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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 
 

La Vila de Gràcia és un barri del districte de Gràcia de la ciutat de 
Barcelona.  

Es situa el principi de la Vila Gràcia amb l’establiment del convent dels 
Josepets l’any 1626. A l’entorn del convent van sorgir-hi les primeres masies 
durant els segles XVII i XVIII. Al segle XVIII, el poble de Gràcia consolida el que 
seria la seva estructura social durant molts anys, entre zona rural i zona 
d’estiueig de la burgesia barcelonina. Prova d’això son la gran quantitat de 
torres i segones residències pertanyents a famílies adinerades. Al segle XIX 
comença la parcel·lació del barri, ja que, amb el Passeig de Gràcia fet des del 
1827 era una extensa superfície de sòl òptima per a urbanitzar. Onze grans 
propietaris donaren 83 terrenys i es va començar a urbanitzar el que ara 
coneixem com un teixit de carrers i places, considerat un dels més bonics de 
Barcelona, una parcel·lació bàsica però molt diferent de la ciutat medieval.  

Al mateix temps, es va consolidant la nova classe social que encara 
perdura, la gràcia obrera. La gran majoria de graciencs anaven a treballar a 
Barcelona, però ja varen apareixer les primeres indústries a la zona. És llavors, 
quan el centre neuràlgic del poble de Gràcia es concentra al voltant del que era 
la plaça d’Orient (actualment plaça de la Vila). 

No fou fins l’any 1897, que la Vila de Gràcia, juntament amb altres 
pobles del pla de Barcelona, s’annexionà a la ciutat comtal. 

Actualment, la població del barri és majoritàriament de classe mitjana, 
d’ideologia progressista i d’una mitjana d’edat jove. 
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• Inventari d’edificis i espais d’interès arquitectònic
catalogats:

o Patrimoni de la Humanitat:

1. Casa Vicens (principis modernisme, neoàrab, A.Gaudí)

o Bé Cultural d’Interès local:

2. Biblioteca Jaume Fuster (actualitat, J. Llinàs)
3. Conjunt plaça del nord (segona meitat S.XIX, Rovira i Trias

urbanització)
4. Parròquia de Sant Joan de Gràcia (Francesc Berenguer i Mestres)
5. Edifici d’habitatges (historicista, )
6. Refugi antiaeri (construcció popular)
7. Casa Antoni Soler (historicista, Joan Baptista Feu)
8. Plaça Trilla (segona meitat S. XIX, Pere Serra)
9. Oratori Sant Felip Neri (neobarroc, Josep Artigas I Ramoneda)
10. Cooperativa “La lleialtat”, Teatre Lliure (neoclàssic, )
11. Can Pardal (neoclàssic, )
12. Plaça Revolució (segona meitat s. XIX)
13. Mercat de l’Abaceria Central (s. XIX, )
14. Ajuntament de la Vila de Gràcia (segona meitat s. XIX, F. Berenguer i

Mestres) 
15. Torre del Rellotge (segona meitat S.XIX, Rovira i Trias)

o Altres:

16. Jardins del mestre Balcells (2003)

• Inventari d’edificis i espais d’interès sonor:

1. Biblioteca Jaume Fuster
2. Parròquia Sant Joan de Gràcia
3. Refugi Antiaeri
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4. Pati interior de la casa d’Antoni Soler
5. Metro Fontana
6. Carrer Verdi
7. Mercat de l’Abaceria
8. Plaça de la Vila

• Visita prèvia al lloc i recull d’informació:
o Biblioteca Jaume Fuster i Plaça Lesseps:

La biblioteca de Jaume Fuster de Josep Llinàs, juntament amb el projecte 
urbà d’Albert Viaplana, al límit nord-oest del barri de la Vila de Gràcia fan de la 
plaça Lesseps un espai d’interès malgrat la seva dispersió com a plaça degut a 
totes les vies rodades que la creuen i soterren. Un interior de biblioteca on 
regna la calma, on només se sent el so del paper i d’alguns teclats, on els 
espais es succeeixen d’una manera desordenada però agradable, i un exterior 
regit pel gran moviment de vehicles i persones durant tot el dia. Un contrast 
sonor digne de percebre, a l’hora que també es gaudeix dels espais que 
genera l’edifici. Plaça Lesseps, 20 – 22, 93 368 45 64. Horari: de 10 a 21 h. 

o Plaça del Nord:

