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1. RECOPIL·LACIÓ HISTÒRICA DELS ELEMENS SINGULARS DE 
L’ITINERARI I RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ: 
 

a. Descripció del elements arquitectònics i sonors destacables 
 

• Introducció: 

Montjuïc ha ocupat històricament un lloc preeminent en la configuració morfològica 
de Barcelona. És la muntanya que va acollir el poblat ibèric que va ser el primer nucli 
habitat del que ara és Barcelona i també on es trobava el cementiri jueu i el castell del 
comte Cosobirà de la ciutat. També és aquí on estaven les pedreres d’on s’extreia el 
material per construir els carrers i els palaus de la ciutat medieval. Més recentment han 
nascut a la seva falda els barris de la Bordeta i del Poble – Sec. És a Montjuïc on es 
van celebrar l’Exposició Internacional de 1929 i els Jocs Olímpics de 1992. 

En el transcurs d’aquesta llarga relació històrica, la muntanya s’ha anat omplint de 
tot un seguit d’equipaments. Aquí podem trobar institucions culturals d’alt nivell, 
centres esportius i també una extensió molt gran de verd amb punts de gran interès. 

Ara s’obra una nova etapa destinada a potenciar la muntanya que ha estat 
l’escenari i el principal reflex dels esdeveniments que han actuat com a motor de la 
nostra història en el darrer segle, amb l’objectiu de convertir-la en un gran parc urbà, 
en un enclavament de la natura en ple centre de Barcelona i en un referent 
internacional de la sostenibilitat urbana. 

 

• Esdeveniments relacionats amb Montjuïc: 
o Antecedents: 

Montjuïc és una muntanya solitària de 173 metres d’alçada que separa Barcelona 
de les terres que travessa el riu Llobregat. Amb el pas del temps la muntanya va 
esdevenir alhora popular i sinistra. Popular perquè la gent hi anava a passar un dia de 
camp al costat d’alguna font, i sinistra perquè el castell que es va aixecar al cim era un 
símbol de repressió. També ha estat una pedrera eterna d’on es va extreure el material 
amb què es van construir molts edificis de Barcelona, en especial la ciutat antiga i 
l’Eixample. 

La muntanya ha estat poblada antigament. Hi va existir un poblat ibèric als segles 
III i II a.C, dels quals es van trobar unes grans sitges al camí de l’Esparver. Cap al 
segle XII els comtes de Barcelona van construir un castell vora el port antic, que 
donava als que es coneixeria posteriorment com Can Tunis. Les ruïnes del castell es 
van conservar fins als primers anys trenta del segle XX i ara només una placa situada 
sobre un promontori, vora el Fossar de la Pedrera, recorda que va existir. 

A les parts més planes de la muntanya hi havia caps de conreu i masies, ermites i 
fonts, i una torre de guaita el pas dels vaixells. Tot va canviar radicalment quan es va 
decidir que al seu cim hi hagués una fortificació militar que vigilés, i castigues si calia la 
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ciutat estesa als seus peus. És quan la muntanya va esdevenir, tal com s’ha dit 
anteriorment, alhora popular i sinistra.  

Els amants del pintoresquisme estimaven les fonts de la muntanya, potser perquè 
al seu voltant van néixer berenadors i llocs de ball. La més popular de totes les fonts 
va ser la del Gat, esmentada ja el 1855 i que ha estat conservada en la memòria 
popular amb l’ajut d’una cançó. La seguia en popularitat la font Trobada, que 
conservava una placa del governador Andrés Pérez de Herrasti, que el 1817 hi va voler 
posar com a record el seu arranjament, assenyalant que el lloc havia estat ‘’descuidado 
por tantos siglos’’. La font va desaparèixer amb el seu bar quan es va fer la piscina 
olímpica. D’altres fonts havien mort molts anys enrere, com les d’en Conna, del 
Geperut, de la Satàlia, de la Valquíria, d’en Pessetes... 

o Els primers intents d’urbanització de Montjuïc
(1887-1914):

El 1894, l’arquitecte Josep Amargós Samaranch va redactar l’avantprojecte 
d’urbanització rural de Montjuïc. Amargós va pretendre solucionar els problemes 
d’habitabilitat de Montjuïc i dels seus voltants i convertir, alhora, el muntijol (aleshores 
un lloc poc accessible) en un gran parc d’esbargiment. Per això, l’Ajuntament va 
encarregar-li la represa del projecte del Parc de Montjuïc, designat d’utilitat pública per 
llei el 16 de juliol de 1914. 

L’eixamplament de la ciutat de Barcelona va ocasionar les primeres propostes 
urbanístiques de la muntanya de Montjuïc. El projecte d’Ildefons Cerdà, aprovat per 
reial ordre el 7 de juny de 1859, va suposar descloure i acoblar la ciutat històrica amb 
la resta de nuclis urbans del pla de Barcelona mitjançant la prolongació de cinc vies 
amples: el passeig de Sant Joan, la Gran Via de les Corts Catalanes, la Diagonal, la 
Meridiana i el Paral·lel. d’aquesta manera, els barris del Besòs i de Sants-Montjuïc 
quedaven intercomunicats a partir d’un nucli umbilical emplaçat a la plaça de les 
Glòries Catalanes. 

El projecte de reforma i eixample de Cerdà finalitzava amb l’incorporació 
d’Hostafrancs i, alhora, traçava l’enforcadura de la Gran Via de les Corts Catalanes i de 
l’avinguda del Paral·lel (l’actual plaça Espanya). Per tant, la vessant nord de Montjuïc 
restava fora del teixit projectat i es destinava íntegrament a parc.  

La implantació de la retícula de Cerdà a les barriades de Montjuïc va suposar tot un 
seguit de problemes competencials: efectivament, Cerdà no va contemplar el 
manteniment de les antigues vies de comunicació ni les propietats urbanes 
preexistents (edificacions aïllades, nuclis urbanitzats, etc.) que quedaven fora de 
l’ortogonalitat del projecte. Això va motivar el sorgiment de propostes urbanístiques 
noves i, en aquest sentit s’ha d’entendre el plantejament realitzat per Josep Amargós 
Samaranc entre els anys 1887 i 1914. El pla Amargós plantejava la urbanització de 
l’extrem nord de la muntanya, així com l’enjardinament de la part alta del muntijol, 
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idea que més tard fou recollida per Le Forestier i N.M Rubió i Tudurí per a L’exposició 
internacional de 1929. 

Mentrestant, l’Ajuntament va aprovar les bases del << Concurs Internacional 
d’avantprojectes d’enllaç de la zona de l’Eixample de Barcelona i els pobles agregats 
entre sí amb la resta del terme municipal de Sarrià i Horta >> l’any 1903. Un cop 
resultà guanyador l’avantprojecte Romulus, de León Jaussaley, l’arquitecte va iniciar 
els treballs definitius tal com havia acordat amb el consorci l’agost de 1906. En el seu 
projecte, preveia, entre altres coses, el replanteig del Pla Cerdà, la reforma interior de 
cadascun dels pobles adherits, la creació de cinturons de ronda i vies d’enllaç amb 
l’Eixample, zones de vergers, etc. 

Jausseley potser va reprendre a grans trets les idees plantejades per Amargós l’any 
1890, ja que classificava els usos del sòl urbà a partir de la densitat poblacional 
relativa, es a dir, diferenciava zones d’edificació densa, zones de baixa densitat (ciutat 
– jardí) i zones alliberades (equipaments i serveis públics).  

La seva proposta, anomenada ‘’pla d’enllaços’’ era una connexió interbarris capaç 
d’estructurar la gran ciutat complexa mitjançant trames diagonals dins la trama Cerdà. 
Finalment el projecte de Jausseley no es va dur a terme directament, però la seva 
influència serà present damunt moltes operacions parcials de la Barcelona del segle 
XX. 

 

o El primer parc del 1908:  

Cal entendre per parc la domesticació de la muntanya, que passa a ser un indret 
enjardinat en lloc de selvàtic. L’ajuntament de Barcelona va comprar la finca de Josep 
Laribal el 1908 

A principis del segle passat, a la zona que avui ocupen els jardins Laribal es 
celebraven trobades populars, sobretot en l’indret de la Font del Gat, o reunions 
selectes, com les que feia la Colla de l’Arròs, un grup mig gastronòmic mig polític que 
tenia certa influencia en la ciutat de Barcelona a finals del segle XIX i començaments 
del XX, i que es reunia en un petit edifici situat on ara es troba el museu Etnològic. 

La part alta dels actuals jardins era propietat de la finca de Josep Laribal, un 
prestigiós advocat, on el seu nom perpetua els jardins. Allí es va fer construir un xalet 
neoàrab, rodejat d’uns jardins eclèctics amb grans arbres. 

