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Els orígens de Gracia: Dos convents, rieres i torrents i dos eixos de comunicacions, 
aquest era el mapa del principi de la Gràcia actual, sobre una suau pendents (del 3% al 
5%) que baixa de Collcerola cap el pla de Barcelona baixaven torrents i rieres amb 
aigua abundant (sobre tot en èpoques de pluja) Hi havia dos camins importants ja des 
de la època romana i posiblement anterior, un el de Barcelona a Sant Cugat l’actual 
carrer Gran i l’altre de Montcada al Llobregat, l’actual Travessera de Gràcia. 
Sobre aquest territori es construeix el primer Convent dels Carmelites Descalços 
anomenats popularment “Josepets”, era el convent  de Nostra Senyora de Gràcia al 
1626, en uns terrenys donació de Josep Dalmau i Lucrecia Balcells que només eren 
boscos i conreus situats en l’actual localització de la Plaça Lesseps,  aquest convent 
dona nom al futur municipi. 
El segon convent, dels pares Franciscans va ser el Convent de Santa Maria de Jesús de 
Gràcia, que després de diverses localitzacions i destruccions en la primera localització 
Aragó - Passeig de Gràcia (1714, 1813 guerra del francès) passà una temporada a Can 
Trilla (Masia de Gran de Gràcia) i finalment al 1817 es construeix en l’actual localització 
de l’església de Jesús on també fou destruït en dues ocasions fins a quedar al 1835 
com a parròquia de Jesús. 
 
Al voltant d’aquest convents comencen a construir-se  masies i nuclis de cases. 
Apareixen així, durant els segles XVII i XVIII Masies com Ca l’Alegre (1688), Can Trilla, 
Can Muntaner, Cal Xipreret, Can Todà, la Fontana, el Palau de la Virreina, etc. Essent 
també terreny de bòviles per la construcció de Barcelona. Al 1767 apareix documentat 
ja el nom de Gràcia 
 
El creixement urbà i la parcel·lació de finques el primer planejament urbanístic de la 
historia de Barcelona. La situació de Gràcia, només a dos kilòmetres de la Barcelona 
emmurallada, amb el passeig de gràcia fet des de 1827 era una extensa superfície de 
sol òptim per urbanitzar, ja que quedava fora de la zona de prohibició de construcció, 
per motius de defensa del que mes tard seria l’eixample de Barcelona. 
Hi havia 11 grans propietaris a finals del segle XVIII, propietats que parcel·lades 
donaren 83 terrenys per urbanitzar i es comença a construir no com a l’antiga ciutat 
medieval si no seguint un model parcel·lari bàsic segons algunes ordenances 
municipals. 
La Urbanització de cada finca ha de començar amb un plaça central rectangular, que 
havia de servir per la vida social del barri, mercat, festes, cultura, etc (per això es 
donaren facilitats als propietaris i a les cases que es construïren a la plaça)  de la que 
sortien els carrers mes o menys amb traçat ortogonal d’uns 30 pams d’ample (6 
metres). Aquesta trama urbana, urbanitzada i construïda en diferents moments 
històrics i per la iniciativa privada dels diversos propietari, va encaixant per 
juxtaposició, constituint al final una trama viària de gran coherència. 
Així es configura una de les característiques del barri de Gràcia: les seves places   
Gràcia creix en població i urbanització, del 1830 al 1840, tan pels que busquen 
habitatge fora de la Barcelona de dins de muralles, com per la creixent industrialització 
i immigració que arriba a la ciutat, també a Gràcia apareix la industria, textil, Can 
Vilaregut (el vapor vell) i Can Puigmartí (el vapor nou) i altres petites industries, el 
municipi es converteix amb lloc residencial de la naixents classe obrera de Barcelona, 
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que s’organitza en associacions de tots tipus i que marcarà una de les altres 
característiques i la historia d’aquest barri, els conflictes urbans i polítics i 
l’associacionisme. 
 
