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1.”Els jardinets” o jardins de Salvador Espriu
Es troben en el darrer tram del Passeig de Gràcia i tocant al principi del carrer Gran de
Gràcia (abans Salmeron i Major de Gràcia) antic camí de Barcelona a Sant Cugat, així
com la travessera de Gràcia era l’antic camí de França. Aquest eix va acollir el primer
tramvia de Barcelona a Gràcia al 1872 i per sota, la primera línea de metro de
Catalunya a Plaça Lesseps, el 30 de setembre de 1924.
Els jardins es diuen així per que aquí hi havia viscut el poeta Salvador Espriu (al número
118). L’escultura que es troba al mig de la gespa es diu “Oda nova a Barcelona” i es
obra de Ernest Maragall i Noble 1903 (fill del poeta)

100 anys, 100 fotos. Taller d’Història de Gràcia

S’observa des de aquí la cruilla del cinc d’oros (anomenada així pels cinc fanals que hi
havia, el monolit, que primer va ser monument a Pi i Margall i despés aprofitat pel
Franquisme com monument a la “victoria” i al seu peu hi hanl’estatua d’una dona que
representà la República (de Frederic Marés)
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2.Casa RUPERT GARRIGA I MIRANDA Passeig de Gràcia nº 112
De lany 1909. Arquitecte Enric SAGNIER I VILLAVECHIA (1858-1931), el mateix
arquitecte i per la mateixa família, havia fet la casa Garriga Nogues al carrer Diputació
250 (entre Rambla Catalunya i Balmes) avui seu de la Fundació Godia1
La construcció d’aquesta casa comportà l’enderrocament d’un dels cinc xalets
unifamiliars del marqués de Salamanca construïts el 1865 per Elies Rogent i dona pas a
un model nou passant a la residencia plurifamiliar. Primer va ser un edifici de planta
baixa i quatre plantes i als anys 30 s‘hi van afegir dos plantes més en una intervenció
força correcte.

Casa Rupert Garriga
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Altres obres de Enric Sagnier son: El col·legi de Jesús Maria, Convent de Pompeya, La caixa de
Pensions, el Palau de Justícia, el temple del Tibidabo i la casa Arnús al peu del funicular (1903). Guanya
el premi Ciutat de Barcelona.
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3.Casa LLUIS FERRER I VIDAL Passeig de Gràcia nº 114
Al costat de l’anterior, el propietari era un dels empresaris mes coneguts de la
Barcelona del segle XIX, ingenier industrial, que va fundar els “ciments Portland” i
l’arquitecte Eduard Ferrés al 1914, la construcció va comportar l’enderroc d’un altre
xalet dels Salamanca.

4.Casa BONAVENTURA FERRER Passeig de Gràcia nº 113
Arquitecte Pere FALQUES I URPÍ, arquitecte prolífic a Barcelona. La casa es del 1905 i
destaca pel seu contingut escultòric monumental de pedra i ferro
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Casa Bonaventura Ferrer

2. Arquitecte i polític. Obres emblemàtiques son: Castell dels tres dragons (museu de zoologia), Palau de
la Música Catalana, Hospital de Sant Pau, Casa Lleó Morera (de les Punxes), Ateneu de Canet de Mar,
Castell de santa Florentina a Canet, restaurant la Misericòrdia a Canet, el Psiquiàtric de Pere mata a
Reus i les cases Gasull i Navas, el cementiri de Comilles i la Universitat (Cantabria). Va ser president de la
Lliga al 1888 i la Unió Catalanista 1892, coorganitzador de l’assemblea de les “bases de Manresa” i
diputat.
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5.Casa FUSTER Passeig de Gràcia 132 i Gran de Gràcia 2
A l’any 1908 s’enderroca la fàbrica de xocolates Juncosa i en el solar es construeix
aquesta casa de l’arquitecte Lluis DOMÈNECH I MONTANER (1850-1923) junt amb el
seu fill Pere Domènech. L’arquitecte es un dels principals exponents del modernisme
català2
En els baixos de la casa Fuster hi va haver el “cafè Vienès” posteriorment seu de la
companyia Enher i actualment restaurada hi ha un hotel on torna a funcionar el “Cafè
Vienès” on si fan concerts de Jazz.

Casa Fuster
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6.Plà de NICOLAS SALMERON
Al principi de Gran de Gràcia, es una esplanada triangular dedicada a N. Salmeron
(1830-1908) que va ser president de les Corts i del govern de la primera república
espanyola i cofundador del Instituto libre de la enseñanza.

Pla de Salmeron

església de Jesús

A L’altre banda del carrer, davant de la casa Fuster, hi ha un edifici que al terrat hi te
quatre bustos de personatges famosos.

Fivaller

Colon

Servet

Cervantes

7.L’esglesia de Santa Maria de Jesús de Gràcia c. Gràcia 3-5
De Josep Goday i Casals (1882-1936)
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8.Casa FRANCESC CAMA Gran de Gràcia 15
Construïda al 1906 per Francesc Berenguer però signada per altres arquitectes doncs
ell no tenia el títol3
Característica per les tribunes dobles de vidres emplomats i ferro forjat, esgrafiats a la
façana amb motius florals igual que la casa de Gran de Gràcia nº 77 que també es d’ell

9.El cine MUNDIAL (avui edifici del Dyr Gràcia) Gran de Gràcia 37
On hi havia el “café de la Esperanza” i es feien “atracciones i variedades”, al 1877
s’instalà “el Círculo recreativo de Gracia” amb un “jardin lírico” que donava a gran de
Gràcia i per darrera arribava a la placeta Sant Miquel. Al 1910 es converteix en “Cine
Mundial”, durant la guerra civil fou un local de la CNT/FAI i al 1968 tanca com a cine.

