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QUELCUNA EXPLICACIÓ CREGUDA ADDIENT   SOBRE  ELS  LLOCS  VISTOS  DURANT  LA  PASSETJADA  

 

0,1.  SANT GERVASI: Galvany, Monterols, Farró 

 

L’actual barri de Sant Gervasi té el seu origen en el municipi rural de Sant Gervasi de Cassoles, nucli urbà que 

abans del segle XIX estava format per  unes poques cases   envoltant una petita església, ja esmentada el 987, i 

diverses masies amb grans extensions de terreny agrícola, finques que avui son edificis de pisos.  Amb l’esclat 

de la Barcelona industrial, el poble es converteix en un dels llocs triats per la burgesia per construir-hi segones 

residències, de les quals encara se’n conserva alguna. Degut a la proximitat amb el centre de la ciutat i amb la 

urbanització de l’Eixample de Barcelona a mitjans del segle XIX, l’any 1987 Sant Gervasi de Cassoles va ser 

annexionat a la capital catalana convertint-se en un dels seus barris. 

El nom de Sant Gervasi li prové de l’advocació als sants Gervasi i Pròtasi , germans bessons, que es feia en la 

esmentada petita església  (avui convertida en la església de la Bonanova), i, probablement de la existència 

d’unes bòviles que feien cassoles ,  o de la contracció de “cases soles”, doncs l’any 1359 s’indica la existència de 

7 a 10 focs. 

L’itinerari que recorrerem correspon, en el seu origen,  a urbanitzacions del segle XIX, majorment fetes sobre 

terres de terratinents, altres benestants quins esdevingueren nous propietàris-promotors i  d’ordes religiosos : 

la finca Regás dels Espanya-Orcau ; els terrenys dels Castelló-Galvany, Ganduxer, Modolell, Santaló, Moragues 

(Nicolasa Tavern), Gil,  Can Buscarons;...; i en el món religiós, els Carmelites Descalços (convent de Nostre 

Senyora de Gràcia: conegut com els Josepets), la Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona ( els 

felipons: la Torre de Gràcia o dels Capellans), i els promotors (a partir 1845) l’indià en Silvestre Farró,Ferret i 

Mandri, Ferrán Puig, Bori , Castanyer, Bertran, Mulet....  

Al Farró va viure en Josep Pla quan es va casar el 1927 amb Adi Enberg, filla del cònsol de Dinamarca, fins el 

1940 quan es van separar. Van viure en diferents llocs dins el barri, essent el primer en una pensió del carrer 

Madrazo, 22.  Sobre el Farró, en JP va escriure: 

“Sant Gervasi és molt curiós. És un poble de torretes i casetes amb una porteta i unes finestretes 

amb uns arbrets i teuladetes amb uns terradets i brolladorets amb peixets i dibuixets de pedretes i  

herbeta. En aquests jardinets, hi sol haver gallinetes amb pollastrets i de vegades amb un conillet que treu el 

morret.  Hi ha convents de mongetes,clíniques amb malaltets, fabriquetes amb obrerets i algun arbret que treu 

un brotet.  L’ús del diminutiu és obligat no pas perquè les monges,  

els brolladors i els malalts de Sant Gervasi siguin d’una altra mida més reduïda que els dels altres llocs, sinó 

perquè la vista,acostumada a les aparatositats de Barcelona,ens fa veure Sant Gervasi com un poble en 

miniatura...”  

 

 

 



0,2.  ARQUITECTURA RACIONALISTA-FUNCIONAL 

En acabar la primera guerra mundial va produir-se a tota Europa una forta immigració cap les ciutats. Les 

condicions dels habitatges eren paupèrrims:, mostra d’això, en el cas de Barcelona, foren les cases barates de 

l’avui Avinguda Meridiana, del Bon Pastor, del Polvorí a Monjuic,....Sorgeix cap finals dels 20 del segle passat i 

es manté fins els 60’s,quan comença a imposar-se el moviment denominat “brutalisme, una nova manera de 

concebre de la arquitectura, qui vingué a dir-se “RACIONALISTA-FUNCIONAL”. El màxim exponent d’aquesta 

nova arquitectura a casa nostre va ser el grup GATEPAC, els quals representants més coneguts són Josep Torres 

Clavé, Joan Baptista Subirana i Josep Lluis Sert quins s’inspiren en els principis de les construccions fetes a 

Viena, Berlin o Amsterdam, endemés que Paris i Londres. De entre els promotors  internacionals d’aquesta 

corrent  s’hi troben: Van der Rohe, Le Corbusier, Oscar Niemeyer... 