La Plaça Lesseps 
Es la plaça més gran de Gràcia (20.300 m2) fruit de la unificació de dos places. La dels 
Josepets i la plaça de la Creu. Aquí hi havia la Masia ca l’Alegre de Dalt. Aqueta plaça, 
avui dia podríem dir-ne “esplanada Lesseps” ha pagat el ser encreuament de eixos 
viaris importants, dos de nord a sud: Gran de  Gràcia i Princep d’Astúries amb Avinguda 
de Vallcarca i República Argentina, i un altre eix viari Travessera de Dalt i General Mitre  
de est a oest. En aquesta gran esplanada conviu l’intens trànsit de vehicles per la 
Superficies i en un túnel, amb els vianants, turistes, sortida de metro i els pocs 
comerços que donen a la plaça.   
Recentment, amb la construcció de la biblioteca Jaume Fuster, s’ha dotat a la plaça 
d’un equipament que és centre d’activitats i de trobada de la gent del barri (fins fa poc 
aquest paper només el feia l’església dels Josepets amb el seu Casal). Caldrien més 
equipaments cívics, culturals o socials per donar vida a la plaça com a tal. 
 

      
Fotos Arxiu Municipal de Gràcia                                                                    
 
 

    
 
1.Jardins del Mestre Balcells 
Entrem pel bonic passatge Frigola i sortirem pel de sant Salvador, els jardins municipals 
i restaurats al 2003 s’estructuren en varis esglaons de diferents usos. A la part superior 
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hi ha una esplanada envoltada de palmeres. Els Jardins estan dedicats al Mestre Joan 
Balcells (Barcelona 1882) format i professor de l’escola municipal de musica,  va ser 
fundador i director de l’Orfeó Gracienc (1904-1936) a més de compositor. 
 

     
Escultura dedicada al Mestre Balcells dins dels jardins 
 
 

          
 
2.La Plaça del Nord i “els Lluïsos de Gràcia” 
Plaça del 1860 fruit de la urbanització de les finques de Ramón Martí i Pau Vilaregut 
sota un únic projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, construïda junt amb dos 
cases pels propietaris, un a la mateixa plaça i l’altre al carrer Alzina. Plaça avui a dos 
nivells, pavimentada a la part alta i jocs infantils i verd a la baixa. Hi ha una font en 
forma de columna dòrica te en relleu l’escut de la Vila de Gràcia antic. 
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A la part Nord de la plaça hi ha l’edifici dels Lluïsos de Gràcia l’entitat social, cultural i 
religiosa més antiga de Gràcia. Actualment conta amb uns 800 socis i forma part del G6 
(Col·lectiu d’entitats culturals històriques de Gràcia) junt amb:  
El Centre Moral, el Cercle Catòlic, la Federació de Colles de sant Medir, La Fundació 
Festa Major de Gràcia i la Fundació Orfeó Gracienc, entitats que anirem trobant en 
aquest itinerari. 
Els Lluïsos varen ser fundats l’any 1851 per mossèn Jaume Alsina i estaven situas al 
convent de les Clarisses (carrer Verdi – Biada)  amb la finalitat de formar i ocupar el 
temps d’oci dels joves de Gràcia. L’any 1864 aquest fundador va donar el seu patrimoni 
per comprar terrenys i construir la seu social a la recent urbanitzada plaça del Nord. 
Aquesta institució, amb els entrebancs de la guerra, ha anat creixent en socis i 
activitats. Al 1945 pista de bàsquet, 1957 entra l’escoltisme, al 1961 la coral Cantiga 
(herència de l’Schola Cantorum dels anys 20). Al 1969 l’assemblea general aprova (amb 
tensions) que les dones puguin ser sòcies de l’entitat !  i als anys 1970 els Lluïsos 
s’impliquen també en les lluites per la democràcia. Es creen també els grups de teatre, 
esports, esplais, cultura popular, etc. 
 

