ITINERARI PER LA PLAÇA LESSEPS
Associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps
Autors: Josep Martí, Joan Garcia i Xavier Muñoz. Membres de l’associació
i veïns de la plaça Lesseps www.avclesseps.cat Donem les gracies també a
Lluis Brau (també membre de l’associació per la seves aportacions) i al
Arxiu Històric de Gràcia per la cessió de la majoria de fotos de èpoques
antigues.
Cronologia de les transformacions de la plaça
1600
Rieres i
turons

1800
Carrer de
cases i
xiprers

1900
1ªPLAÇA
F. Lesseps

1950
Plaça
Lesseps i
Plaça de la
Creu

Convent
Josepets
1628

Josepets i
Mare de
Deu de
Gràcia

Primer
Tramvia
1872

Memòria
personal:
El territori
Cotxeres

Església
1687

Desamortit- Tramvia
zació 1837 elèctric
1899

Masia Ca
L’Alegre
1688

Cases
Ramos
1906

Tallers
Comerços
Cine Roxy
Rius Taulet
Cases
singulars

1963
2ª PLAÇA
Unió de les
dos places
Lesseps i
la Creu

1976
3ª PLAÇA
El 1er
cinturó

2009
4ª PLAÇA
L’esplanada
de les
andròmines

Pas elevat
NO!

