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ITINERARI PEL BARRI DE SANT GERVASI-BONANOVA
Itinerari
Plaça Joaquim Folguera
Sant Gervasi de Cassoles. Camí de Barcelona a la Bonanova
La Vila Florida
Plaça Bonanova- C. Lluçanes-Alcoi-Sant Joan de la Salle. La Salle
Bellesguard
Ronda de Dalt. Fabrica Casacuberta avui museu
Carrer Cister. Monestir de Valldonzella, quatre camins
Av Dr. Andreu. El tramvia Blau, El Frare Blanc
La Rotonda
La Tamarita

Breu historia del barri alt de Sant Gervasi de Cassoles
Als vessants de Collserola amb rieres i torrents, amb poca població durant molts anys
(sembla que el terme Cassoles be de “cases soles”) el nom l’hi dona una petita ermita
dedicada als sants bessons Gervasi i Protasi. Primer formava part de Sarrià, al 1714 es
municipi autònom i el 1897 es annexionat a Barcelona. A mitjans del segle XIX la
burgesia va començar les primeres urbanitzacions, amb cases pairals i d’estiueig (com
a la Salut i el Putxet).
El poble de Sant Gervasi apareix al voltant del castell de Pere de Montjuïc (a l’actual
plaça bonanova) i dins del recinte del castell hi ha la capella als sants (any 987)
parròquia al segle XIV, posteriorment va tenint mes importància la mare de deu de la
Bonanova (venerada pels mariners que esperaven “bones noves” de la gent de mar) al
1883 la mare de deu va ser copatrona de la parroquia.
Camí del Castell hi havia la torre Vall Blanc, torre de defensa del segle XII, que al 1408
l’adquirí i reconstruir el rei Martí l’Humà (el darrer rei dels catalans) allà es va casar
amb Margarita de Prades, Bernat Metge, secretari del rei anomena la casa construïda
Bellesguard (Belles vistes). A la mort del rei les terres i la casa passa de mans en mans
fins arribar a Maria Sagués (viuda de Jaume Figueras, per això el nom de la casa es
Figueres) les restes del palau del rei Martí no es conserven i al 1902 s’encarrega
l’actual casa a Antoni Gaudí.
Era un barri amb molta aigua i torrents que baixaven de la serra de Serola, amb
algunes masies, terrissaires (per això hi ha unes cassoles al escut del municipi) el 30%
de les terres eren vinyes, una mica d’horta, blat, bosc i ramaderia. Al 1863 sobre la
carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, l’actual passeig de la Bonanova i arriba el
tren des de Barcelona. L’altre eix important es el Camí des de Barcelona: Alfons XIISant Elies i Sant Gervasi de Cassoles, que anava mes elevat que el carré Balmes que era
una riera.
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Plaça Joaquim Folguera, abans Nuñez de Arce i abans encara, de la Constitució.
Joaquim Folguera era crític literari i poeta, placeta molt ben aprofitada on hi dona el
mercat municipal construït el 1912 per l’arquitecte Federic Soler.

