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INTRODUCCIÓ

El present document es una presentació - síntesi de la investigació de
documentació realitzada per l‟equip durant els any 2008 – 2010. Es va
realitzar gràcies a la beca de documentació de l‟IPEC, Inventari de
Patrimoni Etnològic de Catalunya, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
A l‟àrea d‟estudi, la Comarca del Barcelonès i part del Baix Llobregat, s‟hi
van documentar més de 350 safareigs públics amb l‟objectiu de subratllar
el seu valor social i arquitectònic.
A partir de bibliografia, mapes, fotografies i entrevistes es van realitzar les
visites als llocs indicats com emplaçament de safareigs; no obstant això,
pocs van ser els que encara hi són amb peu. A Barcelona ciutat, on els
safareigs eren majoritàriament de propietat privada, es van localitzar
mitjançant la guia comercial de la Cámara Oficial de Industria de
Barcelona del 1920, i s‟ha creat una base de dades amb més de 280
Safareigs.
Els safareigs públics van ser uns dels primers equipaments dels nuclis urbans
i un element molt important a les masies en les quals el seu ús va ser
compartit amb les basses per rentar les hortalisses; van donar servei a una
comunitat que encara no comptava amb aigua canalitzada a la llar. Es
va passar de rentar a la ribera del riu o als canals a rentar en especialment
dissenyats, la qual cosa millorava les condicions de proximitat,
funcionalitat i salubritat.

INTRODUCCIÓ
L‟època d‟auge va ser entre els anys 1850 i 1960. La seva ràpida
proliferació se explica, per una banda, per la por a les pandèmies que
assolaven a la població, com al 1821 la febre groga, al 1854 el còlera,
novament còlera al 1880 o la grip del 1918, que va matar més de
cinquanta milions de persones al món. I per altra banda, amb els constants
avanços en la qualitat de vida que van introduir els moviments higienistes
a la dècada de 1840, a partir del quals es van dictar diverses normatives
de salubritat pública, en les quals es parlava dels safareigs i les seves
condiciones.
Lentament, amb la canalització de l‟aigua a les llars, i a partir del 1950
amb la introducció de les rentadores automàtiques, es van abandonar els
safareigs i l‟acte de rentar la roba es va acollir a l‟àmbit privat.
Encara que la tradició venia de lluny, durant gairebé un segle es va anar
creant un espai de convivència al voltant del rentar la roba en el que la
comunitat va organitzar-se i reunir-se periòdicament. Tant aquesta
memòria dels actes quotidians com la contribució dels municipis a la seva
construcció i expansió del seu ús mereixen la major atenció i protecció.
Actualment, les noves condicions de vida a la ciutat -les noves formes de
convivència, veïns recentment instal·lats, mobilitat de la població o canvis
en les rutines domèstiques- han creat una nova demanda de llocs on
rentar la roba fora de casa: les bugaderies automàtiques. Així la
investigació pretenia a més de documentar el safareigs públics,
inventariar les noves bugaderies centrant-se en el Casc Antic de
Barcelona, on hi ha gaires. Aquest nova dinàmica ens obre a la reflexió de
quins valors hi ha i què diuen de la nostra societat.
Més informació consultar
http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia

Documentació



Objectius:


Anàlisi de cóm l‟acte de rentar va canviar en el temps. Canvi
d‟activitat publica a privada.



Valorització i recuperació d‟aquest patrimoni públic.



Metodologia: Inventari i documentació en els arxius locals i
comarcals, i altres com CEC, Casa de l‟Ardiaca o ICC. Entrevistes
amb veïns que van fer-ne ús o sabien de la existència dels safareigs.
Treball de camp amb prospecció i aixecament de plànols,
fotografies, comprovació de dades i localització exacta.



Àrea d’estudi: Municipis del Baix Llobregat, Barcelona, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Adrià i Badalona.



Període d’estudi: Ens vam centrar en dos etapes, la primera en el
moment de major proliferació dels safareigs públics,1920–1960, i la
segona etapa, l‟actual, en les bugaderies d'autoservei del Casc
Antic de Barcelona.



Resultats: S‟han comptabilitzat més de 350 safareigs, dels quals es
van documentar 30 fitxes d’edificis i infraestructura i mes de 80 fitxes
de fotografies en l‟IPEC.