3

D’ell és també: el Centre Moral de Gràcia, la façana de la casa de la Vila, el treball de ferro del mercat
de la llibertat, Sant Josep de la Muntanya, la parròquia de sant Joan a la plaça de la virreina i sis cases
mes a Gràcia.
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Cine Mundial. Història dels cinemes de Gràcia. Taller d’Història de Gràcia

10.Casa ELISA BREMON Gran de Gràcia 61
De l’any 1904, arquitecte Jeroni Ferran. Esgrafiats característics a la façana i els
emmarcats de pedra escultòrics.

casa Elisa Brenom

11. Casa FRANCESC CAMA 2 Gran de Gràcia 77 i santa Eugènia 1-9
L’arquitecte era el mateix Berenguer que hem vist a la casa del nº 15. La casa te dues
façanes, aquí hi ha tots els materials del modernisme: esgrafiats, ceràmiques, ferro
forjat, trencadís de ceràmica dels sota balcons, vidres emplomats i policromats, fustes
calades i la guixeria del vestíbul.
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Casa Francesc Cama 2

12.Cine SMART/PROYECCIONES avui desaparegut, Gran de Gràcia 108-110
Construït sobre velles quadres o cotxeres nomenades “Can Tralles”de l’empresari
Francesc Sala (tenia també els cines Trilla, Mundial i Principal) el maig del 1910
comença com a cine SMART, durant la guerra es confiscat per local de la CNT/FAI, al
setembre del 1939 segueix com a cine PROYECCIONES. Tanca el 12 d’abril de 1970.

Cine Proyecciones. Història dels cinemes de Gràcia. Taller d’Història de Gràcia
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A l’altra banda del carrer al nº 97 hi ha una placa que ens avisa que allí va viure Mosen
Pere Tarrés i més amunt, al nº 111 una altre placa ho fa de Josep Vidal Granes,
fundador de les Colles de Sant Medir.
13.El CENTRE MORAL INSTRUCTIU de Gràcia Ros de Olano 9
A l’any 1904 s’instal·la el Centre Moral en aquest edifici, sembla ser que es va fundar
per contrarestar la obertura d’una església Protestant a Gràcia, ofereix activitats
educatives i de lleure.

Edifici del Centre Moral

14.Almacenes “las columnas” Gran de Gràcia
Anomenades així per les columnes de ferro forjat característiques de la construcció
d’una época

“Las columnas” avui “Mac Donal”

15.La Rambla de Prat
La venda de terrenys de la finca La FONTANA de Vicens Roca i Pi al final del XIX va
possibilitar la urbanització de la Rambla de Prat amb edificis residencials i el teatre del
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BOSQUE avui cine Bosque. A l’entrada del carrer banda muntanya hi ha la casa FELIU
IGLESIAS Rambla de Prat 2 i Gran de Gràcia 135-137. Amb una cúpula monumental a
l’angle de la casa

casa Feliu Iglesias

16.El Carrer Astúries, la farmàcia GUERRA i Fontana
L’estació del metro de Fontana, davant mateix de la Farmàcia Guerra (1851) porta el
nom de la finca i masia que hi havia en aquest lloc: Rambla de Prat/Gran de Gràcia.
L’estació, una de les mes antigues del metro, va ser inaugurada el 31 de maig de 1925.

Carrer Astúries una porta d’entrada a Gràcia

Farmàcia Guerra
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17.L’espai Jove de Gràcia

Primer va ser asil municipal al segle XIX, escola des de 1920. L’escola OSI tanca al 1993
i al 2007 l’Ajuntament comença la rehabilitació fins a convertir l’edifici en Centre de
Joves de Gràcia.
18.El cine TRILLA/SELECTO avui desaparegut. Gran de Gràcia 171-175
Al 1905 es creà l’Estudio CIRERA, al 1925 passa a ser “Select”, després “Federació de
joves Cristians”. Ocupat per la CNT/FAI durant la guerra, al 1939 esdevé el cinema
SELECTO, cine i “variedades” (feien dues pel·lícules, nodo i espectacle de cant, ball,
màgia, etc) al 1980 cine FONTANA i al 1988 tanca definitivament. En aquest cinema es
va estrenar “la plaça del diamant” al 1988 abans de tancar.

Cine Trilla/Selecto. Historia dels cinemes de Gràcia. Taller d’Història de Gràcia
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19.La masia TRILLA Gran de Gràcia 177 i la plaça Trilla
La primera noticia de la masia es del 1728 amb un contracte de venta. La casa i
terrenys passa per diferents mans al llarg dels anys fins al 1824 que la propietària
Àgueda Trilla comença a urbanitzar un terç de les vinyes en el projecte de serra Bosch.
Es crea la petita plaça Trilla (llavors de sant Antoni) cinc carrers (fins el carré Astúries) i
la construcció de cinquanta cases. Avui es conserva molt reformada la Masia de planta,
dos pisos i golfes, així com la capella annexa (avui una fusteria).

Can Trilla

Plaça Trilla

Monument a les Colles de Sant Medi
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20.Casa Unifamiliar característica de Gràcia antiga i Col·legi de les Carmelitas

Edifici cantonada Nil i Fabra

Antics safareigs públics a Nil i Fabra
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21.Final del Tramvia a la Plaça Lesseps

Colles de Sant Medir a la plaça

El final del tramvia

Arxiu Municipal Històric de Gràcia
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Plano de l’itinerari
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