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

El parc del laberint d’Horta va ser propietat del marquès de Lupià, de Poal i 
d’Alfarràs, Joan Antoni Desvalls i Ardena. Construit entre els anys 1791 i 1808 
en mans de l’arquitecte italià Domenico Bagutti, el jardiner francès Joseph 
Delvalet i el mestre d’obres català Jaume Valls. 

El disseny del parc va sorgir del mateix Joan Antoni Desvalls, seguint els 
cànons artístics del neoclassicisme. El primer element construït va ser un 
safareig que recull l’aigua utilitzada pel reg, que demostra la importància que 
concedia al jardí.  No va ser fins al 1853 que no van cessar les obres de 
finalització quan el seu nét Joaquim Desvalls i Sarriera amplià el parc amb un 
jardí romàntic sota la direcció de Elies Rogent i la finalització de la casa – 
palau. Posteriorment, al 1880, es crea un jardí domèstic al voltant de la casa – 
palau Desvalls. 

La simbologia que amaga el jardí es veu relacionada amb el transcurs de la 
vida, amb els seus diferents cicles i finalment la mort. Aprofitant el desnivell 
en el que es troba, representa la ascensió del transcurs de la vida. Tot comença 
a la plaça dels Lleons, o plaça de les vuit columnates, on se’ns presenten cinc 
camins diferents. Segons el camí que agafem, el transcurs se’ns farà més o 
menys complicat i ens trobarem amb diferents situacions. L’inici de la vida es 
mostra amb eros, al centre del laberint, símbol del la reproducció de l’espècie i 
la regeneració. El segueix l’elecció d’un camí de la vida, amb l’etapa juvenil, 
representada amb el laberint, l’etapa d’amor cec i impulsiu que ens pot fer 
confondre. Un cop arribats al centre del laberint en sortim d’ell sent capaços 
de rebutjar la vanitat i tot allò inútil, simbolitzat amb la imatge de Narcís i Eco. 

Seguidament, ens trobem amb dos templets amb les imatges d’Ariadna i 
Danae, representant l’amor revelador, l’agricultura i el comerç, activitats a les 
que es dedicava el marquès Joan Antoni Desvalls, i al costat, el canal de l’amor. 
Un cop a la part més alta, al nivell del pavelló neoclàssic, podem contemplar 
tots els nivells del jardí, una extraordinària imatge que ens aporta un 
sentiment de satisfacció i plenitud, que atorga un moment de reflexió sobre el 
camí que portem i el sentit de la vida mateixa viscuda fins al moment. 
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Finalment, trobem la mort, amb el fals cementiri que hi ha al final del jardí 
romàntic.  

El jardí va pertànyer a la família Desvalls fins arribat als anys 70 en que va 
passar a mans de l’Ajuntament de Barcelona. 

Actualment ocupa unes 9 hectàrees de terreny i es considera el jardí històric 
més antic que es conserva a Barcelona.  

 

a. Descripció dels elements arquitectònics i sonors destacables 

 

El laberint d’Horta és destacat per la presència de múltiples elements 
relacionats amb la mitologia clàssica, ja siguin escultures, jardins, templets, 
ponts, palaus i fonts. D’entre els més destacables trobem els següents: 

 

_Palau Desvalls 

_Jardí dels boixos 

_Jardí domèstic: 

_Plaça del Lleons 

_ Jardí de les flors 

_Laberint 

_Templet de Danae 

_Templet de Ariadna 

_Gruta del minotaure 

_Canal romàntic + illa de l’amor 

_Pavelló neoclàssic 

_Font de la nimfa Egeria 
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_Jardí romàntic 

_Cascada 

_Refugi del pagès 

_Cementiri fals + Ermita del monjo  
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b. Fitxes d’arquitectura / element d’interès pel recorregut sonor 

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

 
 

PALAU DESVALLS 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: Domenico Bagutti  
Any de construcció: 1776 (?) 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Edifici principal de la finca. Conegut antigament com a Torre Superior.  
Actualment és el resultat de diverses actuacions, ja que va passar per 
diversos propietaris. Façana d’estil neoàrab i influències gòtiques. Cos 
principal amb tres nivells i dues ales a doble planta. Entrada realçada i 
oberta a una plaça circular amb un estany enmig. 

Descripció: L’edifici en sí, no té cap interès sonor, ja que l’accés està tancat. 
Tot i així,a la plaça central té un estany, el qual sí que té un major interès. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  E1 
 

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 

JARDÍ DOMÈSTIC 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: Domenico Bagutti 
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Dins del recinte emmurallat, d’estil eclèctic, ordenada en parterres i espècies 
notables d’arbres. Antigament hi havia un hivernacle, però desapareix a la 
restauració del 1970. Inclou una plantació de camèlies i una mostra d’art 
topiari de boix retallat en forma de taula i cadires. 

