (al costat de la plaça Maragall), el segon prop de l'actual carrer d'Alella (Vilapiscina) i  el  tercer  a  la  cantonada  de  Muntanya-Llobregat  del  Carrer  València  amb  Independència.  Dos apunts curiosos sobre l'estàtua. Tot i que l'escultura representa una oca (cap d'oca i cos d'oca), es pot confondre amb un ànec degut a la curta llargada del coll. El motiu és degut a que  les oques tenen un coll molt fi i, alhora de recrear-lo en bronze, hagués pogut donar problemes de rigidesa i fermesa. Una altra anècdota és que l'estrena es va fer amb l'estàtua de guix que es  va fer servir per fer el motllo. Això va ser degut a que la fundició no va acabar el treball a temps, el que va implicar que en Carles Anadon tingués que tractar el guix amb pintura i ceres de manera que semblés bronze. 



17. Carrer Rogent, 82. CSO La Revoltosa. L'okupació al barri

La Revoltosa es va ocupar en la tardor de 2007 i es va estrenar com a centre social uns  mesos  després,  a  l'hivern.  En  l'espai  es  va  muntar  una  biblioteca  amb  enfocaments  del  feminisme,  l'anarquisme,  les  lluites  veïnals  i  la  literatura.  L'espai també s'ha utilitzat per classes  gratis  de  diversos  idiomes,  de  dansa,  d'un  col·lectiu de dones i lesbianes  (tots  els  dijous),  d'una  organització  d'afectades  per  mobbing, de grups, projectes o actes  puntuals  artístics,  musicals i solidaris. Aquí es van fer  diverses  jornades,  per  exemple les jornades sobre les lluites armades dels '60 i '70,  cabarets,  concerts  i  kafetes  solidàries amb casos repressius a Barcelona  i  en  altres  països,  com  la  repressió  contra  anarquistes a França o Rússia, o contra  els  Mapuche  a  Xile.  A  principis de 2011 l'espai es va enfrontar  amb  una  data  de desallotjament però el procés es va suspendre per motius desconeguts. Des d'aleshores ha viscut un procés de reviscolament important. Ara mateix acull una tenda gratuïta amb molt  èxit entre les veïnes. La biblioteca llibertària Farenheit 660, la xarxa de suport mutu del clot-camp  de  l'arpa,  les  cafetes  de  dones  lesbianes  i  trans,  l'assemblea  de  majaras,  cafetes radiofíliques i s'hi fan moltíssimes activitats de caire polític i cultural. 



PER SABER-NE MÉS...

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 - Solà i Gussinyer, Pere P. Els Ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya: 1900-1939:  

l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Barcelona: La Magrana. 1978.Aisa, Ferran. La cultura anarquista a Catalunya. Barcelona: Edicions de 1984. 2006.- Martínez Sas, M. T. i Pagès i Blanch P. [coord.] Diccionari biogràfic del moviment obrer  

als Països Catalans. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 2002.



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, 2011
Sobre la història de la Barcelona revolucionària: -Ealham, Chris: La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937.  Ed. Alianza, 2005 -Oyón,  José  Luis  y  Gallardo,  Juan  José:  El  cinturón  rojinegro.  Radicalismo  cenetista  y  

obrerismo en la periferia de Barcelona, 1918-1939. Ed. Carena, 2004. 



Aquest dossier ha estat elaborat amb diverses 

informacions recollides de testimonis, a través de 

llibres, documents 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: 

rutaclotllibertari@gmail.com 

o mitjançant el nostre blog 

http://rutaclotllibertari.wordpress.com

i twitter 

@rutaclot

http://rutaclotllibertari.wordpress.com/