Carré de sant Gervasi de Cassoles camí de Barcelona a Sant Gervasi-Bonanova
Aquest camí anava una mica mes elevat que l’actual carré Balmes que era una riera.
Al número 20 casa amb esgrafiats amb una figura femenina, al nº 60 el Convent de les
Mercenàries (1860-1890) i al nº 83 trobem la Finca Sivilla avui Vila Florida.
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La Vila Florida
Al 1603 a la ciutat de Praga, l’ambaixador de la corona espanyola, Guillem Ramon de
Santcliment signava el seu testament disposant que a la seva mort es celebressin dues
misses de rèquiem diàries perpètues a l’església del convent de Santa Caterina de
Barcelona i per pagar aquestes misses donava a aquest convent una finca de la partida
de sant Gervasi. Al 1613, mort el Santcliment va ser venuda a Montserrat Ramon, es
tractava d’una finca amb una casa amb torre (masia fortificada) envoltada de boscos i
jardins, situada en un punt elevat entre el camí de Sant Gervasi i un torrent.
Al 1677 passa a mans de Maria Ramon, que es la reverenda mara Maria Jesús de
l’Ordre de les Carmelites Descalces i aquesta fa donació de la finca al convent que la
lloga durant un segle per explotació dels camps i l’amplia amb unes vinyes veïnes. La
finca arribava fins l’actual Ronda del General Mitre. L’any 1768 es ven a Nicolau Sivilla,
llavors tenia una extensió de 117 Ha. La torre Sivilla va ser un símbol del estatus
econòmic de la burgesia en la creixent urbanització de Sant Gervasi.
Als anys 1840 Genis Josep Arimon es converteix en el propietari de la Torre Sivilla i al
entrar el segle XX el nou propietari era Josep Mª de Müller empresari vinícola de
Tarragona, al 1904 l’arquitecte Josep Azemar la converteix d’una casa amb fisonomia
de masia rural en una casa residencial d’estil modernista amb jardins, la masia passa a
ser Vila Florida. Al 1943 es ben Vila Florida a Rosendo Llobet (president de l’Espanya
Industrial) i aquest l’arrenda a Sanitat que hi posa l’escola de Puericultura que dura uns
50 anys. Aquesta escola tanca als anys 1990 i comença la degradació de la casa fins la
seva compra per l’ajuntament al 2004 (gracies a la pressió dels veïns) convertint-se en
un magnífic Centre Cívic després de la seva restauració i ampliació.
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La Bonanova, plaça, església i La salle
La plaça de la Bonanova, el pla d’en Suca, era com hem vist cruïlla de dos camins, fou
urbanitzada al 1850, però ja sabem que primer hi va haver l’ermita als sants bessons,
després el culte a la Verge i va patir diversos episodis de crema i destrucció, des del
setge de Felip V (1765) al 1847 es construeix una nova capella, al 1936 fou cremada i al
1940 l’actual església dels arquitectes Josep Danés i Joaquim Porqueres.

Seguim pel carrer Lluçanes, el petit carrer d’Alcoi i Sant Joan de La salle
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L’antic Col·legit de La Salle, avui Universitat, de fet ja impartia estudis universitaris
d’enginyeria des de 1903 però avui es soci fundador de al Universitat privada Ramon
Llull, junt amb Blanquerna i d’Institut Químic de Sarrià, impartint docència
d’enginyeria, arquitectura, administració d’empreses, magisteri i altres. El campus de
La Salle te vuit edificis a banda i banda del carrer sant Joan de la Salle i entre aquest,
Lluçanes i Quatre Camins.

7

Bellesguard o casa Figueras
Projectada com hem vist, per encàrrec de Maria Sagués viuda de Jaume Figueras, per
Antoni Gaudí i construïda entre 1900 i 1909. Domenech Sugrañes va fer els bancs de
l’entrada i altres parts de rajola i Joan Rubió el viaducte del camí de finca. En aquest
lloc hi havia hagut el castell de Martí I l’Humà (1410) on es va casar amb Margarita de
Prades, es per això que Gaudi va reproduir en part l’estil de castell.
Edifici de planta quadrada de 15 x 15 metres però amb gran projecció vertical, de
pedra i maó vist, amb alguns mosaics i forjats, l’interior està construït amb la tècnica
de volta catalana. La casa restaurada al 1983 es `propietat particular però es poden
visitar els jardins
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La Ronda de Dalt i Casacuberta avui museu de la ciencia
Sortint de Bellesguard, a la cantonada amb la Ronda trobem un gran edifici que era el
convent del Redemptor, obra de Bernardí Martorell l’any 1926, ampliat a l’any 1993.
Avui es la seu de la Universitat privada Abat Oliva.