Després de la mort de Laribal al 1908, la finca va ser adquirida per l’ajuntament i el 
dia de la revetlla de Sant Joan de 1910 la va obrir al públic, tot i que l’enjardinament 
actual va trigar uns quants anys a començar, de la ma del francès Jean-Claude Nicolas 
Forestier. Aquest va procurar aprofitar bona part dels arbres naturals de la muntanya, 
com ara garrofers, figueres i ginjolers. Aquests criteris van ser seguits pel seu deixeble, 
Nicolau Maria Rubió i Tuduri. 
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Posteriorment, s’enjardinarien d’altres sectors amb motiu de la celebració de 
l’Exposició Internacional, com ara la zona del Teatre Grec i dels jardins del Claustre, 
situats al costat seu. Josep Puig i Cadafalch va projectar un edifici que serviria de 
restaurant a la font del Gat i també es va fer un mirador a Miramar. 

o L’Exposició Internacional del 1929:

Un cop decidida i aprovada la celebració de l’Exposició, es va obrir un debat obert i 
polèmic sobre l’elecció de lloc en el que es celebraria. De fet, la ciutat es trobava en 
ple procés d’expansió i oferia diverses possibilitats, totes elles amb certs atractius o 
justificants suficientment raonables com per ser escollides, com la plaça de les Glories 
Catalanes, el parc de la Ciutadella, la barriada de Galvany, i Montjuïc. 

Finalment es va adoptar una decisió dràstica i que va dona lloc a molta polèmica a 
l’escollir la última de les opcions, la muntanya de Montjuïc, amb l’esplanada en la que 
es trobava el creuament de l’antiga carretera de Madrid i la Gran Via de les Corts 
Catalanes, lloc que s’acabaria convertint en la plaça Espanya. 

Dos van ser els aspectes que van generar la polèmica de l’elecció. 1.- Es contradeia 
amb el Pla Jaussely esmentat anteriorment. 2.- La pròpia topografia de la muntanya de 
Montjuïc, que en aquella època era una muntanya quasi sense urbanitzar, abrupta i 
apartada de la ciutat. De fet es tractava d’una decisió bastant arriscada pel moment. 

A Barcelona es guardava un gran record de l’Exposició Universal de 1888, 
esdeveniment que va suposar un gran avenç per la ciutat tant econòmic, tecnològic, 
urbanístic i arquitectònic al recuperar la ciutadella. Aquesta nova Exposició de 1929 era 
per donar a conèixer els nous avenços tecnològics i projectar la imatge de la indústria 
catalana a l’exterior. L’exposició va originar una remodelació d’una part de la ciutat, en 
aquest cas es el barri en el que es fa l’itinerari d’aquesta activitat, Montjuïc.  

Tot això suposà un gran desenvolupament urbanístic per Barcelona, així com un 
banc de proves pels nous estils arquitectònics gestats a començament del segle XX. A 
nivell local es representava la consolidació del noucentisme, estil d’aire clàssic que va 
substituir el modernisme. Però alhora s’introdueix un dels corrents d’avantguardisme 
internacional, especialment el racionalisme a través del Pavelló Alemany de Ludwig 
Mies van der Rohe. 

L’exposició deixà nombrosos edificis i instal·lacions alguns dels quals han 
esdevingut emblemes de la ciutat, com el Palau Nacional, la Font Màgica, el Teatre 
Grec, el Poble Español i l’estadi Olímpic. 

Els edificis del complex de l’Exposició de 1929 són un magnífic exemple de la 
arquitectura acadèmica que imperava a Catalunya durant la primera meitat del segle 
XX, una vegada acabat el modernisme. 
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El 1930 es va procedir a la demolició dels pavellons i de gran part dels palaus. Tot i 
així, alguns dels elements de l’exposició es van conservar destinant-los a exposició, 
usos culturals o lúdics. 

 

o Els Jocs olímpics del 1992: 

Els Jocs Olímpics d’estiu de 1992, oficialment Jocs Olímpics de la XXV Olimpíada, es 
van celebrar a la ciutat de Barcelona entre els dies 25 de juliol i el 9 d’agost de 1992. 
Hi participaren 9.356 atletes de 169 comitès nacionals, que competien en 32 esports i 
286 especialitats. 

La ciutat havia optat a la candidatura dels Jocs en 1920, 1936 i 1972 i el 1936 s’hi 
havia celebrat l’Olimpíada Popular. Promoguda per l’Ajuntament de la ciutat, la 
candidatura fou presentada el 1981, i el 1986 fou designada seu dels Jocs del 1992 pel 
president del Comitè Olímpic Internacional. S’aprofità l’esdeveniment per dur a terme 
una sèrie de reformes urbanístiques pendents de feia temps, en particular les referides 
a la xarxa viària, i també s’amplià l’aeroport. Va suposar una de les remodelacions 
urbanístiques més importants de la ciutat. Per tal de dotar a Barcelona amb les 
infraestructures esportives necessàries, fou construïda l’anella olímpica de Montjuïc, un 
conjunt d’equipaments dels quals destaca el Palau Sant Jordi. A la zona costanera del 
Poble Nou, es construí un nou barri en una àrea plena d’indústries velles i 
abandonades; La Vila Olímpica o barri de la Nova Icària que allotjà als esportistes 
durant els jocs i més tard es convertí en un barri residencial que oferia una nova zona 
d’esbarjo a la ciutat.      

La cerimònia inaugural va tenir lloc al remodelat Estadi Olímpic de Montjuïc (al qual 
més tard se li va donar el nom de Lluís Companys), que tot i que va ésser inaugurat en 
ocasió de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, fou renovat completament 
per tal d’acollir els Jocs Olímpics de Barcelona’92 i només se’n va conservar la façana. 
D’aquesta manera, Montjuïc va prendre gran importància als jocs olímpics, ja sigui per 
la quantitat d’infraestructures esportives que se li van incorporar o per la importància 
que va agafar aquest muntijol en quant a les cerimònies de celebració que s’hi van 
celebrar. 

 

o L’actualitat: 

A l’actualitat, el sector es troba íntimament relacionat amb l’esport, degut a la gran 
quantitat d’instal·lacions esportives que acull.  

A Montjuïc es troben també llocs d’interès turístic i arquitectònic com el Poble 
Espanyol, un recinte construït per a la Exposició de 1929 que recull còpia de carrers, 
places i llocs característics de tota Espanya. També s’hi troba la Torre de 
telecomunicacions de Montjuïc dissenyada per Santiago Calatrava, el Museu Nacional 
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d’art de Catalunya, el mercat de les Flors, un seguit de museus com Caixa Fòrum, la 
Fundació Joan Miró... 

A l’avinguda María Cristina, entrada principal de la muntanya de Montjuïc des de la 
Plaça Espanya, hi ha diversos pavellons construïts també per a la Expo 1929, que ara 
formen part de la Fira Barcelona, que organitza alguns dels salons, mostres i 
exposicions més importants d’Espanya. 

Respecte a aquesta època, però no integrat en la Fira es troba el Pavelló alemany, 
un dels mites de la historia de l’arquitectura modera, obra de Mies van der Rohe. 
Aquest va ser derruït el 1930 i reconstruït el 1986.  

Finalment Montjuïc ha estat protagonista d’un episodi polític en l’actualitat. Es 
tracta de la reconstrucció de les 4 columnes enderrocades per la dictadura l’any 1928 . 
Les quatre columnes, també conegudes com les columnes de Puig i Cadafalch són 4 
columnes que simbolitzen les quatre barres de la bandera de Catalunya. La inauguració 
es va realitzar el 2011. 

  

• Els Elements singulars de l’itinerari:   
o Jardins Laribal: 

El primer parc que l’Ajuntament de Barcelona va construir a Montjuïc va ser els 
jardins Laribal. El març de 1909 havia adquirit la finca de l’advocat i periodista Josep 
Laribal, on hi havia a més un xalet d’estil àrab que serviria anys després per aixoplugar 
l’Escola del Bosc (1914). El dia de la revetlla de Sant Joan de 1910 els ciutadans van 
ser convidats a visitar els jardins tal com estaven, abans no fos encarregat el 1915 un 
projecte a l’expert en jardineria francès Jean-Claude Nicolas Forestier. Aquest va 
respectar i potenciar la vegetació autòctona i va salvar els desnivells de la finca amb 
salts d’aigua, fins i tot imitant els del Generalife en un dels trams en què va fer baixar 
l’aigua pels passamans. Amb ceràmiques policromades i bancs molt senzills, però molt 
integrats en el paisatge, va completar l’obra que es va acabar pels voltants de 1928. 
Abandonats durant anys, els jardins han estat restaurats amb molta cura el 2002. 