Àrea d‟estudi

Caracterització dels safareigs
Els safareigs es poden diferenciar per tres característiques relacionades
entre sí. La primera és el grau de ús públic que van tenir, relacionat amb
qui els va construir i qui el va fer servir; la segona es la localització, es a dir,
el lloc que ocupava al centre urbà, les distancies i formes de alimentació i
desaigua; i finalment, les característiques tipològiques, respecte a la
arquitectura, la seva forma, mesures i materials utilitzats
Gran part dels safareigs que havíem anomenat públics en un principi van
resultar ser de propietat privada, tot i que els usos podien ser privats o
públics. En conseqüència, una primera diferenciació dels safareigs estaria
definida per la propietat del mateix i per l‟ús que se‟n fa. Es poden establir
quatre tipus:
1. Safareigs de propietat i ús públics, com són els safareigs concebuts i
edificats per part de diferents Ajuntaments de l‟àrea d‟estudi.
2. Safareigs de propietat privada i ús públic: els propietaris donaven el
servei i/o llogaven per hores un espai per rentar.
3. Safareigs de propietat privada i ús comunitari com és el cas dels
safareigs de les masies.
4. Safareigs de propietat i ús privats.
D‟aquests quatre grups, l‟estudi es va centrar en els tres primers, degut a
l‟impacte que tingueren a la comunitat com a elements d‟intercanvi
social, mentre que els safareigs privats estaven reduïts a l‟àmbit
estrictament familiar.

Caracterització dels safareigs
Una segona caracterització dels safareigs refereix a la seva ubicació.
Existeixen distintes lògiques de localització, encara que avui dia no és
possible distingir-les a primera vista pels canvis que ha produït el
creixement urbà. Per a contextualitzar-los, hem distingit aleshores entre els
safareigs de masia, de poble o de ciutat. S‟ha de notar que en els dos
primers casos, molts safareigs es feien servir també com a basses per rentar
les hortalisses i per al rec de l‟hort. De fet, la primera definició de la paraula
“safareig” al Gran diccionari 62 de la llengua catalana (2000) és la
següent: “Bassa o dipòsit d‟obra, sense tapa, on s‟emmagatzema aigua
per regar”.
Finalment, una tercera caracterització està en relació amb les seves
característiques tipològiques, és a dir, amb els aspectes formals i
tecnològics. Les primeres característiques físiques que defineixen el tipus
de safareig venen determinades per si són coberts o tancats, o si són a
l‟aire lliure sense teulada, ni murs. La segona característica és la forma de
la bassa. En la majoria dels casos, es tracta d‟una peça regular en forma
quadrada o rectangular. Les seves mesures varien, en la zona d‟estudi,
des de 2.00 x 1.50 m (Cal Planes) a 3.50 x 12 m (Safareig Carrer Alegria, a
Sarrià). Sense tenir les mesures exactes, sabem que els dos safareigs més
antics de la ciutat de Barcelona (el de la Duana i el del Pastim) que
també eren els més grans, podien rebre 200 i 300 persones
respectivament.
L‟alçada varia segons la posició per rentar: agenollat, de 20 a 30 cm, o
dempeus, amb una altura al voltant dels 70 cm. Quant al interior de la
bassa, hi trobem de dos tipus: d‟una peça sencera o dividides en dos o
més parts. Les divisions eren pels diferents usos de l‟aigua durant el rentat:
roba de color, roba més bruta, ensabonar, esbandir.