    
 
 

              
 
Placa al fundador dels Lluïsos                Font amb l’antic escut de Gràcia 

 
3.La Plaça de la Virreina, L’església de sant Joan i l’Orfeó Gracienc  
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La plaça deu el seu nom a que el virrei del Perú i marques de Castellet era propietari 
d’aquests terrenys, Manel Amat (1700-1776) va fer construir un palau d’estiueig, 
volgué tornar a Barcelona amb 80 anys i es casa per poders amb una jove de 19 anys, 
però el marques es mort abans d’arribar a Barcelona i per això el palau es el de “la 
Virreina” Francesca Amat i Fivaller, que hi va viure varis anys. Després va tenir varis 
usos des de residència religiosa, hospital, capitania general, presó militar, caserna, fins 
al 1880 que fou derruït. La masoveria de la Virreina encara es pot veure  a Torrijos 
cantonada carrer de sant Lluis (avui convent de monges)  
El barri seguia creixent i quedava sense comunicació per la gran finca (30.000 m2) 
rodejada d’una alta tapia, al final l’ajuntament i els propietaris, que era l’hospital de la 
Santa Creu, van decidir al 1878 parcel·lar la finca, l’espai central, com sempre la plaça i 
en ella l’església de Sant Joan de l’arquitecte Magí Rius i ampliació posterior de 
Francesc Berenguer (l’arquitecte de Gràcia) edifici de maó i pedra (a capes). Aquesta 
església va ser també cremada durant la Setmana Tràgica i durant la guerra civil. 
Destaca la decoració ceràmica de la capella del Santíssim, de Mario Maragliano, 
col·laborador de Gaudí i Domènech i Montaner. 
A la plaça destaquen els arbres, la font i estàtua de Ruth de Josep Mª Camps Arman i 
els dos edificis que donen al carrer Torrijos (abans del Virrei). La del carrer Or 44 es la 
casa Joan Baptista Rubinat, de la que és arquitecte també Francesc Berenguer, amb 
magnífics esgrafiats a tota la façana. A l’altra banda, Or 38-40, un edifici palauet 
singular. 
Si baixem per Torrijos trobem els cines Verdi Park  tota una institució a Gràcia i 
endinsant-nos pel carrer Astúries  trobem a la dreta l’Orfeó Gracienc.  
 
 

    
 
 

4.L’Orfeó Gracienc fundat com hem vist abans pel Mestre Joan Balcells al 1904 i essent 
ell el Director fins a la guerra (1936) es avui una prestigiosa institució cultural del barri. 
Forma part del G6, ofereix: l’escola de música i dansa, La orquestra Arcambra, l’esbart 
dansaire, el grup de teatre i el grup excursionista.   
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        La font amb l’estàtua de Ruth 

     
 
Or 38-40    Or 44 
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  Palau de la Virreina       l’Orfeó Gracienc al carrer Astúries 
 
 

5.La plaça del Diamant 
Seguint pel carrer d’Astúries, abans carrer Esmeralda, trobem la plaça del Diamant, de 
1850, en els terrenys del comerciant de pedres precioses (carrer de l’Or, Topazi, la 
Perla,etc) Josep Rosell, per això era conegut com el “barri del joier”. Plaça utilitzada 
tradicionalment pels envelats de la Festa Major i immortalitzada per Mercè Rodoreda 
en la seva novel·la “La Plaça del Diamant” (1962) per això en honor seu hi ha 
l’escultura de “La Colometa” (1984) de Xavier Medina. A la plaça encara hi ha en el 
subsòl  l’antic refugi antiaeri de la guerra que es pot visitar. 
Avui la plaça es molt utilitzada pels jocs infantils i fer-hi mercats d’intercanvi. 
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6.L’Artesà de Gràcia, La plaça Anna Frank 
A la Plaça d’Anna Frank actualment trobem el Centre Artesà Tradicionarius en l’edifici 
remodelat que havia estat primer “La Fraternidad y el Artesano” cooperativa popular 
de Gràcia, confiscat per la Falange al 1939, després abandonat i reivindicat pels veïns 
com a Ateneu des de 1976, és comprat al 1980 per l’Ajuntament i cogestionat com a 
Centre Cívic per les entitats de Gràcia. Al 1985 la vida del centre és llanguida i al 1993 
es fa una concessió a la entitat cultural TRAM i neix l’actual Tradicionarius. 
Recentment s’ha arreglat l’espai exterior enderrocant algun edifici per fer la plaça amb 
escultura i placa a Anna Frank. 
 