 

o Font del gat: 

La font va ser col·locada per la Colla de l’Arròs el 1895, quan es complien els 40 
anys d’haver trobat aquesta popular deu d’aigua. La font del Gat era coneguda des de 
mitjans del segle XIX i es troba al bell mig dels Jardins Laribal. Va ser modernitzada el 
1918 i l’antic berenador va ser transformat poc després en un restaurant dissenyat 
precisament per Josep Puig i Cadafalch. A l’entrada de la font hi ha una ceràmica 
al·lusiva al mític gat. Probablement va ser la font més coneguda de totes les que, en 
un moment o altre, van gaudir de la gran popularitat de la muntanya. 

La font del Gat va inspirar una cançó que va esdevenir popularíssima, la Marieta de 
l’ull viu. L’estrofa més coneguda és aquesta: ‘’ Baixant de la font del Gat / una noia, 
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una noia, / baixant de la font del Gat / una noia i un soldat. Pregunteu-li com es diu, / 
Marieta, Marieta, / pregunteu-li com es diu, / Marieta de l’ull viu ‘’. La font va deixar de 
rajar, però ara ha estat restaurada i a l’edifici s’han instal·lat els oficines del centre 
Gestor del Pla de Montjuïc. 

 

o Teatre lliure de Montjuïc:  

El 2001 es va inaugurar a Montjuïc la nova seu del teatre lliure, a l’edifici que havia 
estat el Palau de l’Agricultura a l’Exposició Universal de 1929. Aquest edifici, obra de 
Josep Maria Ribas i Casas i Manuel Maria Mayol, esta situat entre el Passeig de Santa 
Madrona i el carrer de Lleida, just davant del  Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
Actualment és més conegut com ‘’Mercat de les Flors’’, i està ocupat per un conjunt 
d’edificis, La ciutat del teatre, l’institut del teatre, la fundació teatre lliure, el teatre 
municipal Mercat de les Flors i el Teatre Fabià Puigserver. 

 

o Plaça Margarida Xirgu: 

Al ben mig del teatre lliure de Montjuïc es troba una plaça amb el nom de 
Margarida Xirgu. La plaça rep el nom de l’actriu catalana Margarida Xirgu associada a 
les obres de Garcia Lorca. L’any 2011 s’hi col·locà una escultura feta per un artista 
local. En aquesta escultura es pot llegir un poema que Lorca li va dedicar a l’actriu. 

L’accés a la plaça es fa a través d’una monumental porta de colors brillants, l’únic 
que ens indica que accedim a un lloc únic, important i excel·lent. La plaça es un lloc 
carregat de cultura, ja que dona accés al teatre lliure, al mercat de les flors i a l’Institut 
del Teatre de Catalunya. Al mig de la plaça s’hi crea un silenci, per la grandesa dels 
edificis, pel què el lloc significa i per la bellesa i solemnitat de l’espai. 

 

o La rosaleda del teatre grec: 

Els Jardins del Teatre Grec es el nom que rep avui en dia la Rosaleda Amargós i 
forma part del conjunt de jardins que constitueixen la muntanya de Montjuïc durant la 
exposició de 1929. Aquest jardí es la segona rosaleda publica que es va fer a 
Barcelona, la primera va ser la de la Colla de l’Arròs als jardins Laribal. Es va donar el 
nom d’Amargós en honor al primer arquitecte que va projecta la ordenació de 
Montjuïc. 

Els jardins de Laribal van ser dissenyats per Forestier, centrant-se amb la Font del 
Gat i la zona de la Colla de l’Arròs, amb la finalitat de formar un espai unitari. La missió 
principal de la Rosaleda Amargós era connectar la gran plaça del Solstici – inicialment 
pertanyia als jardins de Laribal i en l’actualitat, el lloc on s’ubica la Fundació Miró  - 
amb la part baixa del passeig de Santa Madrona, i els espais de la Exposició de 1929 
situats a cota baixa per la zona, en un total, 44 m de desnivell. 
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El teatre Grec està envoltat per els Jardins Amargós. Fou creat per l’arquitecte 
Ramon Reventós. Aprofitant la pendent d’una antiga pedrera ‘’Machinet’’, es va 
dissenyar emulant els antics teatres clàssics, amb una capacitat per a més de 1600 
persones. Cada estiu, té lloc la Temporada del Grec en aquest recinte i d’altres, on es 
fan representacions de tot tipus: teatre, dansa, concerts...  

 

o Museu d’arqueologia de Catalunya:  

El Museu d’Arqueologia va ser inaugurat el 3 de Novembre de 1935 a l’edifici que 
havia ocupat el palau d’arts Gràfiques de l’Exposició Internacional de 1929, aixecat pels 
arquitectes Raimon Duran Reynals i Pelai Martínez. L’any 1992 va ser modernitzat. Es 
tractava d'una construcció efímera, realitzada amb materials poc resistents, i que havia 
de ser enderrocada un cop finalitzat l'esdeveniment. Com en el cas de molts altres 
edificis de l'Exposició, el Pavelló d'Arts Gràfiques va ser mantingut en peu i reutilitzat, 
adjudicant-li una nova funcionalitat: a partir del 1932, en plena II República, la 
Generalitat hi fundà el Museu d'Arqueologia de Catalunya. 

 

o Museu Etnològic de Barcelona: 

Aquest museu conserva materials procedents de cultures d’arreu del món. Una de 
les col·leccions més importants és la japonesa, que inclou valuoses peces de ceràmica i 
reprodueix un jardí tradicional situat sota una claraboia. El museu va ser inaugurat el 
1948 a l’antic Pavelló Balaguer, on es reunia en el passat el grup gastronomicocultural 
Colla de l’Arròs, però l’edifici va quedar petit i es va enderrocar. L’actual es va 
inaugurar el 1973. 

 

o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Malgrat que l’edifici de Manuel Mayor i Josep M. Ribas conquerís el premi al millor 
edifici de l’Exposició internacional de 1929, la realitat és que va estar abandonat durant 
molts anys, amb un aspecte rònec. Havia estat el pavelló de la Caixa de Pensions, però 
després va quedar sense ús, com tants altres edificis de 1929. Entre els anys 1993 i 
1995 es va restaurar i es va adaptar com a Institut Cartogràfic de Catalunya, una 
entitat que depèn de la Generalitat. 

 

o Font de la Hidràulica: (Jardí de Fabià 
Puigserver) 

Un element desaparegut i poc conegut de l'Exposició Internacional de Barcelona 
celebrada el 1929 a Montjuïc, és l'estany amb brolladors i salts d'aigua, conegut com 
a  Font de la Hidràulica, que hi hagué a l'espai triangular de la cruïlla del final del 
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carrer Lleida amb el Passeig de Santa Madrona. Aquesta instal·lació aquàtica quedava 
just davant del Pavelló de la Caixa de Pensions (avui seu de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya) i del Palau de l'Agricultura (avui Mercat de les Flors i Teatre Lliure). 

El conjunt disposava de diversos brolladors semblants als de la Font Màgica de 
Carles Buïgas, amb proteccions a la base que fan endevinar que eren il·luminades i 
probablement de colors. L'espai va ser enjardinat posteriorment i avui acull una plaça 
amb jocs infantils. 

 

o MNAC o Palau Nacional de Montjuïc:  

El Museu Nacional d’Art de Catalunya està ubicat en el Palau Nacional de Montjuïc, 
construït per a l’Exposició Internacional de 1929. Va ser l’edifici principal de l’Exposició, 
obra dels arquitectes Eugeni Cendoya i Enric Catà, sota la supervisió de Pere 
Domènech i Roura, una vegada rebutjat el projecte de Puig i Cadafalch. 

L’edifici és d’estil classicista, inspirat en el renaixement espanyol i té una superfície 
de 32.000 m2. És de planta rectangular amb dos cossos laterals i un de posterior 
quadrat, amb una gran cúpula el·líptica a la part central. L’any 1934 va obrir les portes 
com a Museu d’Art de Catalunya, reunint la col·lecció medieval. Posteriorment, al 1995, 
ja com a Museu Nacional d’Art de Catalunya, es van inaugurar les sales noves d’art 
romànic. També disposa d’estils gòtics i posteriors.  

 

o Passeig de Jean Forestier: 

Jean Claude Forestier va ser contractat per l’Ajuntament de Barcelona per a 
dissenyar i executar l’enjardinament del parc de Montjuïc. Les obres es van iniciar 
entre 1915 i 1916 amb el projecte del parc de Laribal. Forestier va aprofitar el pendent 
de 32 metres per a dissenyar les terrasses, escales i cascades que portaven a camins i 
places amb bancs on es podia descansar. També va projectar els jardins d’Amargós, 
que reben aquest nom en honor al que va fer el primer projecte d’urbanització de la 
muntanya de Montjuïc, ja mencionat anteriorment.  