Una plaça, ja situada sense cap mena de dubte dins del teixit del barri, 
amb els seus carrers estrets, edificis no molt alts i successió de places. 
Allunyada del trànsit rodat que es genera a la Plaça Lesseps i la Travessera de 
Dalt. A la plaça del Nord, es troben els Lluïsos de Gràcia, l’entitat social, 
cultural i religiosa més antiga del barri. La plaça, projectada a dos nivells, 
conté uns ambients sonors ben diferenciats entre el matí i la tarda. Per una 
banda, al matí, la gent gran s’hi aplega per a parlar, descansar o passejar, en 
un ambient molt tranquil. En canvi per la tarda, a partir de les 5, s’hi apleguen 
tots els nens i nenes que surten del Col·legi de La Salle i els que van a 
participar en alguna activitat dels Lluïsos de Gràcia. En aquest instants, la plaça 
s’omple de jovent, de crits d’alegria, de plors, de cops de pilota etc. fins a les 9 
de la nit, quan la plaça ja pot descansar per a rebre tota aquella canalla el dia 
següent. 
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o Plaça de la Virreina i Parròquia de Sant Joan:

Els edificis d’habitatges, l’Esglèsia i el palauet generen aquesta bella 
plaça enmig del barri, tangent al carrer d’Astúries, un dels carrers amb més 
trànsit peatonal del barri. A la plaça s’hi apleguen molts veïns els diumenges 
per a celebrar mercats, intercanvis etc. Un centre neuràlgic d’aquesta zona. 
Durant el dia, s’intueix un contrast sonor entre espais de diferents usos. 
L’església de Sant Joan, amb una façana austera, ofereix en el seu interior un 
silenci monacal, només distorsionat en algunes ocasions per les converses 
entre joves que es generen a les escales exteriors d’aquest edifici. A la plaça es 
situen tres terrasses de bar, que donen ambient sonor a la plaça, potser massa 
durant les hores de la nit.  

o Plaça del Diamant i Refugi antiaeri:

Una plaça carregada d’història, i molt utilitzada pels veïns de la zona. 
Plaça immortalitzada per Mercè Rodoreda a l’obra “La plaça del Diamant” una 
les novel·les més importants de la literatura catalana de tots els temps. 
L’artista Josep Medina ho recorda i li fa un homenatge alçant a la plaça 
l’escultura “La colometa”.  

Un dels ambients sonors que ens aporta aquesta plaça no està sobre la 
superfície, sinó sota aquesta. Aquí fou, quan als anys de la guerra Civil, es va 
construir un dels molts refugis antiaeris de la ciutat de Barcelona. Aquest es 
conserva en perfecte estat, i ens ofereix un silenci que impressiona i que, de 
ben segur, no li és indiferent a ningú.  

o Pati interior de la casa d’Antoni Soler:

Situada al carrer Astúries, entre el trànsit continu de Torrent de l’Olla i el 
xivarri de la sortida de l’estació de metro de Fontana, la casa d’Antoni Soler 
permet viure un dels patis interiors de les parcel·les de Gràcia, usualment 
privats. És una estada amagada, molt agradable per a prendre alguna cosa, 
llegir o simplement gaudir d’aquesta natura dins del barri. Horari de 
l’establiment. 
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o Metro de Fontana:  

Probablement la porta d’entrada més transitada al barri. Uns bancs 
sempre plens de gent esperant. No hi ha cap moment en que no es senti gent 
que busca firmes per a ONGs, per a organitzacions, per a la Creu Roja etc… 
molts turistes preguntant per anar a qualsevol lloc del barri, i molts petons de 
retrobament entre la gent que espera i la gent esperada.    

 

o Carrer Verdi i Plaça Revolució: 

Carrer peatonal i comercial del barri per excel·lència. Un carrer que 
s’omple de gent a mitja tarda. Una zona agradable de passeig i d’oci. Es situen 
els cinemes Verdi, un centre d’atracció del barri, i també de turistes i gent 
estrangera que busca veure pel·lícules en versió original.  Al final del carrer, 
baixant, es troba la Plaça de la Revolució. 

 

o Mercat de l’Abaceria 

Un dels dos mercats principals del barri, juntament amb el mercat de la 
Llibertat.  

Als matins la gent s’hi concentra per a fer la compra, per a trobar-hi 
peix fresc, i comprar fruita portada directament del camp… De bon matí, 
encara es concentren alguns pagesos que venen els seus productes al voltant 
del mercat, tal i com es feia anys i segles enrere. 