Caracterització dels safareigs
Plànol dels Safareigs
localitzats al 1920

Caracterització dels safareigs
Safareigs a Barcelona
Barcelona és un municipi excepcional, ja que la gran majoria dels
safareigs anomenats “públics” eren de caràcter comercial, de propietat
privada. L‟excepció la constitueixen dos grans safareigs de titularitat
municipal, de finals del segle XVIII, situats en el interior del recinte
emmurallat i actualment desapareguts. El primer, situat al costat del
Pastim (instal·lacions municipals dedicades a pastar el pa); el segon, a
prop de la caserna de Sant Agustí, al costat de la Porta de Mar i de
l‟antiga duana i actual seu del Govern Civil. N‟aprofitaven les aigües
del Rec Comtal abans que iniciés la seva entrada a la Barceloneta
(Tatjer, 2002, sense paginar). El mateix caràcter tenien els de Sarrià que
van ser construïts quan aquest municipi encara quedava a les afores de la
ciutat comtal.
Sembla doncs que l‟Ajuntament de Barcelona va fer cas omís de la llei de
Beneficència de 1849 i del reglament de 14 de maig de 1852 que
establia la construcció de safareigs i banys per a pobres. Tampoc va ser
molt sensible a les conclusions del Cos mèdic municipal, fundat al 1884,
en les que es subratllava la situació precària dels safareigs i la
necessitat d‟establir-ne de públics a càrrec de l‟Ajuntament (Tatjer,
2001:65-66). A les Ordenances de 1891 es regulen per primera vegada
els safareigs d„ús públic.
Les guies industrials de 1920, 1950 i 1958, ens han permès localitzar
safareigs que no havíem pogut trobat a través d‟altres fonts. A partir
d‟aquestes guies, bibliografia i referències orals, s‟ha treballat en la
creació d‟un plànol amb la localització exacta dels safareigs del
1920. S‟ha buscat la localització actual de les adreces indicades en les
guies, amb els canvis de nom que han pogut haver-hi.

Caracterització dels safareigs
Com es pot observar al plànol Safareigs a Barcelona 1920, els safareigs
es concentraven als districtes de Ciutat Vella amb 65 safareigs, la
majoria d‟ells al barri del Raval (amb 39 safareigs, concentrats
principalment al Raval Sud), seguit del Casc Antic (amb una certa
concentració als antics barris de Sant Pere) i la Barceloneta amb cadascú
9 safareigs i finalment del Gòtic que en tenia 4. En segon lloc es troba
l'Eixample on hi havien 43 safareigs amb una forta concentració a
l'Eixample esquerra (27), seguit pel districte de Gracia amb 34 safareigs i
en quart lloc el districte de Sants- Montjuïc amb 31 safareigs. Aquesta
distribució respon a la pròpia concentració de la població en aquest
anys.
Cal destacar que si bé Horta no apareix al llistat, la activitat de rentar la
roba va ser molt estesa al barri, especialment al raval de La Clota, com
ho explicarem més endavant. Probablement no va ser una activitat
donada d‟alta com a activitat comercial, raó que explicaria que
aquests safareigs privats, situats en la majoria dels casos al pati de cases
particulars, no apareguin al llistat comercial.
Altres pobles que van ser inclosos a Barcelona en van tenir una
menor quantitat, concentrats als seus teixits històrics com a Sant GervasiSarrià que tenia 5 safareigs a la part sud, a prop de la Travessera de
Gracia, a més a més, com l‟hem vist, dels dos safareigs públics municipals.
A Sant Andreu n‟hi havia 11, al districte de Sant Martí 20, concentrats al
barri del Poble Nou. Mentre que als districtes de Les Corts només n‟hi
havia 1 i cap a Nou Barris, districte que no es va desenvolupar fins a la
meitat del segle XX.

Caracterització dels safareigs

Safareigs a les masies Baix Llobregat (extracte)
Recerca de Safareigs
1.Safareig de la Font dels Avellaners:
Dels safareigs pertanyents a les
masies,
no
hi
ha
cap
informació als municipis, ja que
hi eren a les afores dels nuclis
urbans
i van ser construïts
abans de les regulacions de
tipus urbà d‟aquests municipis.
Per això es van cercar
mitjançant:
1. Localització del safareig
segons les descripcions en
plànols del segle XIX i XX.
2. Posterior prospecció amb la
captura d‟imatges
fotogràfiques.
En la majoria dels casos no se‟n
van trobar. Inicialment van
estar a les afores dels centres
urbans i a prop del riu o canal.
Amb el creixement dels centres
urbans han desaparegut o han
estat enderrocats, com es és el
cas del Safareig de la Font dels
Avellaners, només resta el lloc
on va estar.

Safareigs a les masies Baix Llobregat (extracte)
Recerca de Safareigs
La localització en els arxius
locals va ser lenta perquè no hi
ha gens informació, la que hi
ha està fragmentada i en molts
dels
casos
no
hi
són
inventariats.
Això
és una mostra de
l‟escassa atenció que es va
prestar a aquest tema.
Una excepció va ser el material
trobat a l‟Arxiu Municipal de
Molins de Rei, on es van trobar
algunes fotografies i postals
que retraten aquestes activitats
al costat del Canal de la
Infanta, avui cobert.