Finalment li varen encarregar fer el passeig que porta ara el seu nom. El passeig de 
Jean Forestier, antigament passeig de les cascades, que connecta el Passeig de Santa 
Madrona amb l’avinguda dels Muntanyants, passa pel ben mig de l’eix que genera 
l’avinguda Maria Cristina amb el MNAC. Acaba convertint el passeig amb un seguit de 
escalinates i fonts que generen un so perimètric. Es pot veure com és tot un espectacle 
el canvi del so de l’aigua estàtica a dinàmica fent que t’acompanyi durant l’ascens i el 
descens de l’escalinata.  
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o Plaça de les Cascades:  

Al peu de les ubicacions de les quatre columnes jòniques, hi ha un èmfasi de fonts i 
petites caigudes d’aigua, situades just al centre de l’eix, que obliguen el visitant a 
circular pel seu perímetre. El so és tènue però també molt subtil. 

La intenció no és gratuïta, perquè després es repeteix augmentada amb la 
magnífica font màgica de Carles Buïgas, i, posteriorment, amb les grans caigudes 
d’aigua i els brolladors centrals i superiors de les grans escalinates que desemboquen a 
l’esplanada del Palau Nacional, situat en el punt més alt del recorregut. 

En efecte, tot sembla pensat per anar-se adaptant a l’encant, plenitud, energia, 
soledat, fragilitat i tants altres sentiments que és capaç d’oferir el treball sonor i visual 
de l’aigua a la font de Buïgas, vertader protagonista sònic d’aquesta esplanada. 

Ens trobem davant d’un dels conjunts més importants de cascades artificials del 
món. La plaça esta formada per 4 cascades de forma ascendent amb la topografia. Cal 
dir que solament per la caiguda de la primera cascada s’aboquen 6.000 litres d’aigua 
cada minut. 

Les quatre cascades pretenen ser l’analogia, segons Carles Buïgas, del curs d’un 
gran riu a la ciutat. 

Així doncs la primera cascada és la representació salvatge i brutal del naixement, 
amb tres grans brolladors i la torrencial caiguda des de la muntanya. La cascada 
intermèdia, figura la bravura dels ràpids. La penúltima simbolitza l’arribada del riu al 
pla i finalment l’última cascada, després de suaus lliscaments d’aigua, és la mort del riu 
quan arriba a la mar. 

El 1992, amb motiu dels Jocs Olímpics, es va fer una gran obra de reparació i 
rehabilitació de les cascades, que va permetre tornar a posar-les en servei. 
Dissortadament, els “espàrrecs” de l’avinguda no s’han reinstal·lat.  

 

o La Plaça de Josep Puig i Cadafalch i les Quatre 
Columnes: 

Les Quatre Columnes, també conegudes com les Columnes de Puig i Cadafach (o 
de Cambó), estan situades a la plaça que porta el seu nom. Són quatre columnes amb 
capitells jònics que reprodueixen les que van ser aixecades l’any 1919 per l’arquitecte 
Puig i Cadafalch on actualment hi ha la Font Màgica de Montjuïc.  

Simbolitzen les quatre barres de la Bandera de Catalunya i inicialment estaven 
destinades a convertir-se en un dels símbols del catalanisme. Les originals varen ser 
enderrocades el 1928 durant la dictadura de Primo de Rivera, un any abans de l’inici de 
l’exposició Universal de 1929. L’any 2010 es van reconstruir, a pocs metres de 
distància del seu lloc original. Actualment són un símbol de la perseverança, la 
convicció i la fermesa de la llengua, la cultura i la identitat nacional catalana. 
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o Plaça de Carles Buïgas i la Font Màgica: 

La Font Màgica és ‘’la més bonica i la més gran de les fonts’’, va dir el seu propi 
creador, l’enginyer C. Buïgas. Quan ja estaven molt avançats els treballs per a 
l’Exposició internacional de 1929, els seus organitzadors van percebre que hi mancava 
‘’alguna cosa’’ especial que la fes diferent. Fou llavors quan Carles Buïgas va presentar 
el seu projecte per a una obra colossal, atrevida i costosa. En menys d’un any, més de 
3.000 obres van convertir en realitat tots els elements d’aigua i llum que havien de 
guarnir l’avinguda principal de l’Exposició. 

Des de la seva construcció amb motiu de l’Exposició Internacional de l’any 1929 
fins a l’actualitat, la Font Màgica ha constituït un dels grans atractius de la ciutat, tant 
a escala nacional com internacional, tot i que durant molts anys el seu funcionament 
s’ha vist reduït a causa del progressiu deteriorament que ha sofert. 

L’any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, es va decidir iniciar una 
rehabilitació de tot el conjunt de l’eix Maria Cristina, mantenint així la filosofia de la 
font de Carles Buïgas. Actualment Barcelona torna a gaudir de la Font Màgica en tota 
la seva plenitud i s’assegura, d’altra banda, la permanència d’un important bé 
patrimonial. 

‘’Un dia, l’home va recollir els elements naturals: l’aigua, la llum, l’energia, els 
colors; els va reunir, els va barrejar, els va sospesar i els va calcular. Va posar en acció 
la força d’aquesta energia anomenada electricitat i llavors va néixer LA FONT ‘’ 

Carles Buïgas, Abril de 1958 

 

o Pavelló Alemany o Pavelló Mies: 

El Pavelló Alemany de Barcelona va ser dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe 
com a pavelló nacional d’Alemanya per a l’Exposició Internacional de Barcelona. El 
Pavelló, obra simbòlica del Moviment Modern, ha estat estudiat i interpretat 
exhaustivament, alhora que ha inspirat l’obra de diverses generacions d’arquitectes. 
Construït amb vidre, acer i diferents classes de marbre, el Pavelló es va concebre per 
allotjar la recepció oficial presidida pel rei Alfons XIII al costat de les autoritats 
Alemanyes. 

L’any 1930 va ser desmuntat, però amb el temps, Mies va esdevenir un referent 
clau per la seva trajectòria arquitectònica del segle XX.  

Per sort, la reconstrucció del Pavelló Alemany  es va realitzar el 1986 per l’equip 
d’arquitectes format per Cristian Cirici, Ignasi de Solà Morales i Fernando Ramos 
Galindo, respectant molt bé el projecte realitzat per Mies van der Rohe del 1929, a 
més, s’ha situat al mateix lloc original, a Montjuïc al costat orient de la plaça de Carles 
Buïgas, i mantenint la mateixa orientació.  
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Tot això és importat, ja que Mies va fugir inicialment d’un lloc situat dins de l’eix 
longitudinal de l’avinguda de la reina Maria Cristina, a prop de les portes d’accés dels 
palaus de Puig i Cadafalch, que segurament presentaven un fort impacte sonor de les 
fonts i cascades properes. 

‘’Mies va preferir situar el pavelló de Barcelona en un lloc més silenciós, i a l’hora es 
va aprofitar, en el seu projecte, del silenci de l’aigua. En efecte, els dos llacs que Mies 
fa servir són muts, i aquest gran contrast amb totes les aigües dels voltants de 
Montjuïc es precisament el que li dóna serenor i li permet establir el diàleg amb els 
materials emprats. 

Així, el llac petit interior permet captar els sons tot reflectint-los entre els cinc 
costats altament especulars, igual cóm es vol emmirallar l’estàtua Matí de George 
Kolbe. El temps de reverberació en el llac petit (interior) és de 0,7 s. La reverberació 
en el llac gran (exterior) és de 0,3 s (a causa de l’eco). 

L’itinerari acústic dins del pavelló, no fa falta que presenti un ordre concret, donat 
que es basa en els nostres passos i tocs amb les mans als aplacats. Començant des de 
fora, és necessari notar el trànsit del so del paviment de sauló (que els dies humits o 
de pluja cruixeix de forma especial) als dels graons massissos de travertí de l’accés. 

Per acabar, cal dir que acústicament el pavelló dona la sensació d’un instrument 
musical, i no excessivament gran. Sembla com si la seva mida estigués molt 
relacionada amb la nostra. Sembla, en definitiva com si algú (potser Mies) ens hagués 
volgut ensenyar a interpretar aquest instrument en base al silenci de l’aigua, deixant-
nos treure des d’un inici els millors sons als seus materials.’’ 

Francesc Daumal Domènech, 

Arquitectura Acústica 

 

o Avinguda Reina Maria Cristina: 

És l’avinguda que connecta la Plaça España amb el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Porta el nom de María Cristina de Borbò, antigament es deia avinguda 
d’América. Gran part de la fira de Barcelona es situa aquí. L’avinguda es va decorar 
amb sortidors d’aigua i columnes de vidre il·luminades per llum, obra de Carles Buïgas 
“els espàrrecs”. A ambdós costats de l’avinguda es troben els edificis principals de la 
Exposició, el Palau dels vestits, el palau de els comunicacions i transports i el palau de 
la metal·lúrgia, electricitat i força motriu, que actualment està format per la fira de 
mostres de Barcelona. 
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o Plaça Espanya: 

La Plaça Espanya és una plaça fora del centre de la ciutat de Barcelona, on es situa 
l’encreuament entre moltes de les vies principals, com la Gran Via i Paral·lel. A més 
alberga l’antic lloc de plaça de braus. Va ser construïda durant l’Exposició de 1929 
segons el projecte elaborat per Josep Puig i Cadafalch i Guillem Busquets, tot i que 
prèviament ja havia estat projectada per Ildefons Cerdà en el seu projecte d’Eixample. 
Actualment Richard Rogers ha intervingut en la rehabilitació i canvi d’ús de l’antiga 
plaça de braus.  

