1. Bacardí_1860, lliga la Plaça Reial amb la Rambla
2. Madoz_1860, lliga la Plaça Reial amb Ferran

5. Crèdit_1873, entre Ferran i Escudellers, en els orígens estava cobert
també amb ferro i vidre
6. Dormitori Sant Francesc_entre Anselm Clavé i el Passeig de Colom, amb
només un dels seus locals en planta baixa en funcionament actualment
7. Banca_1869, lliga la Rambla de Santa Mònica amb el carrer d’Anselm
Clavé, projecte d’Elies Rogent
8. Passatge del Palau_entre dues illes noves de cases, cap al Born, a tocar
de mar, connectant l’Avinguda del Marquès de l’Argentera i la Plaça de les
Olles i molt a prop del Pla de Palau
9. Sant Benet_al barri de Sant Pere
10. Patriarca_entre Monstió i Comtal
11. Virreina_ a la planta baixa del Palau, del segle XVIII: connecta amb la
plaça de Sant Galdric, on hi havia les peixeteries de la Boqueria, i s’allarga
en un passatge a cel obert ocupat per locals i magatzems que fan d’extensió
al mercat
12. Bernardí Martorell_connecta el carrer Hospital i el de Sant Rafel, i també
formava part d’un ediﬁci industrial que va ocupar el solar que va deixar el
convent de les Carmelites
13. Lluís Cutchet_entre Arc del Teatre i el carrer de Santa Mònica, reconstruït als anys 90’ per convertir-se en accés als nous habitatges construïts a
l’interior d’illa
14. Manufactures o de la Indústria_on un bar minúscul en un extrem i un quiosc de loteries a l’altre activen els dos caps de la planta baixa d’uns antics
gran magatzems textils per a majoristes
15. Sert_ part d’una antiga fàbrica de tapissos, paral·lel al passatge de la
Indústria
16. 1800_al carrer del Carme 31, amb una perruqueria, una ferreteria,
magatzems i locals auxiliars a la Boqueria i un segon accés als locals amb
entrada des de la Gardunya
17. Galeries Manila_a la cantonada de la Rambla dels Estudis amb el carrer
de pintor Fortuny
18. Maldà_a la planta baixa del Palau del segle XVII que els dóna nom
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4. Rellotge_1864-1881, enllaça en angle recte el carrer Còdols amb Escudellers
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3. Pau_1861, connecta Anselm Clavé i Sils, i la seva traça s’allarga, convertida en carrer, ﬁns a Escudellers
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Fa uns mesos Jordi Llovet1 elogiava la intel·ligència de Benjamin i posava
com a exemple una acció que menystenim per banal, per quotidiana, per
rutinària, però que forma part de l’activitat col·lectiva que està a l’origen de
les ciutats, el comerç: “Un té sempre la impressió, quan es planta davant
un aparador, posem per cas, de bagatel·les -accessoris de cuina, objectes
pseudodecoratius, petiteses regalatives-, que Walter Benjamin, si s’hi
hagués aturat, n’hauria escrit un opuscle de més de cent pàgines: en un
moviment intel·lectual que va de l’observació a la contemplació, i de la
contemplació a la revelació, Benjamin posava saber, coneixement i història
allà on posava els ulls i la testa.”
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Benjamin va arribar a París i va quedar seduït per una ciutat que als seus
ulls era escenari del naixement de la modernitat. El Llibre dels Passatges
no va existir mai, perquè no el va acabar, i els textos que n’havien de
formar part estan confegits a partir de la suma de cites i dades que va
recollir a biblioteques i arxius.2

1

Amb el títol “Benjamin i París. Els escrits de Benjamin”, Jordi Llovet recomanava al Quadern d’El País
del 24 de gener de 2013 el llibre El París de Baudelaire, traduit per Mariana Dimópulos i editat l’any
passat a Buenos Aires per Eterna Cadencia
2

Rolf TIEDEMANN té una edició molt cuidada dels apunts que l’autor va deixar desendreçats, publicada
en castellà: BENJAMIN, Walter, Libro de los Pasajes, Madrid, Akal, 2005
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14. Manufactures

El temps perdut als passatges | Eulàlia Gómez Escoda

15. Mil-Vuitcents
13. Bernardí Martorell
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11. Virreina
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2.

3.

L’aparició dels passatges3 va lligada a la vindicació del carrer com a espai
públic per als vianants. El creixement de la circulació rodada havia obligat
a relocalitzar el comerç de carrer en espais allunyats del centre i del trànsit;
la construcció de les primeres voreres converteix el passejar en una distracció, i amb els nous ﬂâneurs l’anar a comprar deixa d’estar motivat per
la necessitat de trobar productes bàsics i passa a ser una activitat ociosa
més. A tocar d’aquestes voreres, les plantes baixes de les cases s’obren
cap al carrer, i així neixen els primers aparadors i vitrines.