Safareigs a les masies Baix Llobregat (extracte)
Ahir i Avui
El cas d‟aquest safareig és
particular ja que el seu
emplaçament està allunyat del
centre urbà, aprofitant les
aigües del Canal al seu pas per
per les terrasses del Llobregat i
els terrenys agrícoles.
Les fotografies permeten la
comparació del antic safareig i
la situació actual.
L‟entorn
ha
canviat
considerablement
amb
la
d‟autopistes, línea del tren i els
diversos
talussos
d‟obra
pública.

Safareigs a les masies Baix Llobregat (extracte)
Safareigs a les masies
La masia, com aquesta de Sant
Climent de Llobregat, va ser un
centre
de
producció
i
d‟habitatge .
Les masies que encara hi son
als municipis, van comptar
amb safareigs propis, els quals
complien en el doble ús de ser
basses per rentar fruites i
hortalisses i per rentar roba.
Els safareigs es van emplaçar
immediats a canals de regadiu
o a prop del pou.

Safareigs a les masies Baix Llobregat (extracte)
Dels safareig als jardins
En alguns casos, els safareigs
en desús van ser reutilitzats
com elements propis dels
jardins, tant als patis dels
habitatges com en aquest cas,
en les masies.
Aquest canvi mostra una nova
relació amb els espais exteriors,
que té molt a veure amb una
visió idíl·lica de la natura i la
recreació de paisatges naturals
molt polits.

Safareigs Públics Municipals (extracte)
Del safareig a
l’equipament públic
municipal
A inicis del segle XX, els
emergents
municipis
van
començar a construir els seus
propi s equipaments .
En aquest cas, segons les actes
municipals, l‟edifici va ser
finançat per la Sociedad
Energía Eléctrica de Cataluña,
que també va construir una
escola, a canvi de deixar
passar les seves instal·lació pel
poble.
El safareig hi era al costat de
l‟escorxador i a prop del riu
Besòs. Contava amb pou propi
de proveïment d‟aigua i pou
negre per a la seva recollida.
Fou obra de l‟arquitecte
municipal Juan Maymó.

Safareigs Públics Municipals (extracte)
L‟Ajuntament
de
Sarrià,
aleshores
independent
de
Barcelona, va fer construir amb
iniciativa i finançament propis
dos safareig.
Dissenyats
per
l‟arquitecte
municipal, un d‟ells es va
construir al centre urbà. Estava
constituït per dotze basses, les
quals s‟alimentaven per un
canal central.
Comptava, a més, amb altres
basses,
probablement
per
realitzar les diverses fases de la
colada, i una caldera per
escalfar l‟aigua.

Extracte del Catàleg fotogràfic
Safareigs als
equipaments
Safareig
privat
–
públic,
catalogat com a monument
històric (Categoria B, cap III).
Va ser construït per albergar els
safareigs
del
Sanatori
antituberculós, que no va
arribar
a ser construit, ni
tampoc no es va fer ús
d‟aquest edifici.
Edifici actualment abandonat,
presenta una intervenció de
obra
nova
inacabada
i
també abandonada. Alguns
elements
estan
força
deteriorats, i en estat de
contínua degradació, com és
el cas les baranes i del
trencadís de les cobertes.
Caldria
una
actuació
immediata.

Safareigs Privats (extracte)
Safareigs a la vida
privada.
En l‟entrevista, la Paquita Grau i
Solé ens va explicar que els
safareigs de les cases del
carrer Xipreret es situaven
davant de les cases o al
darrera (dins del pati) en funció
de la situació del pou que
tenia, i que condicionava
també la ubicació de la cuina:
quan la cuina i el pou eren a
l‟entrada de la casa, el
safareig es situava al davant;
quan el pou i la cuina eren al
darrera, el safareig es situava al
pati, on normalment sempre hi
havia un llimoner, una figuera i
el fum.
Han estat restaurats i es poden
visitar actualment.

Safareigs Privats (extracte)
Safareigs a la vida
privada.
Hem d‟assenyalar el cas
particular
dels
safareigs
d‟Horta, que van servir per a
rentar la roba de les classes
benestants de Barcelona, ben
abans que el poble sigui
agregat a la ciutat comtal, a
l‟any 1904.
Bona part de les dones que hi
residien es dedicaven a fer la
bugada dels barcelonins de
classe mitjana i alta. Aquets fet
va permetre compensar en
part l‟escassa
dotació
de
safareigs a la ciutat , molt
sentida des
de
que
la
preocupació per la higiene
esdevingué un fenomen nou
en ràpida expansió, que
implicava
no
només
la
neteja periòdica del cos, sinó
també la del vestit.