Aquesta corrent proposava una arquitectura fonamentada en la raó, de línies senzilles i funcionals, basades en 

formes geomètriques simples i materials d’ordre industrial ( acer, formigó, vidre), al temps que renunciava a 

l’ornamentació excessiva i atorgava una gran importància al disseny, el qual era alhora senzill i funcional. 

Defenia l’ús de planta i façana lliures i la projecció de l’edifici de dins cap fora: posar més en contacte la vida 

interior amb l’exterior; és a dir, que l’exterior se’n faci amb l’interior.. Fou un moviment preocupat per la 

millora de la societat, per influir en millorar la vida de la gent, d’interpretar la relació del ésser humà amb el seu 

entorn i cercar noves solucions que minoressin el problema de l’augment de la població en les grans ciutats. 

Tria d’ altres edificis racionalistes-funcionals al barri: Fotos 10,13 ; i altres no vistos: Clínica Barraquer al carrer 

Muntaner, carrer saragossa-riera de cassoles, Via Augusta 61 (casa Rodriguez Arias), GuillemTell, 47 (l’antiga 

joieria, ara Institut), edifici d’habitatges carrer Padua 96. Estudis tècnics especialitzats fixen entre 39 a 50 els 

edificis racionalistes construïts a Barcelona entre els anys 1920-1939, majoritàriament a partir del 1930. 

 

1.  FONT A LA PLAÇA MOLINA 

On s’hi troba, endemés de l’escut de Catalunya i de Barcelona ,  l’antic escut de Sant Gervasi  format per :  la 

corona, les palmes i  una espasa referides  al martiri dels germans bessons Gervasi i Protasi, i quatre cassoles.  

Aquest escut fou emprat fins el 1854, quan fou substituït per un que tenia cases soles i no cassoles.  

4.  CASA MARAGALL 

Edifici de composició classicista, antiga casa de Gassó i Vidal on l’any 1899 Joan Maragall i la seva família van 

anar a viure. A l’interior s’obre un jardí d’uns 500 m2, on el més significatiu és un llorer, un til·ler , de grans 

dimensions i una olivera. L’edifici de composició classicista, conté un valuosíssim llegat del poeta, essent avui 

un arxiu, biblioteca, museu. A hores d’ara hi viu en Pascual Maragall, qui fou Alcalde de Barcelona i President 

de la Generalitat de Catalunya. 

5. CASA CARME NADAL 

Edifici modernista, aproximadament del 1889. A l’interior manté la decoració  original amb pintures al fresc 

sobre del vestíbul. 



 

6. CASA SANS 

Edifici racionalista dels anys 1934-1935, obra del arquitecte Jaume Mestres i Fossas, membre del G.A.T.C.P.A.C.  

El veí IES Menéndez Pelayo que també fou construït pel mateix arquitecte, el 1932 i acollir La Mútua escolar  

Blanquerna, bressol d’una escola activa. Evidentment amb la vinguda de la guerra i la realitat posterior, va 

ésser suspesa. 

7.  MONESTIR DE SANT JOAN DE JERUSALEM 

Obra de l’arquitecte Francisco de Paula del Villar el 1880. Durant la guerra va servir de xeca de la FAI i un cop 

acabada va fer les funcions de presó temporal de dones. Amb tot va quedar força malmesa i va ser restaurada 

per l’arquitecte Leopoldo Gil Nebot pels finals dels 50, reduint-lo i reconvertint-lo en la actual Parròquia de 

Santa Agnés. 

La façana original es podia incloure en els corrents romànics. Les escultures del Sagrat Cor i la Immaculada són 

obra d’Eduald Serra, els mosaics de Ramón Carrera i les vidrieres de Josep N. Nuet. 

8.  CASA SAGNIER-VILAVECCHIA 

Fou construïda con a casa d’estiueig de la família des de l’any 1894 fins el 1936, voltada d’un gran jardí que es 

conserva segons va ser enderrocada i refeta per l’arquitecte Enric Sagnier Vilavecchia, fill de l’amo entre 1894 i 

1890. En l’origen era molt més gran que l’actual, ja que abastava l’actual Institut Montserrat i la veïna escola 

bressol i la major part del edificis de vivendes del voltant.  

Després de la guerra va estar uns anys desocupada i desprès  l’ocupà la Secció Femenina fins el anys 70’s, que 

la cedí a la UB qui va instal·là el Centre d’Estudis Històrics Internacionals  fins l’any 1996 que va ser convertit en 

l’actual centre cívic. 