 

o La font monumental de 1929: 

Al centre de la plaça, on antigament s’hi trobava la creu del fi de l’antiga carretera 
de Madrid, hi ha un conjunt escultòric i una font monumental dissenyada per Josep 
Maria Jujol. Un dels principals col·laboradors de Gaudí, i és una gran al·legoria que rep 
homenatge a l’aigua.  

La Font Monumental que presideix la Plaça Espanya és una de les imatges 
emblemàtiques d’aquest punt de Barcelona. Qualsevol angle de la plaça és bo per 
observar un monument de tall clàssic i efecte impactant. Una font escultòrica que dóna 
el tret de sortida al passeig per la zona on es celebrà l’Exposició internacional de 1929. 

De les cantonades del cos central surten unes columnes corínties que sostenen el 
sostre del monument. Aquestes columnes simbolitzen la religió, l’art i l’heroisme. Les 
tres escultures de bronze, situades en els vèrtexs de la base del conjunt, són degudes 
als germans Miquel i Llucià Oslé i evoquen respectivament la navegació, la salut 
pública i l’abundància. 

 

  

17 
 



ELS BATECS DELS BARRIS 
 

b. Fitxes d’arquitectura / element d’interès pel recorregut sonor 

ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº1 

 
JARDINS LARIBAL 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte:  Jean-Claude Nicolas Forestier. 
Any de construcció: 1915 
Direcció: Passeig de Santa Madrona, 2 
Horari: de 10 h a capvespre 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Es el primer parc que l’Ajuntament de Barcelona va construir a 
Montjuïc. Va ser projectat per l’expert en jardineria Jean-Claude Nicolas 
Forestier. Respectant i potenciant la vegetació autòctona, va salvar els 
desnivells de la finca amb salts d’aigua. Els jardins van estar restaurats el 
2002, perquè van estar abandonats durant anys. 
 

Descripció: Parc silenciós, que acompanya el seu recorregut mitjançant un 
seguit de fonts que tenen característiques sonores diferents ja que els 
sortidors de cada font provoquen un caràcter sonor particular depenent de 
la zona. També està acompanyat de diferents paviments dur-tous, sobretot a 
les pendents o escales, on ens acompanya el paviment dur. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº2 

 
FONT DEL GAT 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: - 
Any de construcció: 1895 
Direcció: - 
Horari:  de 10 h a capvespre 
 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: La font va ser col·locada per la colla de l’Arròs el 1895, quan es 
van complir 40 anys d’haver trobat aquesta popular deu d’aigua. El 1918 va 
ser modernitzada i s’hi va instaurar un restaurant dissenyat per Josep Puig i 
Cadafalch. La font raja per la boca d’una ceràmica amb forma de gat. Gràcies 
a la cançó de la Marieta de l’ull viu, va esdevenir popularíssima. 
 

Descripció: Rajolí d’aigua que surt de la boca d’una estàtua de pedra en 
forma de gat que repica amb una làmina d’aigua estancada que hi ha sota. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº3 

 
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Josep Maria Ribas i Casas i Manuel Maria Mayol 
Any de construcció: 1929 
Direcció: Passeig de Santa Madrona, 40-46. 
 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Edifici seu del Palau de l’Agricultura a l’Exposició Universal de 
1929. Actualment és més conegut com ‘’Mercat de les Flors’’, on està ocupat 
per un conjunt d’edificis; La Ciutat del Teatre, l’Institut del Teatre, la 
Fundació Teatre Lliure, el Teatre Municipal Mercat de les Flors i el Teatre 
Fabià Puigserver. 

Descripció: La façana principal que dona al Passeig de Santa Madrona genera 
un silenci imponent, no sols per la grandesa de l’edifici sinó també perquè 
l’activitat forta es genera a la plaça del seu interior. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  BIU 40440 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº4 

 
PLAÇA MARGARIDA XIRGU 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: - 
Any de construcció: - 
Direcció: Passeig de Santa Madrona, 40-46.(interior) 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Al ben mig del teatre lliure de Montjuïc es trova una plaça amb el 
nom de l’actriu catalana Margarida Xirgu, associada a les obres de Garcia 
Lorca. L’accés a la plaça es fa a través d’una monumental porta de colors 
brillants, que ens indica que accedim a un lloc únic, important i excel·lent. 
 

Descripció: La plaça es un lloc carregat de cultura, ja que dona accés al teatre 
lliure, al mercat de les flors i a l’institut de Teatre de Catalunya. En el mig de 
la plaça s’hi crea un silenci, per la grandesa dels edificis, pel que el lloc 
significa i per la bellesa i solemnitat de l’espai. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº5 

 
LA ROSALEDA DEL TEATRE GREC 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Ramon Raventós 
Any de construcció: 1929 
Direcció: Passeig de Santa madrona, 38 
Horari: de 10 h a capvespre 
 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Antiga Rosaleda Amargós, forma part del conjunt de jardins 
que constitueixen la muntanya de Montjuïc durant la exposició de 1929. 
Va ser la segona rosaleda publica de Barcelona. El teatre Grec està 
envoltat per els Jardins Amargós i aprofita la pendent d’una antiga 
pedrera. 
 

Descripció: El paviment està format per sauló que acompanya l’estança en 
aquesta rosaleda, el cruixir de cada passa va lligat al silenci de la natura que 
envolta aquest imponent espai. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº6 

 
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Raimon Duran Reynals i Pelai Martínez 
Any de construcció: 1929 
Direcció: Passeig de Santa madrona, 39-41 
 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Antic edifici que havia ocupat el Palau d’Arts Gràfiques de 
l’Exposició Internacional de 1929. L’any 1992 va ser modernitzat, es tractava 
d’una construcció efímera, realitzada amb materials poc resistents, i que 
havia de ser enderrocada un cop finalitzat l’esdeveniment de 1929. Va ser 
inaugurat com a museu d’arqueologia el 1935. 
 

Descripció: Espai silenciós que queda interromput de tant en quant pel pas 
de vehicles pel passeig de Santa Madrona. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: BCIN 01315 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº7 

 
MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte:  - 
Any de construcció: 1973 
Direcció: Passeig de Santa madrona, 16 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Museu que conserva el material procedent de múltiples cultures 
d’arreu del món. Una de les col·leccions més importants és la japonesa, que 
inclou valuoses peces de ceràmica i reprodueix un jardí tradicional situat 
sota una claraboia. El museu va ser inaugurat el 1948 a l’antic Pavelló 
Balaguer, on es reunia en el passat el grup gastronomicocultural Colla de 
l’Arros, però l’edifici es va quedar petit i es va enderrocar. 
 

Descripció: El silenci en aquest cas ens indica que ens estem allunyant de 
l’activitat turística del MNAC i que ens endinsem a l’interior de la muntanya 
amb un silenci estrepitós. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24 
 



ELS BATECS DELS BARRIS 
 

ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº8 

 
INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Josep M. Ribas i Manuel Mayor 
Any de construcció: 1929 
Direcció: Passeig de Santa Madrona s/n 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Tot i que l’edifici va guanyar el primer premi al millor edifici de 
l’Exposició internacional de 1929, la realitat és que va estar abandonat 
durant molts anys, amb un aspecte rònec. Havia estat el pavelló de la Caixa 
de Pensions, però després va quedar sense ús, com tants altres edificis de 
1929. Entre el 1993 i 1995 va estar restaurat i es va adaptar com a Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

Descripció: Al seu entorn es nota que és el final de la muntanya de Montjuïc i 
comença el barri de poble sec perquè podem notar un so de ciutat activa de 
fons. També s’intueix un so de cascades i de fonts en la llunyania. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: BIU 41324 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: -  
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº9 

 
JARDÍ DE FABIÀ PUIGSERVER 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: - 
Any de construcció: 1929 
Direcció: cruïlla entre carrer Lleida i Passeig de Santa Madrona 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Antiga font Hidràulica de l’exposició de 1929, era un estany amb 
brolladors i salts d’aigua. Quedava just davant del Pavelló de la Caixa de 
Pensions (Institut Cartogràfic de Catalunya). El conjunt disposava de diversos 
brolladors semblants als de la Font Màgica de Carles Buïgas, amb 
proteccions a la base que fan endevinar que eren il·luminades i 
probablement de colors. L’espai va se enjardinat i actualment acull una plaça 
amb jocs infantils. 
 