El so del mercat és un so característic, un leitmotiv que es repeteix en 
tots els mercats del món, i que sempre sona diferent. El so de carrets, el so de 
les tasses de cafè, de la carnissera tallant la carn amb el matxet, del peixater 
anunciant les seves ofertes… 

 

o Plaça de la Vila i la torre del Rellotge: 

A la Plaça de la Vila, l’antiga Plaça Rius i Taulet es situen dos dels 
monuments amb més historia del barri. Per una banda, la Torre del Rellotge, 
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de l’arquitecte Rovira i Trias i per l’altra l’ajuntament de la Vila de Gràcia, 
actualment seu del districte de Gràcia. 

La torre, un dels pocs campanars civils de Catalunya, allotja la campana 
dels quintos. No és una campana qualsevol, ja que el seu so és reconeixible i 
sempre peculiar, un so esquerdat, reflex de les revoltes dels “quintos” que es 
van dur a terme l’any 1870 quan els graciencs, juntament amb Sant Andreu i 
Sant Martí, es revelaren en contra de la lleva de joves cap a la guerra. La 
campana tocava a la revolta fins que tres bales de canó la van inutilitzar. En 
l’actualitat, no obstant, segueix donant les hores. 

A un costat de la plaça, es troba el que fou ajuntament de la Vila de 
Gràcia fins l’annexió a la ciutat de Barcelona l’any 1898, edifici construït per F. 
Berenguer i Mestres.  
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b. Fitxes d’arquitectura 
 

FITXA Nº1: CASA VICENS 
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FITXA Nº2: PLAÇA DEL NORD 
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FITXA Nº3: PARRÒQUIA DE SANT JOAN DE GRÀCIA 
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FITXA Nº4: EDIFICI D’HABITATGES 
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FITXA Nº5: PLAÇA DEL DIAMANT 
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FITXA Nº6: CASA ANTONI SOLER 
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FITXA Nº7: LA PLAÇA TRILLA 
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FITXA Nº8: ESGLÉSIA DE SANT FELIP NERI 
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FITXA Nº9: TEATRE LLIURE 
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FITXA Nº10: CAN PARDAL 
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FITXA Nº11: PLAÇA DE LA REVOLUCIÓ 
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FITXA Nº12: AJUNTAMENT DE GRÀCIA 
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FITXA Nº13: TORRE DEL RELLOTGE 
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2. ITINERARI ACORDAT   
 

a. Descripció general 
 
• PARADA1 (0): Inici itinerari Plaça de Lesseps 

L’itinerari comença a la Plaça Lesseps, a la porta de la Biblioteca  Jaume 
Fuster, degut a la facilitat d’arribada a la zona, ja sigui amb vehicle per General 
Mitre i Travesera de Dalt, amb metro fins la parada de Lesseps o amb la 
infinitat de autobusos que paren a prop de la plaça. La plaça Lesseps es tracta 
de la plaça més gran de Gràcia, uns 20.300 m2,  fruit de la unificació de la dels 
Josepets i la de la Creu. 

Serà davant la Biblioteca Jaume Fuster on un de la parella s’embenarà els 
ulls i l’altre farà de guia en aquest recorregut sonor per la Vila de Gràcia.  

 

• PARADA (1): Biblioteca Jaume Fuster 

La primera zona amb interès sonor que es trepitjarà és l’interior de la 
Biblioteca (E1)2, un espai silenciós, on si es para atenció, es pot apreciar el so 
dels teclats de les secretàries o els fulls dels llibres dels usuaris de la Biblioteca 
(S1).  

 

• PARADA (2): Plaça de Lesseps – Torrent de l’Olla 

Després de la curta visita per la Biblioteca es sortirà a la plaça altre cop 
direcció el carrer Torrent de l’Olla, mentrestant podem escoltar l’indret més 
sorollós de la Vila de Gràcia, l’encreuament de les vies de circulació a Plaça 
Lesseps (S2). Alhora, si funciona, es pot escoltar l’aigua que cau d’una cascada 
dissenyada per l’Albert Viaplana. 