Biblioteca
Jaume
Fuster

L’AVC de
La plaça
Lesseps

Rieres i camps
Zona rural amb la riera de Vallcarca que fa una volta a l’actual plaça Lesseps sortia per
darrera de la biblioteca voltava cap a l’esquerra i per on ara hi ha l’edifici de la Caixa i
de hisenda seguia a la dreta per l’actual Princep d’Astúries, anomenant-se ja riera de
Cassoles, fins a la creu trencada (avui Gala Placidia) on s’unia a la riera de Sant Gervasi
format la riera den Malla.
La riera a nivell de l’actual plaça era creuada pel camí de Barcelona a Sant Cugat
(passant per sant Genis del Agudells), camí a la vall entre turons, el Putxet a l’esquerra
i el Coll a la dreta (camí d’Horta).
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Els Josepets origen del barri de Gràcia
Josep Dalmau, Conseller i oïdor de la Real Audiència de Barcelona, gran benefactor de
la Ordre dels Carmelites Descalços va voler fundar el 17 de gener de 1626 un nou
convent i noviciat d’aquesta ordre a la finca de la senyora Mariagna Mitjà, un lloc
solitari i camperol al peu del turó del Putxet. Al 1628 es posà la primera pedra del
convent i el 22 de juny de 1630 fou inaugurat.
Josep Dalmau, nascut a Barcelona al 1554, era jurista, es casà amb Lucrecia Balcells
(que era de Valls) aquesta heretà el patrimoni dels Balcells i ella i el seu marit el
dedicaren a la fundació de convents (Sant Josep de les Rambles i el de Gràcia). Els 7 fills
que varen tenir es van morir tots després de néixer (varen ser enterrats al convent de
les Rambles). Ella va morir al 71 anys i Josep Dalmau, que vivia a la Torre de Sarrià, al
final de la vida es va fer de la ordre dels Carmelites i morí als 78 anys, essent enterrat
al monestir de Gràcia1.
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De fet Dalmau va donar per fer el monestir la seva casa la “Torre de Sarrià” junt al desert de Sarrià, on
hi havien els caputxins i la ermita de santa Eulalia, però els clergues de Sant Vicens de Sarrià i l’Abadessa
de Pedralbes iniciaren un procés en contra (competència ?) ja que entre monestirs no hi havia les “300
camas” (cada cama eren 8 pams) que era preceptiu en aquells temps, varen guanyar el plet a Roma al
1625 i Dalmau va haver de buscar un altre lloc pel convent.
Més tard la parròquia de Sant Genis i la de sant Gervasi es disputaren la competència del monestir (de
fet estava a la frontera, encara avui l’església uns cops es de sant Gervasi i altres de Gràcia) posant plets
al bisbat per veure de qui era la “caixa de les almoines” del monestir.
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El nom del convent i noviciat va ser el de Nostra Senyora de Gràcia, fent referència a
l’anunciació de la verge Maria, el que des de llavors va donar nom al barri que es va
anar formant al voltant del monestir, inclús l’escut de Gràcia te un lliri blanc símbol de
la Verge Maria.
La finca comprada per Dalmau a Mariagna Mitjà anomenada “Torre del Guinardó”
tenia 11 “mojadas” de terra, plana amb cultiu i muntanyosa amb bosc, els Carmelites
troben aigua (que no n’hi havia) i van a viure amb Dalmau que ja es de la Ordre al març
de 1628i el mateix Dalmau oficia la primera misa. S’arriba al convent “venint de
Barcelona pel camí de sant Cugar, travessant un torrent que ve de Vallcarca (la riera de
Vallcarca) es troba un petit camí vorejat de xiprers que porta al convent.
Fins al 1647 no va ser noviciat que deixa de ser-ho al 1651 per causa de l’epidèmia de
Pesta de Barcelona en la que moriren 5 pares i 16 novicis (36.000 morts a Barcelona)
La Pesta de 1821 (10.000 morts a Barcelona) va provocar 11 morts de frares del
convent. Al 1835 pateix la crema per part dels que protestaven per una matança de
lliberals a mans dels Carlins manats per un sacerdot (la revolta comença a Reus el 23
de juliol). Al mateix any Mendizabal proclama la desamortització dels bens de l’església
i al 1836-1837 la exclaustració. El convent es subhastat el 3 de gener de 1837, el
compra Llorenç Amigó que construeix una torre a la part oriental (més tard col.legi).
El cementiri públic exterior a l’edifici es perd però a sota l’actual església encara hi ha
cripta i galeries on eren enterrats el frares, entre ells hi ha el sepulcre de Dalmau.
Fray Juan de San José, en els seus Anales ens descriu així el paisatge del convent: La
tanca del convent, cenyint el convent i bona porció de terra més plana per la part
inferior, es va perllongant per la muntanya cap amunt fins més o menys el cim, formant
un paral·lelogram de 300 “camas” de llarg i 100 d’ample. Està planta de vinyes,
formosejant amb moltes oliveres, ametllers i altres fruiters, en la seva millor terra i més
plana es recull pa, llegums i hortalisses i tot gènere de fruits especialment moltes
ametlles. Al principi del vinyer surt aigua de la mina. A la part superior de la tanca
sobre surt l’ermita de Sant Joan Baptista (al cim del turó del Putxet)2.
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“Els Josepets. Parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep. 300 anys d’història. Arxiu Diocesà de
Barcelona 1987
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L’Església de Nostra Senyora de Gràcia
Construïda al costat del convent, es va posar la primera pedra el 8 de setembre de
1658, obra del religiós Fra Josep de la Concepció, però no es va acabar fins el 1687 (24
anys després) d’estructura semblant a la de Sant Josep de les Rambles, d’estil del
renaixement (semblant a totes les obres dels Carmelites) Te una nau central i capelles
amplies laterals, cripta i cementiri en les galeries inferiors.
Al 1868 la reina Isabel II concedeix la denominació de Parròquia de la Verge de Gràcia i
Sant Josep. Al 1936, el 9 de juliol a les 10 de la nit va ser saquejada i incendiada,
ensorrant-se la nau lateral dreta, la cúpula i sostre de la central. Al 1948 remodelada la
façana amb una vidriera, imatge de la verge amb un rellotge de sol petit als seus peus,
rellotge mecànic a la façana. Les escales pagades en part per institucions del barri que
figuren gravades en alguns graons, i una poesia de Joan Maragall en un gran pedra
(que casi no es llegeix) que diu:
Esforçat en el teu quefer
Com si de cada detall que pensis