Descripció: Actualment ja no queda ni una mica de rastre del que era el so 
imponent de l’antiga font. L’espai es caracteritza per tenir un parc infantil, 
on el so a diverses hores és actiu amb l’activitat dels infants jugant-hi, però 
més cap al tard ens trobem amb un gran silenci i tranquil·litat acompanyada 
amb el so de fonts del passeig de Jean Forestier. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  Obra derruïda  
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ CARTOGRAFIA ANTIGA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº10 

 
MNAC 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Eugeni Cedoya i Enric Catà 
Any de construcció: 1929 
Direcció: Palau Nacional Parc de Montjuïc s/n 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: El Museu Nacional d’Art de Catalunya està ubicat en el Palau 
Nacional de Montjuïc, construït per  a l’exposició de 1929 i va ser l’edifici 
principal de la Exposició. L’edifici és d’estil classicista, inspirat en el 
renaixement espanyol.  
 

Descripció: Ens trobem en el punt de la grandesa de l’edifici i la gran ciutat 
enfrontades entre sí. Si parem be l’orella podem distingir diferents sons. 
Primer el so de fons de l’aigua que ens ha estat acompanyant durant tot el 
recorregut i també podem percebre el so de fons característic de la ciutat. A 
la nit, els focus de darrere el palau assenyalen el lloc de Barcelona al cel.  

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: BCIN 01316 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº11 

 
PASSEIG DE JEAN FORESTIER 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Jean Claude Forestier 
Any de construcció: 1915 
Direcció: Passeig de Jean Forestier 
Horari: obert 24 h. Els brolladors tenen horaris establerts.  

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Jean Claude Forestier va ser contractat per l’Ajuntament de 
Barcelona per a dissenyar i executar l’enjardinament del parc de Montjuïc. 
Les obres es van iniciar en 1915 i 1916 amb el projecte del parc de Laribal. 
Forestier va aprofitar la pendent del passeig de 32 metres, a fi de dissenyar 
les terrasses, escales i cascades que portaven a camins i places amb bancs on 
es podia descansar. El passeig connecta el Passeig de Santa Madrona amb 
l’avinguda dels Muntanyants, passant pel ben mig de l’eix que genera 
l’avinguda Maria  Cristina. 
 

Descripció: El passeig  és un seguit d’escalinates i fonts que generen un so 
perimètric. Es pot veure com és tot un espectacle el canvi del so de l’aigua 
estàtica a dinàmica fent que t’acompanyi durant el descens de l’escalinata. El 
descens queda emfatitzat per l’acte generós del descens de l’aigua, prenent 
un protagonisme especial gràcies al disseny de l’ésser humà. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº12 

 
PLAÇA CASCADES 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: - 
Any de construcció: 1929 
Direcció: Avinguda Maria Cristina 
Horari: obert 24 h. Els brolladors tenen horaris establerts.  

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Ens trobem davant d’un dels conjunts més grans de cascades 
artificials del món. La plaça esta formada per 4 cascades de forma ascendent 
amb la topografia. Les quatre cascades pretenen ser l’analogia, segons Carles 
Buïgas, d’un gran riu a la ciutat. 
 

Descripció: Hi ha un èmfasi de fonts i caigudes d’aigua, que obliguen al 
visitant a circular pel seu perímetre. El so va de fort a tènue (però també 
molt subtil). 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº13 

 
PLAÇA DE PUIG I CADAFALCH I QUATRE COLUMNES 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Puig i Cadafalch 
Any de construcció: 1919. Reproducció actual.  
Direcció: Avinguda Maria Cristina 
Horari: 24 h.  

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Les Quatre columnes estan situades a la plaça que porta el nom 
de Puig i Cadafalch. Són quatre columnes amb capitells jònics que 
reprodueixen les que van ser aixecades l’any 1919 per l’arquitecte Puig i 
Cadafalch. Simbolitzen les quatre barres de la Bandera de Catalunya i 
inicialment estaven destinades a convertir-se en un dels símbols del 
catalanisme.  
 

Descripció: Destaca el so dels voltants. Sobretot la Font Màgica i la plaça de 
les cascades. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº14 

 
PAVELLÓ ALEMANY 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Ludwig Mies van der Rohe 
Any de construcció: 1929 reconstrucció 
Direcció: Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 
Horari: 10 – 18 h. Cal concertar entrada. 
Telèfon: Fundació Mies van der Rohe, 93 423 40 16 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: El Pavelló Alemany de Barcelona va ser dissenyat per Ludwig 
Mies van der Rohe com a pavelló nacional d’Alemanya per a l’Exposició 
internacional de Barcelona. El Pavelló, obra simbòlica del moviment Modern, 
ha estat estudiat i interpretat exhaustivament, alhora que ha inspirat l’obra 
de diverses generacions d’arquitectes. S’ha construït amb vidre, acer i 
diferents classes de marbre. 
 

Descripció: L’itinerari acústic dins del pavelló, no fa falta que presenti un 
ordre concret, donat que es basa en els nostres passos i tocs amb les mans 
als aplacats. Començant des de fora, és necessari notar el trànsit del so del 
paviment del sauló al dels graons massissos de travertí de l’accés. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: BCIN 10902 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº15 

 
PLAÇA DE CARLES BUÏGAS I LA FONT MÀGICA 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Carles Buïgas 
Any de construcció: 1929 
Direcció: Avinguda Maria Cristina 
Horari:Primavera – estiu: 31 març a 30 octubre de dijous a diumenges de 21 
a 23:30 h. Tardor – hivern: 31 octubre a 30 de març, divendres i dissabtes de 
19 – 21 h. 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: La Font Màgica és ‘’la més bonica i la més gran de les fonts’’, va 
dir el seu propi creador, l’enginyer C. Buïgas. La història de la Font Màgica és 
un element important lligat a l’eix Maria Cristina i dins del context 
monumental de l’exposició. Des de la seva construcció, ha estat un dels 
grans atractius de la ciutat, tant a escala nacional com internacional. Pertany 
a l’actual ús piromusical de la Mercè, cap d’any i altres esdeveniments de la 
ciutat.  
 

Descripció: Destaca el joc de sons amb diferents caigudes d’aigua, front a la 
grandesa de l’espai públic que l’envolta i la remor continu d’aigua que ens 
acompanya durant el recorregut. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: BCIL 1752 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº16 

 
AVINGUDA REINA MARIA CRISTINA 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Josep Maria Jujol 
Any de construcció: 1929  
Direcció: Plaça Espanya  
Horari: 24 h. Els Brolladors poden trobar – se subjectes a diferents horaris. 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Avinguda que connecta la Plaça d’Espanya amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. Porta el nom de María Cristina de Borbó, 
antigament es deia Avinguda d’América. Gran part de la fira de Barcelona es 
situa aquí. L’avinguda es va decorar amb sortidors d’aigua i columnes de 
vidre il·luminades per llum, “els espàrrecs”, obra també de Carles Buïgas, ara 
inexistents. 

Descripció: Passeig que s’allunya de l’intens soroll de Plaça Espanya. Va 
acompanyat amb una sèrie de brolladors a banda i banda del passeig que fan 
una petita introducció sonora d’aigua per arribar al magnífic so de la font 
màgica. L’espai acústic és perimètric, centrant – se en els brolladors dels 
costats si es passeja pel centre. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº17 

 
PLAÇA ESPANYA  

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Josep Puig i Cadafalch i Guillem Busquets 
Any de construcció: 1929  
Direcció: Plaça Espanya  
Horari: 24 h. Rotonda no accessible. 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Plaça situada fora del centre de la ciutat, on es situa 
l’encreuament entre moltes de les vies principals, com la Gran Via i Paral·lel. 
A més hi ha l’antic lloc de correguda de toros. Va ser construïda durant 
l’Exposició de 1929 segons el projecte elaborat per Josep Puig i Cadafalch i 
Guillem Busquets. 
 

Descripció: Caracteritzat per ser una gran rotonda amb molt transit i amb 
una gran font al mig obra de Jujol que intenta trencar aquest soroll continu 
de vehicles.  

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  - 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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ELS BATECS DELS BARRIS:  
FITXA D’ARQUITECTURA / ELEMENT D’INTERÈS PER AL RECORREGUT SONOR 

FITXA  
Nº18 

 
LA FONT MONUMENTAL DEL 1929 

INFORMACIÓ GENERAL 
Arquitecte: Josep Maria Jujol 
Any de construcció: 1929  
Direcció: Plaça Espanya  
Horari: és inaccessible.  

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció: Font que presideix la Plaça Espanya. És una de les imatges 
emblemàtiques d’aquest punt de Barcelona que dona tret de sortida al 
passeig on es va celebrar l’Exposició Internacional de 1929.  
De les cantonades del cos central surten unes columnes corínties que 
sostenen el sostre del monument. Aquestes columnes simbolitzen la religió, 
l’art i l’heroisme. 
 