Safareigs avui a Barcelona

Respecte a l‟època actual, hem limitat la nostra prospecció a les
bugaderies de la Ciutat Vella de Barcelona, àrea geogràfica que vam
seleccionar com a exemple d‟un dels centres de major dinamisme de la
societat catalana. S‟hi ha pogut discernir tres tipus de bugaderies:
1. Les sense possibilitat d‟autoservei
2. Les només amb aquest tipus de servei i
3. Les que hem anomenats “mixtes” perquè proposen les dues formules.
De les 43 bugaderies amb que compta aquesta part de la ciutat, la
majoria es situen al barri del Raval, amb 24 locals dels quals la meitat
proposen l‟autoservei. Segueix el Casc Antic amb 9 bugaderies, de les
quals una mica menys de la meitat proposen l‟autoservei. Al Gòtic es
troben 7 bugaderies amb només dues que proposen l‟autoservei i
finalment, ben lluny al darrera, La Barceloneta, amb un total de 3 negocis
dels quals un proposa l‟autoservei.
Es sorprenent de veure que, a l‟excepció de la Barceloneta que va
canviar radicalment, la situació dels barris respecte al tema de la
concentració d‟espai d‟ús públic per al rentat de roba se sembla a la del
1920. De la superposició dels plànols que vam crear, destaca que 7
bugaderies actuals tenen la mateixa adreça que antics safareigs. Se‟n
trobem 4 al Raval, tots a la part baixa d‟aquest barri, on ja se solien
concentrar els safareigs als anys 1920; 2 al Casc Antic (un dels quals on els
safareigs es van utilitzar fins al 1987) i 1 al Gòtic, a la seva part baixa.

Safareigs avui a Barcelona

La falta d‟aigua corrent en algun cas encara possible en aquest vell teixit
urbà de la ciutat, al costat de la inexistència d‟espais adequats al interior
de certes vivendes de Ciutat Vella i la consegüent impossibilitat
d‟instal·lar-hi rentadores, segueixen obligant una part de la població
d‟aquests barris a realitzar aquestes tasques fora de la llar, a les diverses
bugaderies al seu abast. L‟ existència de qualsevol element higiènic dintre
de la casa comporta necessàriament la seva connexió amb les xarxes de
subministrament i evacuació i si aquestes són deficients, es busquen
solucions a fora de la llar per remeiar-ho.
No obstant aquestes raons, se‟n afegeixen d‟altres per explicar l‟obertura
de locals autoserveis des de fa una dècada a aquesta part de la ciutat.
Són barris que acullen una ampla població visitant (siguin turistes com a
residents en trànsit, el temps de trobar-se un altre domicili) o encara
estudiants que comparteixen pis i que no volen o no poden invertir en una
rentadora. Bona part dels propietaris i propietàries entrevistats i
entrevistades comenten que els principals clients són els turistes i
l‟hostaleria, seguits dels habitants del barris sense rentadores a casa o, a
l‟hivern, de persones que encara que tinguessin rentadores, aprofiten els
serveis de les bugaderies autoserveis o per a rentar i secar roba o només
per a secar-la.

Safareigs avui a Barcelona

Conclusions

Més que una recerca acabada i tancada, entreguem en la fase de
documentació, un estat de la qüestió amb diverses pistes que mereixerien
ser explorades més endavant. No obstant això es pot concloure:
•

Perill de desaparició dels safareigs existents: El ràpid creixement del
centres urbans al voltant i l‟interior de Barcelona ha fet que aquestes
peces desapareixen. Les que resten en peu, es troben en una
situació de fragilitat, donada la escassa valoració, documentació i
protecció.



Importància del safareig com equipament social: Les relacions social
que van néixer a partir del acte de rentar, les rutines i històries li
donen un caràcter d'element significatiu.



Relació estreta entre l‟aigua i la vida urbana: Així també es un clar
testimoni de les relacions entre la dotació de l‟aigua i la vida urbana
que aleshores, solucionava les necessitats d‟una creixent població
urbà.



Per l‟anterior, n‟hi ha un potencial d‟estudi de tipologies i
desenvolupament com peça urbana rellevant per la seva valoració i
protecció.
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