De cada paraula que diguis
De cada peça que posis
De cada cop de martell que donis
Depengués la salvació de la humanitat
Perquè en depèn, creu-ho
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Lapida a la Cripta de l’església

La masia de Ca l’Alegre
Sembla que el primer edifici construït a Gràcia fou el convent, però de seguida es van
anar construint altres cases al seu voltant, una de les primeres va ser Ca l’Alegre de
Baix al 1688. Al mig de l’actual plaça, en la cruïlla de Travessera de Dalt amb el carrer
Perez Galdós (anomenant llavors “camí del camp de ca l’Alegre”) La finca tenia 66.000
m2 i anava de la riera de Vallcarca, plaça de la Creu, Torrent de l’Olla i Gran de Gràcia
fins el carrer de Santa Agata.
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Un portal a migdia de la tanca d’un ampli pati, les vistes eren al Putxet, l’església, la
capella de sant Onofre (al sud) i a camps de conrareu. Tenia l’estructura de la clàssica
masia catalana: planta, pis i golfes, a la dreta tenia una capella i a l’esquerra passava la
riera, més fonda i separada per un alt mur. Tenia hort, fruiters, 22 vaques i 40 cabres3
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Elsa Castellà. Les masies de Gràcia. Vestigis d’una ruralia histórica. Taller d’Història de Gràcia. 2006.

El nom de la masia li donà Miquel Alegre que la comprà a la família Clariana desprès de
la guerra de successió, desprès de varies propietats al 1900 la compra Riva i Garcia,
aquest la ven a un funcionari de l’ajuntament que fa el negoci venen parcel·les havent
deixat degradar i enrunar-se la masia progressivament desapareixent del tot al 1958.
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L’entorn dels Josepets
Duran el segle XVIII es va formant un carrer de cases al davant de l’església fins la
capella de Sant Onofre, situada a la confluència de Gran de Gràcia amb la riera
(Princep d’Astúries)

Cases que varen anar desapareixent per donar pas a la plaça o rambla (de fet era un
eixamplament de la continuació de Gran de Gràcia amb República Argentina) dels
Josepets amb arbrat.
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La Riera de Vallcarca (Princep d’Asturies)

Plano 1891
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El primer tramvia de Barcelona
Al 1872 es va inaugurar el primer tramvia de Barcelona, de tracció animal, que anava
de les Rambles als Josepets. Al 1877 el primer a vapor a la línea de sant Andreu i al
1899 es van electrificar les línees. El primer dels Josepets era de dos pisos imperial
descobert de la companyia Britànica Barcelona Tramways amb el seu impulsor Alejo
Saujol.
Els tramvies primers anaven a una velocitat que no superava els 8 Km. per hora, no
tenien parades fixes si no que eren a demanda dels passatgers i eren relativament cars
per l’època lo que els feia un instrument només pels burgesos.
Les línees que passaven per Lesseps eren, de pujada per Gran de Gràcia:
20,22,23,24,25,26 i 50. Els 22, 23 i 26 seguien per República Argentina; el 24 cap a
Travessera de Dalt; el 25 cap el Coll i el 20 i 50 giraven per la plaça de la Creu i
tornaven a baixar per Gran de Gràcia.
Els tramvies tenien unes cotxeres per sota l’esplanada de la plaça de la Creu, al costat
de Torrent de l’Olla.