A Barcelona, poc després que s’hagin enderrocat les muralles apareixen
concentrats en un radi de 200 metres entorn a la Plaça Reial alguns passatges semblants als francesos: el de Bacardí (1), el de Madoz (2), el de la
Pau (3), el del Rellotge (4) i el del Crèdit (5).

Des de la seva aparició a principis del segle XIX a París, els passatges es
converteixen en una oportunitat per ampliar l’oferta comercial en enclavaments urbans centrals i col·lapsats: col·locats als interiors d’illa ediﬁcats,
augmenten la longitud de façana i el rendiment de sostre, parasitant i esponjant un teixit compacte heretat de la ciutat medieval.
Els passatges es caracteritzen essencialment per les seves condicions
d’il·luminació: són espais coberts per lluernaris, i tot i ser interiors, la llum
zenital provoca una ambigüitat que els fa semblar exteriors. Tenen, però,
prou diferències (avantatges des del punt de vista del comerç que s’hi allotja) respecte al carrer: no hi plou perquè estan coberts, són simètrics per
eﬁcàcia expositiva, són estrets perquè així rendibilitzen al màxim el sòl del
que disposen, són d’ús exclusiu per a vianants i es troben sempre en contextos urbans centrals, entre carrers o places amb molt ﬂux de circulació.
Sempre amb el vidre de la coberta com a característica bàsica en la seva
conformació, l’evolució formal en els passatges del XIX va acompanyada
de la innovació en els materials amb què es construeixen: primer de fusta,
després de ferro i pedra, per acabar al formigó de principis del segle XX.
Els primers passatges serveixen al comerç, però a un comerç d’un nou
tipus: el de la moda i el luxe, una indústria que ha deixat de treballar per
encàrrec i poc a poc comença a estar a l’abast d’alguns consumidors anònims. Un consum que se sublima, es mitiﬁca, i allunya la seva condició de
la necessitat.

Són contemporanis a les primeres cases de l’Eixample, i la falta d’activitat
fora de les muralles fa que es desenvolupin aquesta espècie d’oasis dins
la trama compacta medieval. En realitat estan lluny de l’èxit comercial que
va seguir l’obertura del carrer Ferran, i el seu funcionament embrionari és
més assimilable a l’autonomia que caracteritza la Plaça Reial en els seus
inicis, “un espai molt ben deﬁnit en la seva imatge, però molt menys clar
en la seva condició urbanística en relació amb els ﬂuxos generals de la
ciutat.”4 Són projectes únics d’embelliment a la ciutat vella, com ho van ser
també els projectes de les porxades coetànies properes (Fontseré, Xifré).
Conjunts urbans amb arquitectures molt cuidades (fonamentades en un
projecte de secció de terra a coberta que deﬁneix la imatge del conjunt) on
l’aparició del nervi (el passatge) travessant la mansana respon a la voluntat especulativa d’augmentar el sostre fent créixer el perímetre de façana.
Que dos d’ells (Bacardí i Crèdit) es cobrissin amb claraboies, demostra la
inﬂuència francesa sobre el model.
A prop, hi ha un segon grup de passatges: els que se’n diuen però que només són escletxes entre ediﬁcis, amb absència de l’ornamentació en façana que caracteritza els anteriors. Són el del Dormitori de Sant Francesc (6),
el de la Banca (7), el Passatge del Palau (8). Una mica menys endreçats i
menys evidents, gairebé com carrerons de servei, el de Sant Benet (9) o el

3

Per aprofundir en la història i la morfologia d’aquesta tipologia, hi ha un catàleg d’exemples imprescindible elaborat per un arquitecte: GEIST, Johann F., Le Passage. Un type architectural du XIXe siècle,
Paris, Pierre Mardaga éditeur, 1982.
4
DE SOLÀ-MORALES, Manuel, Deu lliçons sobre Barcelona, Barcelona, COAC, 2008, a propòsit de
l’entrada en funcionament de la Plaça Reial de Barcelona.
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Tots ells són carrers segons el plànol de la ciutat, són espai públic tot i les
reixes que tenen d’entrada i sortida. Això els diferencia d’un tercer grup de
passatges, el d’aquells que no són viari, que estan dins l’espai privat de la
ciutat però que concentren activitats en la majoria dels casos: el de Lluís
Cutchet (13) dóna accés als habitatges construïts dins el pati interior d’uns
antics banys; el de la Virreina (11) s’allarga des de la planta baixa del Palau
ﬁns més enllà de la Plaça de Sant Galdric, i està ocupat per magatzems
de suport a la Boqueria; el de Bernardí Martorell (12) combina l’accés als
habitatges amb una cafeteria i una botiga de mobles; el de les Manufactures (14) té un bar minúscul en un extrem i un quiosc de loteries a l’altre que
activen els dos caps de la planta baixa d’uns antics gran magatzems tèxtils
per a majoristes; el de Mil-Vuitcents (16) té una perruqueria i una ferreteria
66