10

A la Ronda de Dalt, cantó muntanya hi ha el cementiri de Sant Gervasi, traslladat des
de la parròquia a la finca de Bellesguard al 1852, hi ha enterrat Joan Maragall i
caminant cap a l’est, direcció Besos, trobem l’antiga fàbrica Casacuberta, una de les
poques fàbriques del barri (l’altre era la de les píldores del Dr. Andreu al carrer
Mercedes) Avui l’edifici rehabilitat per Soria i Garcés propietat de la Caixa, es el
modern Museu de la Ciència.

Carrer del Cister. Monestir de Valldonzella
Monestir de santa Maria de Valldonzella, ordre de monges del Cister. Ordre de 1098
branca Benedictines segons la regla de Sant Benet (Monjos Blancs). Al 1237 es funda el
monestir a santa Creu d’Olordre (entre Vallvidrera i Molins de Rei) Posteriorment es
trasllades a fora muralles de Barcelona, a la Creu Coberta, al 1410 morí allà el rei Martí
l’Humà, desprès les trobem al Priorat de Natzaret que fou cremat durant la setmana
tràgica (1909) i al 1913 el bisbe Torres i Bages fa construir l’actual edifici per
l’arquitecte Bernardí Martorell (el mateix del convent del Redemptor)d’un estil de
modernisme català (reminiscències d’art medieval amb maons vistos estil mudèixar.
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Plaça Calvo
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Els quatre camins
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Escola Blanquerna

El Frare Blanc i el Frare Negre
La casa de l’avinguda del Tibidabo 31 està edificada en la finca on hi havia la masia de
can Gomis, aquest nomes degut a que era propietat del Dominics (frares amb l’hàbit
blanc) des del segle XVII, al 1903 reconstruïda per Joan Rubió i restaurada al 1986 acull
avui un restaurant.

Per altre banda, la finca del Frare Negre era de la Ordre dels Jesuïtes (Hàbit negre) era
situada prop de la Tamarita i al costat del pas de riera que s’anomenava “el testament
dels ases” per que era un pas dificultós i alguns i deixaven la vida. La torre era Sant
Salvador del Mont construïda sembla al 1553. Aquesta finca va anar incorporant altre
propietats com el santuari de Nostra Senyora de Betlem, a la vessant de Collserola i al
segle XVII la dels frares Jerònims de la Vall d’Hebron. Desprès de la desamortització la
finca va ser propietat del Hospital de la santa Creu i Sant Pau que trasllada el manicomi
de Gràcia a la Nova Betlem 1873-1874 fins 1942, dirigit pel famós psiquiatre català
Giné i Partagas (que va modernitzar el coneixement científic de la psiquiatria) A la
Nova Betlem va ser defensat Jacint Verdaguer (Mossèn Cinto) de l’acusació de bogeria.
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L’Avinguda del Tibidabo o Av. del Doctor Andreu
Oberta a l’any 1901 eix central de la urbanització promoguda pel Dr. Andreu, amb una
bona mostra de l’arquitectura de la burgesia de principis del segle XX. L número 2 hi
trobem l’edifici de “la Rotonda” del arquitecte Adolf Ruiz, de 1902, destinat pel Dr.
Andreu a hotel.

15

La Tamarita i els seus Jardins
La Tamarita era una finca de dues hectàrees de la família Craywinckel, als anys 1900 va
ser adquirida per l’industrial Alfredo Mata que va edificar-hi una torre senyorial amb
jardins dissenyats per Nicolau M. Rubió i Tudurí. Avui son jardins públics municipals i la
casa es la seu de la Fundació Blanquerna.
Als jardins hi ha arbres centenaris, Rorure, teixos gegants, i d’altres, a més hi han els
elemnets típics de jardí romàntic, estanys, gruta amb pedra tosca i aigua i escultures
que representen els quatre continents, a la part baixa hi ha un camí que segueix el curs
del torrent del Frare Blanc.
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