9. HOSPITAL CLÍNIC – SEU PLATÓ 

A l’antic Mas Lladó, Beatriu Rocamora i Anglada, casada amb Francesc Xavier Huelin i Serra, van fer construir el 

1904 una nova torre ( anomenada Casa Huelin) on poder encabir la família amb els 12 fills del matrimoni (la 

primera filla, Beatriz, es va casar amb el pintor postimpressionista Hermen Anglada-Camarasa l’any 1931).  

L’any 1925 quan el matrimoni es van trasllada a un pis de la Gran Via de les Corts Catalanes, van llogar la casa  a 

Plató SA per tal d’adequar-la en una clínica privada, que modificada posteriorment esdevingués en un Institut 

Policlínic, conegut com a Clínica Plató. L’any  1943 l’edifici va ser comprat per la empresa arrendatària, qui va 

fer una ampliació cap a munt.  Recentment ha estat integrat dins la estructura de l’Hospital Clínic. 

11. EL TIMBALER DEL BRUC 

Obra de Frederic Marés. A l’edifici del costat, carrer Atenas, hi va viure Mercé Rodoreda ( des 1970 en tornar 

de l’exili-1939), que va néixer( 1908) a la torre  Gurgui, del seu avi,  que hi havia al xamfrà del carrer Pàdua amb 

Manuel Angelón i Riera de Sant Gervasi, actualment carrer Balmes (Descrita en el Jardí vora el mar). 



En F. Marés va fer tres escultures dedicades al Timbaler: la del carrer Corint, un altre davant el quartell del Bruc 

a  Pedralbes i la tercera a la entrada del poble del Bruc, prop de Montserrat. 

20. VIL.LA URÀNIA  

Casa on va viure en Josep Comas i Solé ( 1868-1987), astrònom, científic i divulgador de la ciència que descobrí 

onze asteroides un dels quals s’anomenà Barcelona i un planeta anomenat Hispania (1915). Fou primer 

Director del Observatori Fabra. Actualment convertida en el bar del centre cívic construït al jardí. 

21.  PASSATGE MULET 

Conegut com el passatge dels anglesos.  Antoni Mulet i Orfila, l’any 1867 va comprar un tros  de la finca Regás i 

construir 20 cases unifamiliars d’estil anglès.  Forma part del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. Encara 

romanen 2 o 3 cases originals. 

22.  PLAÇA MAÑÉ I FLAQUER 

Torre d’estiueig del periodista i escriptor ( 1823-1901), lliberal descentralitzador. For secretari d’en Joan 

Maragall i Director del diari de Barcelona des 1865 fins la seva mort el 1901. En té  també un   carrer a Sarrià 

dedicat  en ell. 

24.   TORRE MODERNISTA D’EN JOAQUIM PUJOL I MARCÉ 

Torra i jardí espectacular, fou construïda el 1900 pel arquitecte Adolf Ruiz i Casamitjana, qui també va construir 

La Rotonda.  L’any 1972, època Porcioles,  va ser enderrocada per construir l’edifici avantguardista Blau amb el 

Drug Store (Foto 32), obra de l’arquitecte Albert Danés i Tejedor.  Se’n conserva, però,  la part del darrera del 

jardí. 

34. CASA TOSQUELLA 

Un dels tresors del Modernisme català que manté un cert aire neoarabitzant.  Declarada Monument Històric i 

Artístic de caràcter provincial, comparable amb la Casa de les Punxes o la Casa Golferichs, .    Obra d’Eduard 

Maria Balcells i Buïgas , i és  fruit de la reforma d’una casa d’estiueig del 1889, que li fou encarregada per l’indià 

Antoni Tosquella.  

Per tot una sèrie d’avatars familiars, als que cal afegir traves urbanístiques,  la casa ha estat desatesa i 

deshabitada des l’any 2017 i es troba en un lamentable estat de conservació.  Va ser publicitada al Wallapop 

per un preu de 1,4 M d’euros i finalment ha estat adquirida recentment per l’Ajuntament de Barcelona , per 

destinar-la, es diu, en un casal de gent gran. Veurem. 

35. CASA ROCAMORA 

Palauet isabelí adquirit per  Manuel Rocamora i Vidal a mitjans del segle XIX, industrial de bugies i sabons ; va 

fer la seva fortuna amb negocis a Cuba i Puerto Rico. Amant de l’art i la cultura en tots els seus àmbits, va 

acumular gran quantitat d’obres d’art de tota mena , llibres i fins i tot elements d’indumentària femenina 

(vestits, sabates,....) amb més de 4000 peces que conformen la exposició del carrer Moncada a Barcelona. 