   
  
 
7.Torrent de l’Olla, Can Pardal, 8.La Cooperativa la Lleialtat, el Teatre Lliure 
Al Torrent de l’Olla cantonada Montseny hi havia una masia propietat de Valentí 
Quintana, la seva filla, casada amb Ramón Aymerich al final del segle XIX va promoure 
la urbanització de la finca, desapareixent la masia i construint el 1878 la torre que 
encara avui podem veure en aquesta cruïlla. Destaca una galeria porxada i una torre 
campanar molt alta (el segon campanar de Gràcia) que al 1878 tenia un rellotge 
mecànic  (del rellotger Sicart) amb dues campanes, avui desaparegudes. 
Mes endins del carrer Montseny trobem l’edifici de Cooperativa la Lleialtat, amb la llei 
d’associacions de 1887 va sorgir el moviment cooperativista, vinculat al pensament 
republicà federalista lliberal i al moviment obrer urbà. A Gràcia la Cooperativa de 
teixidors a Mà al 1876 i la Cooperativa la Lleialtat al 1892 que va arribar a tenir 500 
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socis, que amb una quota rebien serveis. Socials i culturals, economat, teatre, ball, 
coral, futbol, etc. 
Després de la guerra les cooperatives foren prohibides o reduïdes. Al 1976 l’edifici 
torna a obrir com a Teatre Lliure, teatre que ha estat a l’avantguarda del teatre 
europeu. Ha passat uns anys tancat per reformes actuant aquests anys en la nova seu 
del antic mercat de les flors a Montjuic. 
 

                     
       Can Pardal. Les Masies de Gràcia. Taller d’Història 

 

      
Can Pardal 
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 El Lliure 
 
 

9.Carrer Ros de Olano i l’Oratori de Sant Felip Neri  
La Ordre religiosa de sant felip Neri tenia la casa mara a Barcelona a la plaça del seu 
mateix nom des del segles XVII i a finals del XIX va construir el seu segon edifici a 
Gràcia. Una part de l’edifici es residència amb un claustra central on si fan concerts per 
la festa major i una altre es l’Oratori. Arquitecte Joan Artigas. Per la Setmana Tràgica 
(1909) l’edifici va ser cremat, fet que va inspirar a Joan Maragall el poema “l’església 
cremada” publicat el 18 de desembre del 1909 a la Veu de Catalunya. Al 1936 fou de 
nou incendiat i ocupat com a caserna. 
 
10.La Cooperativa de Teixidors a Mà i la plaça de la Revolució de setembre de 1868 
Al carrer Terol nº 35 avui hi ha el Teatreneu (1988) institució teatral de Gràcia amb tres 
sales i teatre d’avantguarda, era la seu de la Cooperativa de Teixidors a Mà, semblant a 
la que hem vist a la “Lleialtat” avui teatre Lliure. 
La plaça de la Revolució  urbanitzada en els terrenys de la finca de la Virreina al 1843 
segons projecte de Francesc Alsina. En la segona meitat del XIX s’instal·là el mercat 
d’Isabel II o Mercat de la Revolució que serà enderrocat al 1911 amb la compra de 
mans privades per part del consistori del Mercat de l’Albaceria Central al 1913. 
Al subsòl de la plaça fou construït pels veïns  un refugi antiaeri. Amb les reformes de 
1994 s’ha fet un aparcament subterrani i es conserva un petit tram del refugi. 
 