Descripció: Tot i ser una Font, degut a la gran rotonda que hi ha a la Plaça 
Espanya, és imperceptible el seu so característic en hores punta de trànsit.  
El so de la font es caracteritza pels tres brolladors que surten de les estàtues 
entre les columnes. Si es pren atenció es pot distingir un petit so de fons 
d’aigua entre tant vehicle.  

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  BCIL 1757 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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2. ITINERARI PROPOSAT: 
 

a. Descripció general 
 

Aquest itinerari es duu a terme a través del districte de Sants – Montjuïc, 
concretament en la Marina – Montjuïc. Hi ha prevista una durada de 60 min - quasi 
una hora, sense tenir en compte els 5 minuts d’iniciació, per a cada part. Cal remarcar 
que s’ha emfatitzat la importància de les fonts per gaudir més de la poètica de l’aigua. 
El punt de trobada de l’itinerari es al MNAC. L’itinerari que es planteja de manera 
ascendent  o descendent, es farà en grups de dos amb una breu explicació del 
recorregut i els 5 primers minuts de l’itinerari no tenen especial atenció acústica per 
poder tranquil·litzar i acostumar a l’oient. 

Tenint en compte que és un itinerari acústic amb els ulls clucs, es recomana anar 
calçat convenientment, perquè amb els seus peus el visitant pot fer sonar les diferents 
tonalitats de so per situar-se. 

‘’L’aigua mereix un tracte especial enfront l’acústica, veritable cor i veu de moltes 
cultures. Com que ja és costum emprar-la quotidianament en moltes de les seves 
formes, en els dissenys sonors. 

Només cal indicar que amb l’aigua es poden obtenir diferents sons segons com es 
fa córrer, caure, s’alça o es projecta. Pel que fa al caràcter, podem obtenir des dels 
sons més místics i relaxants fins als més aterridors. Cal no oblidar que, en el cas de 
l’aigua, es pot aprofitar alhora el so aeri i el d’impacte.’’ 

Francesc Daumal Domènech 

(Bibliografia assenyalada) 

 

Abans de començar el recorregut, cal recordar als participants que es necessiten 
uns 5 minuts d’habituació, ja que hem de deixar que el nostre sentit de l’oïda es 
desenvolupi més en el moment en el qual comencem a caminar amb els ulls tapats. El 
recorregut d’habituació és el de color marcat en el plànol. 

El guia d’aquest itinerari, ha de tenir en compte que estem a prop del mar, i que de 
tant en quant es pot sentir el soroll de gavines que passen fugaçment, en aquest cas, 
hauria d’intentar que les persones que estan fent de cec, es donin compte d’ això. 

A continuació expliquem l’itinerari en sentit descendent, del MNAC al Pavelló 
Alemany, però recordem que també es pot fer en sentit contrari. 
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• PARADA1 (0): Inici itinerari MNAC 

L’itinerari comença a la part alta de Montjuïc, just davant del MNAC (E1)2, on es 
pot presenciar un confrontament entre la grandesa de l’edifici i la gran ciutat. Es pot 
distingir diferents sons si parem bé l’orella. Primer el so de fons de l’aigua i també el so 
de fons característic de la ciutat (S1)3. En aquest primer tram es on ens col·loquem la 
vena als ulls i ens oblidem de la imatge de fons de la ciutat i passem a donar tot el 
protagonisme a l’oïda. 

 
El que s’intentarà atès la presència d’escales i rampes, es fer sentir seguretat al cec 

per a poder seguir la resta de l’itinerari amb el sentit de l’oïda ben atent. 

 

• PARADA (1): Paviments i arbrat 

Aquest primer punt de parada és per a iniciar al oient a distingir els paviments, no 
sols amb el tacte, sinó també amb l’oïda. Ens trobem sota una pineda on el terra és de 
sauló. El cruixit de cada pas s’ha d’emfatitzar amb el silenci que hi ha a l’entorn. (S2) 

 

• PARADA (2): Museu Etnològic 

Es fa una transició al silenci complert. Passem per davant del museu Etnològic de 
Barcelona (E2). Ens trobem a la part alta dels Jardins de Laribal, un lloc on es pot 
presenciar la tranquil·litat i quasi un silenci de natura molt absolut al penetrar en ell, 
acompanyat durant tot el trajecte amb un rerefons d’aigua. 

Tot seguit, a l’iniciar l’itinerari, es fa una transició de paviment dur, com és l’asfalt 
de la carretera, a paviment sonor com el sauló. Durant aquest primer tram es vol 
emfatitzar el so dels paviments i el silenci absolut. 

 

• PARADA (3): Jardins Laribal – primera font 

Entrem als Jardins Laribal, dissenyats per Forestier on hi ha un seguit de fonts que 
ens acompanyaran durant el trajecte. En aquest punt es vol donar l’oportunitat al oient 
de començar a introduir – se i habituar-se al so de l’aigua (S3).  

Les primeres fonts que trobem en l’itinerari, són d’un so tènue i quasi silenciós, una 
és una làmina d’aigua i l’altra es tracta d’una escultura amb dos petits brolladors als 
costats, on amb prou feines es sent el so del seu rajolí d’aigua.  

 

1  Veure la localització de les PARADES en el Plànol 2: Itinerari de l’apartat 2c d’aquest document. 
2  Veure la localització dels EDIFICIS (E) en el Plànol 2: Itinerari de l’apartat 2c d’aquest document.  
3  Veure la localització del SONS (S) en el Plànol 2: Itinerari de l’apartat 2c d’aquest document.  
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• PARADA (4): Jardins Laribal – segona font 

L’itinerari segueix amb algun petit graó de desnivell que ens porta a escoltar un 
altre so d’aigua. Aquest cop es tracta de la font ceràmica que hi ha dins dels jardins, 
decorada amb motius marins i un brollador en forma de peix. En aquesta font ens hem 
de centrar amb que el so que produeix l’aigua es de caiguda, es a dir, que l’aigua fa un 
petit descens vertical. L’impacte de les aigües tampoc és molt intens i permet crear un 
so tranquil i harmoniós. (S4) 

 

• PARADA (5): Jardins Laribal – Font del Gat 

L’itinerari continua cap a la famosa font del gat, on s’intentarà que el cec percebi el 
petit rajolinet que surt d’aquesta font (S5). Tot seguit  s’emfatitzarà el recorregut amb 
un seguit de sons que provenen d’altres fonts amb  diferents sortidors, una amb rajolí, 
l’altra amb aspersors... que estan just davant de la font del gat. (S6) 

 
• PARADA (6): Jardins Laribal – Cascada Generalife 

Un punt a favor que té aquest jardí de Laribal es que, tot i existir un gran desnivell, 
quan es tracta d’escales o rampes per baixar, es canvia el paviment passant a pedra, i 
això ens ajuda a fer més lleuger l’itinerari. Arribem al final d’aquest tram on trobem 
una cascada que va de dalt a baix, salvant el desnivell que té aquest jardí, anomenada 
cascada del Generalife. En aquest cas el so de l’aigua és més agressiu degut a 
l’impacte, comparat amb el de les altres fonts vistes fins ara. (S7) 

 

• PARADA (7): Jardins Laribal - escales 

En aquest següent tram es recomana que si el descens per les escales es fa molt 
pesat amb els ulls clucs, és pugui fer una petita excepció de mirar per sota la vena per 
fer menys perillosa la baixada, tot i que com ja hem esmentat abans, el cec podrà 
intuir que és un tram de baixada pel canvi de paviment tou – dur. 

Ens trobem en un punt d’inflexió on s’ha de creuar per una carretera, depenent de 
l’hora, hi haurà més o menys trànsit, tot i així s’intentarà que l’oient se’n adoni. També 
cal que percebi la transició que acaba de sofrir, passar d’un parc amb silenci absolut 
acompanyat pel remor de l’aigua, a una font de grans dimensions on la potencia i 
l’impacte de l’aigua són majors que els d’abans.  

 

• PARADA (8): Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Ens trobem a la font (S8) de darrera del Museu d’Arqueologia de Catalunya (E3). 
El paviment és dur, i estem fent el descens per una via poc transitada. És possible que 
el cec s’adoni d’un rerefons d’aigua que prové de la font que hem deixat de banda, 
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però també ens trobem una petita font al mig del trajecte. Estem passant pel costat 
del Museu d’Arqueologia. 