fent cantonades al carrer, magatzems i locals auxiliars a la Boqueria i accessos als locals amb entrada des de la Gardunya.
Podem fer una altra família de passatges, els que no se’n diuen però que
funcionalment ho són: les galeries comercials mantenen la condició de travessia però perden, en la majoria dels casos, l’essència de la il·luminació
zenital. La seva situació a les plantes baixes d’ediﬁcis dedicats a altres
usos fa que els passos apareguin com a espai residual entre uns comerços
que busquen el màxim aproﬁtament de sòl, i davant la possibitat d’esdevenir una alternativa en el passejar, la sinuositat de la galeria es fa més
evident com més rígida i geomètrica sigui la xarxa de carrers on s’insereix.
Les Galeries Manila (17) van intentar començar com un ediﬁci d’una sola
planta dedicat a botigues al cap de ben poc de l’obertura del carrer, però
se’n va denegar el permís d’obres al·legant la poca entitat de la construcció proposada. Finalment es va acabar executant un nou projecte que superposava vuit plantes d’habitacions d’hotel a l’espina de botigues, que
avui han quedat engolides pel vestíbul de l’hotel. L’estructura de corredor
central que donava accés als establiments (amb una unitat de repetició a
les galeries, de tres metres i mig d’amplada, manada per la distribució de
la planta d’habitacions de l’hotel), i tot i que més d’un terç de les botigues
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del Patriarca (10). Destaquen per l’absència o l’anonimat de les activitats
que s’hi desenvolupen, per la negació de la possibilitat d’obrir-hi façana;
són patis interiors de mansana amb porta reixada (excepte el de Sant Benet) cap als carrers dels extrems. El passatge Sert (15), a Sant Pere, part
de l’accés de servei a una antiga fàbrica de tapissos, és una excepció dins
aquesta família: les ﬁnestres a banda i banda ensenyen els despatxos i
estudis que s’hi han instal·lat els últims anys.
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Les dues versions del projecte de les Galeries Manila, amb la
mateixa planta baixa en tots dos casos.AMCB
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4.
tenien façana a carrer, només a les dues dels extrems s’hi podia accedir
des de l’exterior. L’entrada a l’hotel, a la pista de bitlles i a la discoteca es
podien fer tant des de la galeria com directament des del carrer.
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Uns anys abans s’havien construït les Galeries Maldà5 (18) La seva estructura s’ha mantingut ﬁns avui, amb entrada des del carrer i la plaça del Pi i
el carrer Portaferrisa, i formades per set passadissos de dimensions diferents entre sí. Una estructura de nervis que per amplada s’assimilen als del
teixit de la ciutat on s’inserten, però que per dimensió en alçada i per falta
d’homogeneitat en la llum natural, no ofereixen una alternativa seductora
respecte al recorregut a través dels carrers adjacents.

5

Jordi Llovet en fa referència indirecta al seu article, quan afegeix que el llibre que ens recomana “inclou
també l’article París, capital del segle XIX, que Benjamin hauria situat a mena de pròleg de l’obra mai
acabada Das Passagenwerk, o Obra dels passatges, dedicada en primer terme als passatges de mercaderies i d’altres establiments de la ciutat de París, també presents a l’època, a moltes altres ciutats. (A
Barcelona, ai!, només ens queden les galeries Maldà, si no és que no les han tancat.)”, diu.
6

Deia Antoni Marí fa uns anys, a propòsit del text editat per Tiedemann que
recull els escrits de Benjamin, que “En els passeigs pels carrers, en els
feixos polsegosos de la Biblioteca Nacional i, sobretot, en la Recherche de
Proust, Benjamin va trobar la idea, reiterada al llarg dels Passatges, que el
passat es pot fer present si l’atzar posa al nostre abast l’objecte material on
va quedar presoner, ja que la trobada amb l’objecte allibera el passat que
hi quedà atrapat.” 6
L’objecte material el tenim, i ben al mig de la ciutat; la percepció que el
temps hi ha estat sempre atrapat, també. Els passatges són avui espais
d’aparent indeterminació, aliens a l’ocupació i l’explotació del teixit que els
envolta, amagats a la ciutat antiga, densa, compacta i seductora. Enmig
dels ﬂuxes i el tumult, ocults als codis de consum de l’espai urbà medieval,
aconsegueixen ser lliures, escletxes d’oportunitat latent on l’absència de
regles es converteix en el seu major potencial: encara hi pot passar qualsevol cosa.

MARÍ, Antoni, “Walter Benjamin. Libro de los Pasajes”, Quaderns n.251, tardor de 2006.
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