   
 
La plaça de la Revolució 
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11.La plaça del Sol 
Parcel·lació al 1860 del terrenys de Joaquim Mas, ha estat famosa perquè durant la 
primera república (1869) es va plantar al centre de la plaça un cedre que fou conegut 
com “l’arbre de la llibertat” per commemorar la revolució de setembre de 1868 que 
havia portat la caiguda de la reina Isabel II i la promulgació de la constitució 
republicana. 
Sempre ha estat un lloc de trobada,  de festa, d’activitats d’oci, des dels envelats de la 
Festa Major fins l¡actual plaça remodelada  amb quantitat de bars i de joventut. Al 
subsòl hi havia també un gran  refugi antiaeri   (avui aparcament) de 750 m2 i 3,50 m 
d’alçada, amb departaments, dispensari i serveis, que els veïns pensaven dedicar 
desprès de la guerra a banys públics. 
A l’exterior avui hi trobem l’escultura “L’Astrolabi” de Joaquim Camps (1986).  
 
 

   
 
 

   
 
Plaça del Sol en un dia plujós       L’Astrolabi  
 
 

12.El Casino la Violeta 
Al carrer Sant Joaquim 8-12, edifici projectat per l’arquitecte Jaume Gustà com a seu 
social de la Sociedad de Fomento Voluntario de la Villa de Gracia al 1840, entitat de 
caire social i cultural. Era un clàssic casino de poble amb bar, billars, futbolin i teatre en 
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el pis superior, a més de seu de gremis i entitats del barri; encara avui es la seu  del 
Esbart Lluis Millet. 
Al 2004, la junta de la Mutua d’Industrials i Comerciants de Gràcia ven l’edifici a una 
Inmobiliaria, la pressió de les entitats de Gràcia amb el lema “salvem la Violeta” fa que 
al 2005 la Inmobiliaria cedeix l’edifici a canvi d’un solar al carrer Verdi. Al 2009 es fa un 
concurs de reforma que manté els espais significatius. 
 

    
 
 
13.La plaça de la Vila 
Es fruit d’una de les primeres parcel·lacions de finques de Gràcia, la de palau Pava i 
Galvany (1836) la plaça fou construïda el 1862 per l’arquitecte Antoni Rovira, primer 
era la plaça d’Orient, després va ser de la Constitució, recentment era la de Rius i 
Taulet i al 2009 ha estat batejada com a Plaça de la Vila de Gràcia.  
Al 1850 Gràcia recupera l’autonomia municipal i construeix la seu de l’Ajuntament a la 
plaça, posteriorment es construeix al mig de la plaça el campanar (1870) de 33,33 
metres d’alçada per acabar de donar el caire institucional a la plaça. 
Aquest espai ha estat escenari dels fets mes significatius de Gràcia, el 1870 la Revolta 
de les Quintes1, els pregons i premis de la Festa major, la desfilada de Colles de Sant 

                                                           
1
 Al 1870 Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí es revoltaren contra una llei de lleva de soldats que deixava al 

municipi amb pocs joves per treballar. Gràcia resistí sis dies el setge dels soldats sota la direcció del 

Centre Republicà Federal, els escamots feren barricades al Torrent de l’Olla i al Carrer Gran. A la plaça de 

la Vila la campana tocava cridant a la revolta i no va parar fins que tres bales de canó la van inutilitzar.  

El 5 de gener de 1874 hi ha el cop d’estat del general Pavia i Gràcia torna a cridar a la vaga general que 

va tenir un ressò total ja que aquest era un  barri obrer amb molta vida associativa (avui el 20% dels 

veïns de Gràcia encara son d’alguna associació) 

La setmana Tràgica a Gràcia  també va ser molt sonada: 76 barricades, va ser l’únic barri on es va 

disparar contra l’exèrcit. Era mes que anticlerical (encara que es varen cremar algunes esglésies) una 

autèntica protesta contra la guerra per que 200 dels reservistes pel Marroc eren de Gràcia. 
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Medir i altres esdeveniments socials i polítics, en els quals feia tocar la campana, signe 
de la llibertat. 
 

   
 
 

   
 
Plaça de la Vila 
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Plano de l’Itinerari 
 
 
   

 
 


