ITINERARI PEL BARRI DE SARRIÀ
“Vents, torrents, torres i convents”
Autor: Josep Martí Valls. Associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps

Itinerari:
Breu historia del barri
1.La plaça de Sarrià, Can Llança i la pastisseria Foix, Can Margenat
2.L’Esglesia de Sant Vicens de Sarrià
3.La plaça del Consell de la Vila i l’Ajuntament
4.El carrer Major, restaurants i botigues
5.carrer Canet
6.C. Cornet i Mas i passatge Canet
7.Casa Orlandai
8.Plaça Sant Vicens
9.Carrer Major amunt
10. Passatge Mallofré
11.Carrer del Clos de Sant Francesc
12.El Mercat de Sarrià i la plaça Sant Gaietà
13. Els nous Jardins de Joan Raventós
14. Santa Eulalia i el Desert de Sarrià
15.Jardins de Can Sentmenat
16.Carrer Major avall
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Breu historia del barri
El casc antic de Sarrià estàba entre dues rieres 8avui soterrades) la Gardenyes, actual
Via Augusta i la de les monjes i riera Blanca, avui avinguda foix.
Diu la llegenda que santa Eulalia, patrona de Barcelona, va neixer l’any 290 al “Desert
de Sarrià”. Aquest territori anava de Vallvidrera i Sant Just fins a Sans i fins a San Genís
per l’est, la riera de Vallcarca feia de frontera.
Sembla que va ser el primer nucli de població del pla de Barcelona i el darrer a
integrar-se al municipi de Barcelona a l’any 1921. Per la seva situació elevada i a reser
de la serra de Collcerola si anaven construint masies i l’església de Sant Vicens de la
qual es te noticies ja a l’any 936.
Al segle X existia ja la “Torre de Sarrià” on posteriorment es va construir la torre Vilana,
on estiuejava el notari Ramón Vilana (Conseller de la ciutatd de Barcelona al 1667)
posteriorment va ser l’Asil Duran (més aviat pressó d’infants i adolescents) i
actualment seu de la clínica Tecknon.
Al 1046 el Compte Ramon Berenguer cedeix els drets de la “Torre”, l’església i una
capella a Santa Cecilia, als canonges de la catedral de Barcelona. Al 1283 Sarrià es
adscrit a la jurisdicció dels Consellers de Barcelona. Al 1462 la població es incendiada i
saquejada pels francesos que donaven suport al Joan II. Al 1713 els borbons instal·len a
Sarrià el seu quartell general.
Per altre banda, al 1578 el caputxins construeixen la seva seu, amb l’ajuda del Duc de
Ferlandina, a uns terrenys nomenats “el desert” on la tradició deia que havia nascut
Santa Eulalia, allà hi fan una capella a la santa, al 1835, amb la desamortització, el
monestir es trasllada a l’actual emplaçament.
Al 1850 es construeix a l’antic cementiri l’actual plaça de Sarrià, davant de l’església de
sant Vicens i al 1858 Sarrià es comunica amb tren amb Barcelona.
1.La plaça de Sarrià
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Construïda en els terrenys de l’antic cementiri i el nucli més antic de Sarrià l’anomena’t
“La Sagrera” (es deia així per tenir l’ immunitat de 30 passes al voltant d’una església),
nucli enderrocat al fer el passeig de la reina Elisenda. La plaça es creuada de mar a
muntanya pel carrer Major, veritable eix vertebrador del casc antic.
Destaquen a la plaça: l’edifici de l’església Parroquial de sant Vicenç, Can Llança, del
segle XVII, on hi ha un magnífic rellotge de sol i la pastisseria Foix des de 1923. També
l’edifici de can Margenat (Major de Sarrià 97), de pedra, estil gòtic restaurat al 1881, es
un dels edificis més antics de Sarrià, primer va ser propietat de la família Anglí i
desprès dels Margenats.

Can Llança

Can Margenat

Casa de la Rectoria

2.L’Església de Sant Vicens de Sarrià
Primer va ser capella de la que se’n te noticia des de l’any 987, després es construir
una església romànica i al 1370 una església gòtica, uns segles més tard l’actual
església neoclàssica de l’arquitecte Josep Mas.
Existeix un retaule gòtic del segle XV al museu d’art de Catalunya, que estava a
l’església, dedicat a Sant Vicens màrtir, obre de Jaume Huguet i els seus col·laboradors.
Destaquen a l’església: la placa del mil·lenari amb rosetons de sant Vicenç i santa
Eulalia, a la façana. Pintures murals de Fornells Pla (1945) al baptisteri i de Josep Obiols
(1954) al presbiteri, així com la tomba de Pere Tarrés (metge i sacerdot nascut a
Manresa al 1905).
Durant la Setmana Tràgica (1909) va ser de les poques esglésies de Barcelona que no
va ser cremada.
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Fragment del Retaule de sant Vicens

L’edifici de la Rectoria a l’esquerra de l’església, a la placeta del Roser, es neoclàssic del
arquitecte Marcelí Coquillat (1917). Antigament la Rectoria estava a la dreta de
l’església on hi havia l’hort i on posteriorment es va fer el passeig de Reina Elisenda i el
Mercat Municipal.
3.Plaça del Consell de la Vila
Al centre de la plaça l’edifici nou de la casa Consistorial, l’antic era un petit edifici a
l’actual plaça de Sarrià. Aquest es obre de Francesc Mariné i va ser inaugurat al maig
de 1896. Hi trobem l’estàtua de la deessa “Pomona” de J. Clarà (1878-1906). La plaça
te botigues molt ben posades i una tranqui-la terrassa de bar i des d’aquí es pot veure
el campanar de la església parroquial.