Descripció:  
Actualment s’està reconstruint i no se’n permet l’accès. 

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 

 
 

JARDÍ DELS BOIXOS 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: Domenico Bagutti  
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Situat la part posterior de la casa i connectat amb el jardí domèstic. És una 
construcció acurada de boixos retallats amb dos brolladors circulars al 
centre. De forma rectangular i amb l’eix principal enfocat cap a les escales 
que pugen a una de les ales de l’edifici. Dues estàtues franquegen la porta 
 

Descripció:  
Tancat. Només s’obre per al grup del curs de jardineria. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  E2 
 

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 

 
 

PLAÇA DELS LLEONS 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: Domenico Bagutti  
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Distribuïdor de cinc camins que s’endinsen als jardins. Espai en forma 
d’hemicicle. Dos lleons coronen la porta de la reixa i hi ha varis relleus i frisos 
amb temàtica clàssica. 
 
 

Descripció:  
Espai obert sense gaire interès sonor 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: E3 
 

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 

 
 

LABERINT 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: -  
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Icona representativa del parc, 750 metres lineals de plantació de xiprers. 
Presidit per l’estàtua d’Eros que simbolitza el joc de l’amor lleuger. Del 
centre convergeixen vuit camins dels quals només hi ha un porta a la sortida, 
on hi ha un brollador rodó i un raig prim i alt. El soroll de l’aigua actua com a 
guia per orientar els caminants. 

Descripció:  
El so de l’aigua de la font que hi ha a l’única sortida correcte actua com a 
guia per a orientar els caminants. 
 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: E4 
 

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 

 
 

CANAL ROMÀNTIC / ILLA DE L’AMOR 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: Elies Rogent 
Any de construcció: 1853 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Construït pel net del primer marquès l’Alfarràs, que tenia inquietuds 
científiques sobre mecanismes hidràulics i que volia millorar la circulació de 
l’aigua pel parc 
 
 

Descripció:  
Continu sortint d’aigua i un llarg canal que s’endinsa al bosc. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni:  E5 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor: S3 
Gravacions i registres sonors: NO  

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

 
 

PAVELLÒ NEOCLÀSSIC 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: Domenico Bagutti 
Any de construcció: 1794 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Pavelló rectangular que culmina la part superior dels jardins. És on tenien 
lloc les vetllades socials. Decorat amb ornamentació de muses i frisos amb 
al·lusió a les ciències i les arts. 
Actualment roman tancat 
 

Descripció:  
Edifici sense interès sonor.  

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: E7 
 

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 

 
 

FONT NINFA EGÈRIA 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: Dominicano Bagutti 
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Nodrit per la font natural anomenada font de la Marquesa i per tant 
coneguda també  com a “font de la Marquesa”en comptes d’Egeria. Antic 
lloc de trobada i esbarjo 
 
 

Descripció:  
L’estàtua de la nimfa es disposa separada per una bassa on raja un brollador 
molt actiu. Per darrere té un pas apergolat que permet apropar-se a la font. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: E8 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  S5 
Gravacions i registres sonors: -  

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

 
 

CASCADA 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: -  
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Principi i naixement del jardí romàntic. Bastant amagat. És artificial, però 
dóna una sensació molt real.  
 
 

Descripció:  
Cascada creada amb roques entre les quals salta l’aigua amb un brogit 
poderós. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: E9 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  S6 
Gravacions i registres sonors: -  

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

 
 

JARDÍ ROMÀNTIC 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: -  
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Pertany a la segona etapa de la construcció del parc. És un escenari on 
l’èsser humà no és capaç de dominar la força de la natura i passa a ser-ne 
presoner. La natura es fa amenaçadora, desordenada, ombrívola i potent 
 

Descripció:  
Espai obert però amb sensació d’estar tancat i molt recollit. Paral·lelament al 
jardí hi baixa un canal, que ens fa tenir present el seu transcurs en tot 
moment. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: E10 
 

Referència a fitxa d’inventari sonor:  S9 
Gravacions i registres sonors: NO  

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

FALS CEMENTIRI 
INFORMACIÓ GENERAL 

Arquitecte: -  
Any de construcció: finals s. XVIII 
Direcció: Laberint d’Horta 

INTERÈS ARQUITECTÒNIC / URBÀ INTERÈS SONOR 
Descripció:  
Antigament hi havia làpides encastades i fins i tot un sarcòfag. Actualment hi 
trobem la “cabana de l’ hermità” però que acollia a un monjo. 
Simbolitza el final del camí, el final de tot el transcurs de la vida que ens 
porta a la mort.  

