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Camp de la Bota
Un topònim d’origen francès?
Jordi Fossas

E

stà generalment acceptat que el topònim de Camp de la Bota deriva de
la catalanització del mot francès butte
amb què es designa la petita elevació a
la qual han d’apuntar els artillers en les
pràctiques de tir. Però és molt probable
que el seu origen respongui a l’existència d’una casa de pagès de nom La Bota
que estava situada fora de les muralles
de Barcelona, no gaire lluny de la Ciutadella, a prop de la qual es feien les pràctiques dels artillers.
La situació de la casa queda clarament
definida en el Plànol de la ciutat de Barcelona i els seus contorns, de l’any 1740, que és
d’autor desconegut. La seva proximitat
al lloc destinat a fer pràctiques d’artilleria va donar nom, molt probablement, a
l’indret. En un plànol del setge del 1808

En el plànol de
l’esquerra, del 1740,
es pot apreciar la casa
de La Bóta, prop del
pont dels Àngels.
Al plànol de la dreta,
del 1808, es veu el lloc
destinat a fer pràctiques
d’artilleria. Tots dos
plànols tenen com a
referència la Ciutadella.

Concurs de tiradors
a finals del segle
XIX, que es va fer al
Camp de la Bota, ja a
l’emplaçament situat
al límit de Barcelona
i Sant Adrià de Besòs.
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de Barcelona i els seus voltants es veu
clarament el lloc destinat a fer pràctiques d’artilleria, que estava situat molt
a prop de la Ciutadella. En un plànol de
l’any 1819, dibuixat per Ignasi Mayans,
es veuen amb detall les diferents construccions que formen el complex destinat a pràctiques d’artilleria, la caserna
principal, el polvorí i els parapets.
Durant la segona meitat del segle xix,
a causa de l’establiment de nombroses
fàbriques en el sector i també d’alguns
nuclis d’habitatges que va fer pujar el
valor dels terrenys, el camp de tir es va
traslladar uns tres quilòmetres cap a llevant, en el límit entre Barcelona i Sant
Adrià de Besòs. Aleshores, el topònim de
Camp de la Bota el va acompanyar en el
desplaçament.
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