“Pomona” de Josep Clarà
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Serigrafies: L’Alabarder

4.El carrer Major, restaurants i botigues
Sortint de la plaça, cantonada amb Major de Sarrià trobem un edifici amb esgrafiats a
la façana, entre ells la figura d’un alabarder, es la seu del restaurant el Vell Sarrià.
Seguim baixant pel carrer Major i trobem petits comerços, altres restaurants i també
cases de senyors, com Can Cisó, cantonada amb Hort de la Vila, amb un rellotge de sol
i on havia viscut Pere Queraltó (pintor i escultor). A la cantonada amb el carrer Canet la
5

casa de la família Sangrà, amb un escut d’armes i una reixa de ferro forjat, el
restaurant Can Rafael antiga bodega Jornet des de 1873.

5.Carrer Canet
Hi trobem 12 casetes de planta i pis dels antics treballadors de la finca agrícola de Can
Caut, avui salvades i rehabilitades on s’hi ha establert diversos artesans.

6.Carrer Cornet i Mas, Passatge Canet, carrer Mare de Déu de Nuria
Baixem per Cornet i Mas fins el passatge Canet i per Mare de Déu de Nuria fins la casa
Orlandai, al fons del carrer es veu el campanar del Reial Monestir de santa Isabel de
1886, en la antiga finca de Mas Serra

Campanar Santa Isabel

Casa Orlandai
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7.Casa Orlandai
Va ser residencia familiar de Manel Galvez al 1870, escola Thalita al 1956, escola
Orlandai al 1974, fins que recentment ha estat comprada i rehabilitada pel municipi i
es dedicada a centre cívic gestionat per un patronat d’associacions del barri.
8.Plaça Sant Vicenç
Arribem a la plaça pel carrer Jaume Piquet, on en el número 30 hi ha una petita casa
modernista.
L’antiga plaça de la Unió es una plaça molt tranqui-la, al centre del barri, amb la font i
estàtua de sant Vicens al centre de la plaça.

9.Carrer Major amunt
Trobem altre cop restaurants com Casa Joana al nº 59, antiga fonda Cal Campí i
botigues com l’altre pastisseria Foix, al nº 57 amb el bust de bronze de Josep V.Foix de
Josep Cañas
10. Passatge Mallofre
Passatge que comunica el Carrer Major amb el carrer del Clos de sant Francesc, per on
seguirem caminant amunt. Es un passatge per sota les cases dels dos carrers amb un
tros al mig descobert on es respira pau i l’ambient del autèntic poble del Sarrià vell
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11.El carrer del Clos de Sant Francesc

12.El Mercat Municipal i la placeta de sant Gaietà

Placeta de sant Gaietà

13.Els nous Jardins de Juan Raventós
Antiga Riera de les Monges, s’ha convertit en els Jardins municipals de Joan Raventos,
veí del barri, fundadors del PSC i diputat, que va morir al 2004. Tenen 20.000 m 2 i
varen ser inaugurats (parcialment) el maig de 2009, amb vegetació autòctona i un
sistema de recollida d’aigües pluvials que vana parar a un col·lector d’aprofitament de
les mateixes. Falta adequar encara la zona de bosc.
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El parc en construcció
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14.Santa Eulalia i el Desert de Sarrià

Quadre del Desert de Sarrià
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15.Jardins de Can Sentmenat
En el lloc del mas Teixidó del segle XIV, de Guillem Teixidó que el va comprar a
Berenguer Aymerich de Sarrià al 1325, i finalment residència del marques de
Sentmenat a principis del segle XVII.
Es el clar exponent de jardins de l’aristocràcia catalana creats al segle XIX, jardí
romàntic afrancesat amb estany central, palmeres parteres de broderie de boix
retallat, davant del palau i darrera el jardí domèstic amb flo per tallar i hort, cascada i
estany.
Al 1779 el mestre d’obres Andreu Bosch converteix la masia amb una mansió i al segle
XIX, a més del jardí, l’edifici es reformat a un palauet romàntic. Gàrgoles de Sergi
Aguilar i mural a l’entrada de Albert Rafols Casamada, fundador de l’escola Eina.
En total de 10 Ha. (9 Ha. de bosc). Al 1960 es llogat al Cònsol de França, al 1960 es ven
a Nuñez i Navarro (!) i fins al 1992 no es comprat per l’ajuntament que cedeix l’edifici
per 35 anys a l’escola Eina.
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16.Carrer Major avall

Darreres dels edificis del carrer Major
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