El Gran Metro
La primera línea de metro de Barcelona de plaça Catalunya a Lesseps, inaugurat el 31
de desembre de 1924. La sortida a la plaça (avui estaria a la vorera davant de l’edifici
de hisenda) amb un gran ascensor es feia per una gran marquesina quiosc modernista
de ferro forjat i vidre.
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A la plaça, on ara hi ha la biblioteca hi havia els tallers del metro, on també es
construïa, d’allà va sortir el primer cremallera de Nuria.
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La plaça de Ferdinand Lesseps
Al 1899 la plaça del Josepets va pasar a nomenarse plaça de Ferdinan Lesseps, la ciutat
feia així un homenatge a aquest personatge que havia fet tant pels ciutadans de
Barcelona en front dels bombardeitxos del general (Regent) Espartero el 3 de
desembre de 1842.
Ferdinand de Lesseps, duc de Suez i comte de Lesseps (Versalles, 19 de novembre de
1805 – La Chênaie près Guilly, Indre, 7 de desembre de 1894) va ser un diplomàtic i
empresari francès. El 1842 és nomenat cònsol de França a Barcelona, on restarà sis
anys. A la ciutat hi havia aldarulls a causa de la política fiscal del govern i d'una lleva
forçada, i el 3 de desembre d'aquell any Barcelona fou bombardejada des del castell de
Montjuïc per ordre del regent, el general Espartero, i fou brutalment ocupada per
l’exèrcit. Hi hagué nombroses víctimes. Lesseps organitzà l'assistència a la colònia
francesa, però quan s'adonà de la magnitud del desastre la féu extensiva a tothom que
ho necessités. Tot valent-se de la seva condició de diplomàtic, s'entrevistà amb els
caps de les forces repressores i aconseguí que s’aturessin els bombardejos, que fossin
alliberats nombrosos detinguts i que s'esmorteís la multa que hom pensava imposar a
la ciutat. Aquestes actuacions motivaren que anys després Barcelona dediqués a
Ferdinand de Lesseps una de les places més grans i emblemàtiques4.
_____________________________________________________________________________
4

Espartero va arribar a dir: A Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada 50 años . Per

coneixer més sobre Lesseps veguis la Web de l’associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps.
www.avclesseps.cat
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Les cases Ramos
Les cases Ricard Ramos i Carders. Plaça Lesseps 30,31 i 32.
Es tracta d’un dels edificis més destacables del modernisme de Gràcia, son tres cases
de vivendes amb una façana comuna amb façanes a la plaça lesseps, carrer Septimania
i darreres a carrer Mont-roig.
Obra primerenca de l’arquitecte Jaume Torres i Grau, van ser construïdes al 1905 i
comportar l’enderroc de dos edificis residencials.
Les tres façanes son tractades de manera diferent, la principal que dona a Lesseps es
monumental, amb la tribuna al principal de l’edifici central amb reixes de ferro forjat
que representen abelles. La façana de Septimania no te volum però està lligada amb la
principal pel magnifica esgrafiat ocre que es dibuixa a les dues façanes. A la cantonada
amb Mont-roig trobem un templet modernista que tanca la paret de l’antic jardí de la
casa.
La decoració monumental segueix en els vestíbuls, sobre tot el central de majors
dimensions i en els pisos (ceràmiques, policromats, guixeria)
Al 1993 es va dur a terme una important rehabilitació i al 20 de novembre del 2001 va
ser declarat be cultural d’interès nacional com a monument històric.
El director de cinema Pedro Almodovar la va donar a conèixer al fer-la sortir a la seva
pel·lícula Todo sobre mi madre.
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L’evolució de la plaça de 1900 a 1976

Sant Medir 1910
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1945
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La plaça de la Creu 1960

17

Les obres del primer cinturó 1976
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La memòria personal. Els anys 50

La plaça de la Creu

La Corbatinera al 1960
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El cine Roxy
Inaugurat el 12 d’abril de 1941 on ara hi ha l’edifici que fa cantonada al sud del
ascensor nou del metro, però els seus antecedents venen de lluny. El 29 d’agost de
1875 s’inaugurà el “Prado Catalan”, el 15 d’agost de 1908 la Vanguardia anuncia la
inauguració en aquell lloc del “cine Ideal” amb vistes i fotografies animades, el 25 de
desembre de 1909 l’Ideal es transforma en “cine Lesseps”, tres anys després en en
Lesseps es fan atraccions i el tramvia te una parada davant.
A dalt del cine Roxy, que era un cine molt gran, com el Manon a la riera de Valcarca, hi
havia la sala de festes i ball “salón Caribe”. Finalment el cine Roxy tancà el 2 de
novembre de 1969.
Aquest cine s’ha immortalitzat per el conte de Juan Marsé El fantasma del Roxy5 i per
la caço de Juan Manel Serrat, amb lletra de Marsé Los fantasmas del Roxy.