 

 

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 en el Plànol 2: Itinerari de l’apartat 2c d’aquest document. 
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• PARADA (3): Jardins del Mestre Balcells 

Baixant Torrent de l’Olla, s’agafa el carrer de Santa Perpètua i el 
passatge Frigola per arribar als Jardins del Mestre Balcells, lloc de parada breu 
per apreciar el so d’una natura projectada per un arquitecte. Uns jardins 
restaurats per l’arquitecte Jaume Artigues i Vidal al 2003 on hi trobem 
diferents classe de vegetació. Es pot escoltar el so del vent passant per les 
fulles dels arbres, estant només a 100 m del caos de Travessera de Dalt (S3). 
És un espai agradable i ple de natura, en un barri on hi predominen les places 
dures pavimentades. Situació: Carrer Sant Salvador, 73. Horari hivern – 
primavera: 10 a 19 h. Horari estiu – tardor: de 10 a 22 h. 

 

• PARADA (4): Plaça del Nord 

Seguint el recorregut, passem pel mig de la Plaça del Nord, on es situa 
un dels centres culturals i socials més importants de Gràcia, els Lluïsos (E2). 
Depenent de l’hora de la visita, els sons seran variables, calma pel matí i 
xivarri, rialles, plors per la tarda quan la canalla s’aplega a la plaça. 

 

• PARADA (5): Plaça Virreina – Església de Sant Joan 

Continuant pel carrer de Verntallat s’arriba a la següent parada d’interès 
sonor, la Plaça de la Virreina i l’Església de Sant Joan (E3). Aquí hi trobem un 
altre contrast sonor, entre el silenci monacal de l’interior de l’Església, que es 
percep entrant-hi, amb el soroll de copes, tasses de cafè i converses de jovent 
a les terrasses del bar a l’exterior (S5). El soroll de l’aigua es pot apreciar en 
moments concrets quan algú obre l’aixeta de la Font i estàtua de Ruth de Josep 
Mª Camps. A l’altre costat de la plaça hi trobem el Palauet de la Plaça Virreina 
(E4). 

 

• PARADA (6): Plaça del Diamant 

A continuació, s’agafarà el carrer d’Astúries, un dels més transitats pels 
vianants del barri, on veurem l’Orfeó Gracienc a la nostra dreta, i si hi ha sort, 
el so d’algun instrument ens arribarà fins a les nostres oïdes. S’arriba a la Plaça 
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del Diamant, on hi trobem una de les parades amb més interès de la visita. La 
Plaça, és de gran interès històric i cultural, degut a l’obra de Mercè Rodoreda 
“La plaça del Diamant” i desgraciadament als bombardejos de la Guerra Civil. 
És aquí on, en funció de l’horari de visita, es dirigirà al cec al refugi antiaeri 
(E5) que es situa sota la Plaça. Es tracta d’un silenci diferent que el de 
l’Església abans experimentat, aquest és trist, acompanyat d’uns sentiments i 
d’un record, que segurament al cec no li resultarà familiar, però al guia no el 
deixarà indiferent (S6). És el moment de seure i valorar, durant uns instants, el 
so que aquí es respira, recordant els “envelats” de les festes majors. 

Un cop a la superfície, el recorregut segueix pel carrer Astúries, creuant 
Torrent de l’Olla, on sentirem el so del trànsit rodat, gairebé oblidat des que 
s’havia sortit de la Plaça Lesseps. Serà només un instant, mentre es creua 
aquest carrer.  

• PARADA (7): Casa Soler

La següent parada, desconeguda per la majoria de la gent, es situa a 
l’interior de la botiga situada a la planta baixa de la Casa Soler (E6). S’entrarà a 
la botiga i es travessarà fins arribar a un pati màgic, lluny de la gent i molt 
tranquil, on el so dels ocells passa a ser protagonista (S7).  

És aquest, un espai molt agradable i desconegut per la majoria de la 
gent, on es realitzarà el descans i l’intercanvi de cec. De ben segur, el cec que 
ara comença a ser guia, estarà totalment desorientat fins a sortir de la botiga i 
arribar al carrer Astúries. L’horari és el de la botiga.  

• PARADA (8): La Casa Vicens

Es dirigirà al cec cap al carrer Carolines i la Casa Vicens (E7), d’Antoni 
Gaudí, edifici patrimoni de la humanitat passant per carrerons lliures de trànsit 
fins creuar Gran de Gràcia.  Un cop apreciat el so que es genera al voltant d’un 
edifici peculiar com aquest, es girarà cua direcció la següent parada, la parada 
de metro de Fontana. 
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• PARADA (9): Plaça Trilla 

Baixant per Gran de Gràcia, en el recorregut passarem tangents a la 
plaça Trilla, una plaça amb palmeres on els so del trànsit rodat és el 
protagonista (S8). 