L’any 1976 constituí la Fundació Rocamora amb seu a la casa del carrer Ballester. Digna de ser visitada. N’és 

obert dos dies a la setmana. 

36. JARDINS DEL PINTOR JOSEP AMAT  

Pintor impressionista que formava part de “La Colla”, grup d’ intel·lectuals, músics, pintors, escriptors i altres,  

que es reunien a casa seva durant els anys 1940-1965 per fer tertúlies i que la pintora Olga Shacharoff va 

immortalitzar amb un quadre exposat al MNAC. Formaven part de La Colla, la pròpia Olga Shacharoff, Maria 

Molina, Frederic Mompou, Raoul Dufy, Antoni Clavé, Carles Soldevila, Ignasi Muntó, Ricard Opisso, Eduard 

Toldrá, Gaziel..... 

La casa on vivia va ser enderrocada l’any 1962 per poder obrir l’Avinguda del General Mitre i es traslladar a un 

altre casa més amunt del mateix barri del putget. El taller el tenia al carrer Jules Verne, prop d’on vivia. 

L’ajuntament donar el seu nom a la petita plaça que hi ha entre l’estudi i la seva casa. 

37. EDIFICI ALHAMBRA 

Edifici fet construïr el 1875 per un ciutadà alemany originari de Berlin, i a ell es déu el nom del carrer, Berlinés. 

Obra d’en Domènec  Balet, seguint el gust estès per l’estil neoàrab de finals del segle XIX ( plaça de toros de Les 

Arenas, part de dins de la Casa Vicens del Passeig de Gràcia,  teatre Español del que romana una part que avui 

és el restaurant El Nacional, la casa Marsans a Vallcarca, entre d’altres. A part de la façana de l’edifici, el 

vestíbul i la escala són una replica del pati dels lleons de l’Alhambra de Granada. 

La petita plaça que hi ha al costat, ara anomenada, Boston, llavors es deia Plaça Laureano Figuerola (Calaf 

1816-Madrid 1903). Éssent Ministre d’Hisenda va implantar la peseta com a moneda  nacional (1869). 

38. PARC MONTEROLS 

Aquest any 2022 fa 75 any que Manuela Gil Llopart va fer “donació” de la seva  al Ajuntament de Barcelona per 

tal de convertir-lo en parc públic.  Fins el darrer 12 de novembre no es va fer reconeixement explícit de la 

donació en un acte commemoratiu que va tenir lloc al parc. Cal fer notar que cap carrer del voltant del parc o 

del barri porta el nom de la Sra. Gil. El aleshores director de parcs i arbrat de la ciutat, Nicolau Maria Rubió i 

Tuduri va planejar el Turó Gil com a futur espai verd públic de la ciutat. Va néixer, així, un magnífic parc i 

important pulmó per la ciutat. 

La finca, abans de la donació, tenia una casa de camp de camp i lleure, una capella dedicada a la Immaculada i 

grans jardins amb arbres, un llac, una cascada, un mirador i una gruta. Endemés era molt rica en aigua. 

En el segle X, el 987, el topònim del turó ja  hi constava documentat,  i en  el segle XI   apareix el turó Monterols  

com una dependència de Sant Pau del Camp. Des de el segle XII fins el XVI passa a ser part de la parròquia de 

Sant Vicens de Sarrià i domini del Monestir de Pedralbes.  Desprès d’una sèrie successives de transaccions, 

l’any 1833, la finca a pertànyer  a la família que esdevingué Gil, nissaga de comerciants, banquers, enginyers, 

arquitectes i empresaris.  

 



 

 

42. LA CASA ÀRAB I EL CASTELL SCHÄFER 

L’any 1882, per encàrrec de Joan Marsillach Parera 8METGE DE L’Hospital de la Santa Creu i pare d’en Joaquim 

Marsillach LLeonart, qui fou un dels més grans crítics musicals catalans de la segona meitat del segle XIX), en 

Jaume Brossa Mascaró va construir l’anomenada Casa Mora en uns terrenys del carrer Copèrnic.  L’any 1913 el 

comerciant alemany, Eduard Schäfer i Reichert va comprar un gran terreny delimitat pels carrers Muntaner, 

Copèrnic i finca Gil, dins dels qual hi havia la Casa Mora on inicialment s’hi va instal·lar. A finals de 1916 

encarregar a l’arquitecte Joan Baptista Serra de Martínez la construcció de la  seva torre, un edifici historicista, 

amb aparença de castell medieval de caràcter alemany com els existents a Tübingen on va néixer, la qual ha 

sofert tot un seguit d’ampliacions al llarg dels anys fins arribar a la seva composició actual. La porta principal, 

neoromànica, és còpia gairebé exacta de la portalada de l’església romànica del monestir benedictí de Sant Pau 

del Camp. 