5

Jordi Torras. Història dels cinemes de Gràcia. Taller d’Història de Gràcia. 1999
El fantasma del cine Roxy. Juan Marsé. Ed. Almarabú 1986
*La lletra del la cançó del Serrat:
Sepan aquellos que no estén al corriente,
que el Roxy, del que estoy hablando, fue
un cine de reestreno y preferente
que iluminaba la Plaza Lesseps.
Echaban NO-DO y dos películas de esas
que tú detestas y me gustan a mí,
llenas de amores imposibles y
pasiones desatadas y violentas.
Villanos en cinemascope,
hermosas damas y altivos
caballeros del sur
tomaban té en el Roxy
cuando apagaban la luz.
Era un típico local de medio pelo
como el Excelsior, como el Maryland,
al que a mi gusto le faltaba el gallinero,
con bancos de madera, oliendo a zotal.
No tuvo nunca el sabor del Selecto
ni la categoría del Kursal,
pero allí fue donde a Lauren Bacall
Humphrey Bogart le juró amor eterno
mirándose en sus ojos claros.
Y el patio de butacas
aplaudió con frenesí
en la penumbra del Roxy,
cuando ella dijo que sí.
Yo fui uno de los que lloraron
cuando anunciaron su demolición,
con un cartel de “Núñez y Navarro
*
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próximamente en este salón”En medio de una roja polvareda
el Roxy dio su última función,
y malherido como King-Kong
se desplomó la fachada en la acera.
Y en su lugar han instalado
la agencia número 33
del Banco Central.
Sobre las ruinas del Roxy
juega al palé el capital.
Pero de un tiempo acá, en el banco, ocurren cosas
a las que nadie encuentra explicación.
Un vigilante nocturno asegura
que un transatlántico atravesó el hall
y en cubierta Fred Astaire y Ginger Rogers
se marcaban “el continental”.
Atravesó la puerta de cristal
y se perdió en dirección a Fontana.
Y como pólvora encendida
por Gracia y por La Salud
está corriendo la voz
que los fantasmas del Roxy
son algo más que un rumor.
Cuentan que al ver a Clark Gable en persona
en la cola de la ventanilla dos
con su sonrisa ladeada y socarrona,
una cajera se desparramó.
Y que un oficial de primera, interino,
sorprendió al mismísimo Glenn Ford,
en el despacho del interventor,
abofeteando a una rubia platino.
Así que no se espante, amigo,
si esperando el autobús
le pide fuego George Raft.
Son los fantasmas del Roxy
Que no descansan en paz.

L’escola Rius i Taulet
Inaugurada ala part nord de la plaça, cantonada amb Nostra Senyora del Coll, a la
plaça de la Creu, la seva construcció va comportar l’enderrocament d’algunes cases
antigues. Els primers anys eren dues escoles en un edifici, masculina i femenina
separades. Al 1970 les primeres reformes i s’aixeca un pis més.
En la seva història, ara ha fet els 50 aniversari, ha sofert diverses ampliacions i
reformes, Inclusió de la llar d’infants, patis, reformes estructurals del 2008 al 2010.
A la façana hi ha dues escultures de Joaquim Ros (1906-1991) el mateix autor del “nen
de la rutlla” del Guinardó.
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La 2ª plaça: Unió de Lesseps i la plaça de la Creu
Any 1963, el 19 de març el Sr Porcioles, alcalde de Barcelona inaugura la remodelació
de les dos places Lesseps i de la Creu, converides definitivament en una sola.
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1963