 

• PARADA (10): Parada de Metro Fontana 

S’arriba a la següent parada d’interès sonor, la parada de metro de 
Fontana (S9), un lloc de moviment permanent a totes hores, una porta 
d’entrada i sortida del barri, una zona on es sent quan arriba i quan marxa el 
metro, s’escolta el so d’abraçades, el so de petons i el so dels acomiadaments. 
A més a més, és la zona de Gràcia on es concentra la gent que busca clients 
per diverses organitzacions i institucions.  

 

• PARADA (11): Església de Sant Felip Neri 

L’itinerari segueix baixant pel Carrer Gran de Gràcia fins arribar al carrer 
del Montseny, on es girarà a l’esquerra per a conèixer la següent parada, 
l’Oratori de Sant Felip Neri, on, si hi ha sort, es podrà entrar i gaudir de 
l’Església (E8), molt fosca, recarregada i d’estil neobarroc, i del claustre de 
l’edifici (S10). L’horari cal consultar-lo en funció de la temporada de la visita.  

 
• PARADA (12): Teatre Lliure 

Seguirem pel carrer de Montseny direcció al Carrer Verdi, passant per 
edificacions d’interès arquitectònic com el Teatre Lliure (E9) i Can Pardal (E10). 

 
• PARADA (13): Plaça de la Revolució 

S’arriba al carrer Verdi, carrer que s’engalana per la festa major 
competint amb molts altres carrers del barri. Es baixa gaudint del seu ambient 
sonor, conduït pels edificis i els arbres que acompanyen al carrer, fins a la 
Plaça de la Revolució (F7)3, gran espai al final del carrer comercial i d’oci per 

3 Veure la localització de les FOTOGRAFIES (F) en el Plànol 2: Itinerari de l’apartat 2c d’aquest document. 
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excel·lència del barri. Una plaça on el so s’expandeix amb el so dels 
gronxadors que es situen a la zona de jocs, el so dels gelaters a l’estiu (hi ha 
dos gelateries a escassos 20 metres)… 

 

• PARADA (14): Mercat de l’Abaceria 

Es continuarà direcció al mercat de l’Abaceria central (E11), la penúltima 
parada d’interès sonor del recorregut. El so del mercat és un so característic, 
un leitmotiv que sembla que es repeteix en tots els mercats del món (S11). El 
so de carrets, de les tasses de cafè, de la carnissera tallant la carn amb el 
matxet, del peixater anunciant les seves ofertes… 

 

• PARADA (15): Plaça de la Vila 

A continuació s’agafarà el carrer de Puigmartí per arribar a la última 
parada de l’itinerari, la Plaça de la Vila (F9). Una plaça on podem reconèixer el 
so de la campana dels quintos (S12), la que es comença a descobrir amb el 
títol de l’itinerari. No és una campana qualsevol, ja que el seu so és 
reconeixible i sempre peculiar, un so esquerdat, reflex de les revoltes dels 
“quintos” que es van dur a terme l’any 1870 quan els graciencs es revelaren en 
contra de la lleva de joves cap a la guerra. La campana tocava a la revolta fins 
que tres bales de canó la van inutilitzar. En l’actualitat, no obstant, segueix 
donant, afònica, les hores. I ningú la vol canviar.  
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b. Fotografies 
 

 

Imatge 1: Biblioteca Jaume Fuster. Font: Albert Mesalles Ortega. 

 

 

 

Imatge 2:Plaça del Nord. Font: Albert Mesalles Ortega.  
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Imatge 3: Plaça Vierreina. Font: Albert Mesalles Ortega. 

 

 

Imatge 4: Refugi antiaeri. Font: http://refugisantiaerisdebarcelona.blogspot.com.es/ 
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Imatge 5: Pati interior de la casa d’Antoni Soler. Font: Albert Mesalles Ortega. 

 

Imatge 6: Sortida de la parada de Metro de Fontana. Font: Albert Mesalles Ortega. 
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Imatge 7: Plaça de la Revolució. Font: Albert Mesalles Ortega. 

Imatge 8: Mercat de l’Abaceria. Font: Albert Mesalles Ortega. 
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Imatge 9: Torre del Rellotge. Font: Albert Mesalles Ortega. 
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c. Plànols

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