L’any 1935 el senyor Schäfer per raons econòmiques perd la casa, moment quan comença a canviar d’ús: 

comunitat de monges benedictines de Sant Antoni i de Santa Clara (1942-1946), Escola Bienaventurada Virgen 

Maria, les alemanyes, fins arribar a la Escola Mary Ward, acabada de tancar per raons econòmiques. 

Actualment només una part de l’edifici està ocupat pel Hospital Clínic on hi té algunes dependències.  

L’any 1917, durant els treballs de moviment de terres, en el terreny proper al carrer Muntaner a tocar de 

Copèrnic, just al peu del turó Monterols, es va trobar una tomba amb restes òssies i dues fulles de sílex, 

característics d’un enterrament datat dins dels Sepulcres de fossa Neolític, amb una antiguitat de 2500 a 3000 

anys AC 

 

 



                   Galvany – Plaça Molina 
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Font  Escut de Sant Gervasi Bust d’en Joan Maragall  

Casa Maragall i placa  

Casa Modernista Alfons XII, 77 

Edifici racionalista Casa Sans  



         Monterols 

 

 

7 8 

9  

10 11 

Parròquia de Sta. Agnès  Casa i jardins de Sagnier-Vilavecchia 

Hospital Clínic – Seu Plató Casa dels senyors Huelin – Institut Politècnic – Clínica Plató 

Casa Racionalista, 1935 – Sixte Illescas – Atenes, 5.      Timbaler del Bruc -  c/Corint 



Farró – Carrer Pàdua i Carrer Saragossa 

 

12  Mapa del Farró 

 

13  Casa racionalista, 1930? – S. Illescas    

 

  14  Bar museu anys 40-50s   

 

15  Casa Pàdua, 1903 – J. Granell Manresa    16  Casa modernista  – 
C/Saragossa- Septimània 

17  Antiga bodega culer i cowboy    

   20 Vil.la Urània, 1868 

      Casa Josep Comas - Astrònom 

    

19  Casa estudi Antoni Tàpies, 1960-63 

    

18  Passatge Sant Felip, 1877    



Farró – Vallirana i Riera de cassoles 

 

    21  Passatge Mulet, 1911-1929   

 

25   Cases Ramos, 1906    Pl. Lesseps, 30-32 
 

                      25     Cases Ramos, 1906 
               Pl. Lesseps, 30-32 

 

    24             Restes de la Torre d’en Joaquin Pujol i Marcé , 1900 
                 
 

   

22     Plaça Mañé i Flaquer    23     Plaça de la Torre 4, baixos 

Visquè Miguel Barba Moncayo (1887-1949) 

 



Farró – Carrer Vallirana i Carrer Septimània 

 

28    Edifici Cardús, s. XIX      
 C/ Septimània, 21-23 
 

    29   Casa modernista, 1909 
C/Vallirana, 61 

 

   

30  Casa Saperas,  Plaça Sant Joaquim 

        31 Casa Racionalista, Pl. Sant Joaquim 

27   Cases modernistes veïnes de l’edifici Cardús 
 

     32          Casa modernista, 1911      
  C/ Vallirana, 75 

  33  Nota 79, C/ Vallirana, 79 

   26       Edifici Blau, 1971   
                    Pl. Lesseps, 33 
 



Putxet (Putget) 

 

 34     Casa modernista Antonio Tosquella (indiano) - 1889, arq. Joan Caballé  – reformada 1907, arq. Eduard M. Balcells 

 

   

  35     Casa Rocamora, 1860 – Actualment Fundació Rocamora – C/Ballester, 12 

36               Jardins pintor impresionista  Josep Amat (1901-1991) 
La colla tertuliana: foto i pintura d’Olga Sacharoff (1950) 

               
    
    

JOSEP AMAT I PAGÈS 
Carrer del barri de La Ribera, c. 1959 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 



Monterols  

 

 37          Edifici Alhambra, 1875 - Carrer del Berlinès, 5 
      Arq.  Domènec  Balet 
       
 

   

     38 Parc del Turó de Monterols   39        Masia Can Castelló, s. XVIII 
 Actualment centre cívic 
               
    
    

42                        Casa Àrab, 1882 
  Castell d’Eduard Schäfer, 1917 

41        C/ Plató 
               
    
    

40            Can Galvany, S.XVII 
     Carrer Calvet – J. Sebastian Bach 
             Actualment és una escola 
               
    
    