El primer cinturó i la 3ª plaça Lesseps. Pas elevat NO !
Al projectar-se l’anomena’t primer cinturó de ronda, que unia la Travessera de Dalt
amb Mitre com una via ràpida, quedava afectada la unificada plaça Lesseps als anys 60,
El Sr Porcioles, alcalde de Barcelona, defensava (aprovà el setembre de 1969 el plà)
que la plaça fos travessada per un pas elevat de sis carris de trànsit. Al 1972 s’activa el
projecte i en front de la opinió majoritària dels veïns, Porcioles va muntar una
exposició al antic hospital de la santa Creu per convèncer de les seves raons
(econòmiques i de dificultats tècniques de fer un túnel com demanaven els veïns) Al
novembre del 1972 els veïns envien una carta amb 4.844 signatures i es llença una
campanya a Gràcia amb el lema “Salvem la plaça Lesseps. Pas elevat NO” manifestant
que el pas elevat significava la mort de la plaça com a espai verd i com espai pels nens
i la gent gran, a més de la desaparició de l’escola Rius i Taulet.
Pel gener de 1973 es reprodueix l’exposició Porcioles en uns barracons a la plaça, es
prohibida una contraexposició dels veïns. Onze associacions de Gràcia, els Amics de la
Ciutat i alguns col·legis professionals s’adheriren a les peticions, 8033 signatures
acompanyaven una nova carta a l’ajuntament, apareixien pintades als carrers de
Gràcia PAS ELEVAT NO, TUNEL SI.
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Acabat el període Porcioles pren el càrrec d’alcalde el Sr. Masó i als deu mesos pren la
decisió (salomònica) de fer un projecte intermedi: túnel aixecant la plaça i un tros de
viaducte davant de les cases Ramos. A l’estiu de 1975 comencen les obres. Com a
conseqüencia d’aquests fets nasqué per abril de 1974 l’associació de veïns del sector
Lesseps (amb 170 socis)6

1976

6

J. Fabre i J.Mª Huertas Claveria. Tots els barris de Barcelona II. Edicions 62. 1976
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1999

El monument a Pempeu Fabra
Al 1982, l’alcalde Narcis Serra i la regidora del districte de Gràcia inauguren a la plaça
un monolit de pedra portada de la muntanya de Montserrat amb un medallon dedicat
a Pompeu Fabra
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Lesseps avui
Desprès d’un llarg període d’obres (quatre anys) i d’un procés anomenat participatiu
amb el veïns, el 4 d’abril del 2008 s’inaugura oficialment amb un acta popular, la 4ª
remodelació d’aquest sofert espai. Obre del arquitecte Viaplana, el mateix que fa anys
va fer la plaça de la estació de Sans.
El resultat estètic i funcional de la esplanada Lesseps es, si més no, controvertit, alguns
ho troben modern, mentre que la majoria de veïns i veïnes troben que es podria haver
fet millor i que potser no calien tants ferros i andròmines. Els veïns volien més verd,
menys trànsit i més fluid en els colls d’ampolla i una plaça més plana per ser mes
aprofitable per el joc dels nens i activitats de la comunitat.

.
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La biblioteca Jaume Fuster
On hi havia els tallers del metro s’ha construït la magnífica biblioteca pública Jaume
Fuster, obra de l’arquitecte Josep Llinas, va ser inaugurada el 13 de novembre de 2005,
te 5,636 m2, amb quatre pisos, auditori, sala polivalent per exposicions, aula i l’arxiu
municipal de Gràcia. A estat premi FAD d’arquitectura

30

L’associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps.
www.avclesseps.cat
Es constituí l’any 2007 fruit del procés participatiu per la remodelació de la plaça i al
dissoldre’s la anomenada Plataforma els veïns i comerciants varen constituir
l¡associació per tal de vetllar mer la millora de la plaça i donar-li a aquest nou espai
continguts de veïnatge i vida al servei de la comunitat
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Festa d’inauguració de la Plaça. 4 d’abril de 2008
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Festa de l’associació de Veïns i comerciants de la plaça. Primavera 2009

Festa de la primavera 2010 organitzada per l’associació. Plantada de flors i tallers
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