La Nostra Sagrada Família: la Torre del
Fang
Els veïns del Clot estem preocupats per la preservació d'aquesta masia de fa 600 anys
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Quan es va decidir el nou traçat de l'Ave fent-lo passar pel mig de la ciutat de
Barcelona, algú va agafar un regle i va fer una línia quasi recta que passava pel
carrer Mallorca. De ben segur que el fet que passés al costat mateix de la Sagrada
Família no el va fer dubtar, es tractava d'un problema tècnic totalment superable i
sense conseqüències, confiem que les mesures que es prenguin siguin del tot
encertades.
Nosaltres, els del barri del Clot, som més
modestos però també tenim la nostra pròpia
MÁS INFORMACIÓN
Sagrada Família anomenada Torre del Fang.
Mentre que la línia de l'AVE passa fregant el
temple dissenyat per Gaudí, la nostra Torra del
Fang es troba just al bell mig del traçat, de
manera que no hi havia més remei que
enderrocar-la o posar en marxa la imaginació i
A FONDO
buscar la millor solució. Afortunadament s'ha
Extra AVE
trobat una fórmula que ha permès preservar-la
i en el seu lloc. Aquesta solució farà passar el
túnel per sota mateix de la Torre del Fang.
L'aparell que s'ha dissenyat per fer aquest forat es diu Barcino, sembla que si li
posem un nom més nostre i amb arrels llatines l'agressió serà menys dolorosa, però
el fet és que aquesta enorme màquina foradarà les entranyes del nostre barri i de la
ciutat.
De tota manera, no us penseu que aquest sigui el primer cop que els interessos
oposats del tren i la Torre del Fang provoquen un conflicte. La primera vegada que
es varen creuar va ser l'any 1852 quan es van expropiar part dels terrenys de
l"edifici pel traçat de la línia ferroviària. L'any 1915 una altra expropiació també
motivada pel tren va tornar a fer trontollar la Torre. I ara en ple segle XXI se les han
hagut de veure de nou, i de moment sembla que també sortirà guanyadora la nostra
masia.
No vull pas fer una dissertació sobre la història de la Torre, no us diré que fa uns
600 anys que la tenim aquí davant nostre, ni us diré que es l'única que queda de les
prop de 30 masies que hi havia a Sant Martí. Sí que us diré que el seu nom ve de la
quantitat de fang que hi havia al camí que passava pel seu costat, fang que ara
també la cobreix degut a les obres. Però la nostra Torre del Fang continua aquí com
a testimoni d'aquests 600 anys i no la podem perdre.
Avui hem estan gravant un nou capítol del nostre videoblog amb l'Associació de
Veïns just davant de la Torre del Fang. Ens han explicat la situació en la qual es
troba, de manera que podem dir que pel que fa al contenidor ja la tenim salvada.
Tan sols ens falta dotar-la del contingut que es mereix i fer que estigui més a prop
del barri perquè en gaudim tots els veïns.
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