 

• PARADA (9): Barri del Poble Sec 

Arribem a un punt que pot acabar desconcertant per complet al cec, ja que ens 
estem endinsant dins del barri del Poble Sec, però per poca estona. Es pot fer 
referència a que el contrast de silenci anterior a un so de vida de barri desperti cert 
neguit al cec. (S9) 

 
• PARADA (10): Punt d’intercanvi Plaça Margarida Xirgu 

S’entra dins de la plaça Margarida Xirgu. La plaça és un lloc carregat de cultura, ja 
que dona accés al Teatre Lliure (E4), al Mercat de les Flors (E5) i a l’Institut del 
Teatre de Catalunya (E4). Al mig de la plaça s’hi crea un silenci, per la grandesa dels 
edificis, pel que el lloc significa i per la bellesa i solemnitat de l’espai (S10). Un dels 
trets característics de la plaça és, que hi podem trobar una colla d’actors preparant la 
seva obra de teatre, la qual cosa encara fa l’espai més màgic.  

En aquesta plaça s’efectuarà el canvi de cec – guia. 

La sortida a la plaça es fa a través d’una monumental porta de colors brillants, que 
ens indica que sortim d’un lloc important i únic. Pot ser que el cec es doni compte que 
està passant per un llindar? 

 

• PARADA (11): Jardí Fabià Puigserver  

S’accedeix al jardí Fabià Puigserver. Antigament en aquest punt existien les fonts 
hidràuliques de l’exposició de 1929.  Es una pena que ja no hi siguin per poder 
acompanyar-nos al nostre itinerari, tot i així també es interessant escoltar el murmuri i 
les rialles d’algun infant jugant al parc que hi ha ara (S11). Tot i que també depenent 
de l’hora ens hi podem trobar a algú fent tai-txi.  

 

• PARADA (12): Institut Cartogràfic de Catalunya 

S’arriba al passeig de Jean Forestier, passant per davant de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (E5). Mentre, anem quedant acompanyats del so d’unes fonts 
existents als laterals, que reprodueixen un so perimètric semblant a una cascada 
(S12). També cal fer referència a un canvi de paviment, on el sauló ens acompanyarà 
durant tot el trajecte.  
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• PARADA (13): Plaça de les Cascades 

Un cop s’arriba a la plaça de les cascades, just a l’eix que uneix la Plaça Espanya 
amb el MNAC, ens trobem al final del passeig de Forestier, amb uns límits desdibuixats 
i en un buit completament palpable per la quantitat de sons que ens arriben. Cal dir 
que en aquesta part del recorregut, tot i que la importància la té el so de l’aigua de les 
cascades, el so de les escales mecàniques també s’apodera del lloc (S13).  

Cal recordar que en aquest punt, l’avinguda Maria Cristina es vol convertir en 
l’analogia del curs d’un gran riu a la ciutat. 

Així doncs la primera cascada és la representació salvatge i brutal del naixement, 
amb tres grans brolladors i la torrencial caiguda des de la muntanya. La cascada 
intermèdia, figura ser la bravura dels ràpids. La penúltima simbolitza l’arribada del riu 
al pla i finalment l’última cascada, després de suaus lliscaments d’aigua, és la mort del 
riu quan arriba a la mar (S14). 

 

• PARADA (14): Plaça Puig i Cadafalch 

Després del descens per les escalinates, on cal tenir cura, ens trobem a la plaça de 
Puig i Cadafalch. En funció de la sort, es pot arribar a sentir com el vent pentina les 
quatre columnes jòniques que representen les 4 barres de la bandera de Catalunya. 
Tot i així, el cec pot acabar sentint-se com si estigués a prop d’un riu, ja que els sons 
de l’aigua li arribaran de tot arreu. (S15) 

 

 
• PARADA (15): La Font Màgica 

Tot seguit ens trobem amb la Font Màgica, tal com indica el nom, el joc de 
diferents alçades de l’aigua, l’impacte de l’aigua amb l’aigua... pot arribar a ser una 
cosa màgica. Ara, ens estem apropant al final del recorregut, on passarem del caos de 
l’aigua, a una tranquil·litat absoluta. (S15) 

 

• PARADA (16): Pavelló Alemany 

En aquesta última part del recorregut és molt importat que el cec camini pel sauló, 
ja que forma part de l’experiment acústic que engloba el pavelló Mies (E6). Abans 
d’arribar al pavelló ens trobem amb una làmina d’aigua amb un petit rajolinet d’aigua 
que raja a mitja velocitat, aquest rajolí ens indica que alguna cosa canvia respecte la 
font màgica i ens està introduint al silenci (S16). A l’arribar al Pavelló Alemany, és 
necessari notar el trànsit del so del paviment de sauló (que els dies humits o de pluja 
cruixeix de forma especial) al dels graons massissos de travertí de l’accés. 
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L’itinerari acústic dins del pavelló no fa falta que presenti un ordre concret, donat 
que es basa en els nostres passos i tocs amb les mans als aplacats. Tot i així cal 
adonar-se dels dos llacs silenciosos que col·loca Mies a l’interior i exterior, que ens 
acompanyen durant el recorregut, l’exterior reflectint els sons entre els seus costats i 
l’interior que ens fa d’eco. (S17) 

Finalment es convida al cec a treure’s la vena dels ulls i contemplar la màgia del 
Pavelló Alemany i de tot el que Montjuïc comporta.  
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b. Fotografies 
 
 

 
Imatge 1: Es pot observar com la muntanya està buida i amb manca d’urbanització: Font: www.lletres.net 

 
 
 

 
 

Imatge 2: Primers intents d’urbanització de barcelona 1905. 
 Font: www.fotosdebarcelona.com 
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Imatge 3: Avinguda Maria Cristina l’any 1929. Font: www.archiufotografic.bcn.cat 

Imatge 4: Anella Olímpica de Montjuïc 1992, Estadi Lluis Companys i Palau Sant Jordi. Font: 
www.barcelona.cat 

43 

http://www.archiufotografic.bcn.cat/
http://www.barcelona.cat/


ELS BATECS DELS BARRIS 
 

 

Imatge 5: Vistes des del punt de trobada, emfatitzant que ens oblidarem d’elles per donar lloc al sentit de 
l’oïda. Font: David Masip Vilà. (F1)4 

 

 

Imatge 6: Vistes des del segon punt de parada. Font: David Masip Vilà. (F2) 

 

 

 

 

4 Veure la localització de les FOTOGRAFIES (F) en el Plànol 2: Itinerari de l’apartat 2c d’aquest document. 
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Imatge 7: Museu Etnològic. Font: web Barcelona. 

 

Imatge 8:Entrada als jardins Laribal. Font: David Masip Vilà. (F3) 
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Imatge 9 – 10: Primeres fonts dels Jardins Laribal. Font: David Masip Vilà. (F4) 

 

Imatge 11:Font ceràmica Jardins Laribal. Font: David Masip Vilà. (F5) 
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Imatge 12: Estàtua de la Font del Gat. Font: David Masip Vilà. (F6) 

 
 

Imatge 13: Cascades del Generalife. Font: David Masip Vilà. (F7) 

 

47 
 



ELS BATECS DELS BARRIS 
 

Imatge 14: Imatge de la façana principal del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Font: 
www.arqueoxarxa.cat  

 

Imatge 15: Vista a la font del museu d’arqueologia. Font: David Masip Vilà. (F8) 
 

 
Imatge 16: Vista a la Plaça Margarita Xirigui i porta d’accés-sortida a la plaça. Font: 

David Masip Vilà. (F9)   
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Imatge 17: Façana del Teatre Lliure de Montjuïc que dona al Passeig de Santa Madrona, la façana té 
influencia del Renaixement Italià. Font: www.wikipedia.com  

 

Imatge 18: Emplaçament de la font i els brolladors del final de carrer Lleida en un plànol municipal de 
l’època. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.  
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Imatge 19: Inici del passeig de Jean Forestier. Font: David Masip Vilà. (F10) 

 
 
 

 

 

Imatge 20: 1930 – Dibuix en el què es pot veure, a la dreta, l’espai ocupat per la Font de la Hidràulica 
entre el Pavelló de la Companyia de Tabacs de Filipines (desprès Parvulari Forestier) i el Pavelló de la 

Caixa de Pensions. Font: La Ilustración Ibero – americana. Núm. 2 Febrer 1930. 
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Imatge 21: Primer tram de cascades. Font: David Masip Vilà.(F11) 
 

 

 

 

 

Imatge 22: Plaça de Puig i Cadafalch i les 4 columnes. Font: David Masip Vilà. (F13) 
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Imatge 23: Font Màgica. Font: David Masip Vilà. (F14) 

 

 

Imatge 24: Font Màgica amb joc de llums a la nit . Font: www.bcn.es. 
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Imatge 25: Pavelló Alemany. Font: David Masip Vilà. (F15) 

Imatge 26: Avinguda Maria Cristina amb el MNAC al fons. Font: David Masip Vilà. 

Imatge 27: Plaça Espanya amb la Font de Jujol al mig. Font: David Masip Vilà. 
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c. Plànols

• Plànol 1. Barcelona: Districtes i barris
• Plànol 2. Itinerari
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