Descripció:  
Espai molt recollit que continua tenint el so del canal d’aigua de fons, ara en 
un segon pla. 

Referència a fitxa d’inventari al Patrimoni: E11 Referència a fitxa d’inventari sonor: - 
Gravacions i registres sonors: - 

SITUACIÓ FOTOGRAFIA 
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2. ITINERARI DEFINITIU ACORDAT:  
 

a. Descripció general 

El nostre recorregut comença de cara al Palau Desvalls, just abans d’entrar al 
recinte i al costat de la guixeta. Entrem al parc i ens trobem a la dreta una font 
d’aigua, amb adorns vegetals amb un so diferent a la font que trobem metres 
més endavant, que té una pica metàl·lica. Arribem a la plaça dels Lleons, triem 
el camí del centre i ens dirigim directament al laberint, on ens endinsem, però 
no gaire estona, ja que podria ser angoixant. Entrem, caminem una estona per 
dins i en sortim.  

Continuem el camí passant per davant del templet d’Ariadna i se’ns presenten 
un seguit de sons diferents relacionats amb l’aigua. El primer és el d’una font 
d’aigua just al costat del templet que ens introdueix al següent àmbit sonor, el 
del Canal romàntic, on un intens flux d’aigua ens porta a endinsar-nos pel 
bosc caminant paral·lelament al canal, fins arribar a l’illa de l’amor. Si seguim 
el camí ens trobarem altre cop al costat del canal i davant les escales que 
pugen al pavelló neoclàssic. Aquí passem a canviar els papers de guia i cec, ja 
que podem dir que és un espai de transició de dos tipus d’àmbits sonors. 
Passem d’un espai en que teníem bàsicament sons puntuals de fonts a un 
àmbit en el qual el so de l’aigua ens acompanyarà tot el camí, ja sigui per estar 
al costat d’un canal o escotant aquest so de lluny.  

Un cop dalt del pavelló neoclàssic ens trobem amb la presa d’aigua que 
alimenta tot el jardí però sense gaire atractiu sonor ja que l’aigua es troba 
estancada. Però just davant hi ha la font de la nimfa Egeria, que té un pas 
porticat pel darrera de la font que ens possibilita sentir-nos dins de la 
mateixa. 

Més endavant, se’ns creuen un seguit de diversos camins i si triem un d’ells 
ens portarà a una petita cascada que serà el començament de tot un recorregut 
amb un so de fons d’aigua. Anem baixant trobant altres fonts puntuals, els 
sons de les quals van acompanyats del constant flux d’aigua al canal que hi ha 
paral·lel al jardí romàntic. Allà és on ens dirigim. Baixem fins el jardí i el soroll 
de l’aigua que baixa pel canal és farà més accentuat i evident i ens permetrà 
evadir de qualsevol altre so ambiental. 
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Finalment, baixarem al jardí, i arribarem al termini del trajecte, amb un espai 
molt tranquil, el fals cementiri. 

 

 

 

 

 

  

17 
 



ELS BATECS DELS BARRIS 

b. Plànols, fotografies i gravacions

 
 

Imatge 1: Primera font que ens trobem quan    
entrem al parc 
Font: Haein Kim. 
 

Imatge 2: Font amb un caràcter diferent 
Font: Haein Kim. 

Imatge 3: Interior del laberint 
Font: Haein Kim. 

Imatge 4: Vista general del laberint 
Font: Haein Kim. 

Imatge 5: Templet d’Ariadna 
Font: Haein Kim. 

Imatge 6: Font al costat del templet d’Ariadna 
Font: Haein Kim. 
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 Imatge 8: Presa d’aigua que rega tot el jardí 
Font: Haein Kim. 

Imatge 9: Font de la nimfa Egeria 
Font: Haein Kim. 

Imatge 10: Ànecs jugant a la font 
Font: Haein Kim. 

Imatge 11: Altre font d’aigua 
Font: Haein Kim. 

Imatge 12: Jardí romàntic 
Font: Haein Kim. 

Imatge 7: Illa de l’amor. 
Font: Haein Kim. 
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Imatge 13: Canal que acompanya tot el 
jardí romàntic 
Font: Haein Kim. 
 

Imatge 14: Fals cementiri i hermita del monjo 
Font: Haein Kim. 
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