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100 terrasses de Barcelona

InTRO �

Arriba el bon temps i els interiors dels bars queden deserts. 
sembla una versió evolucionada d’aquell antiquíssim costum de 
sortir a prendre la fresca traient unes cadires al carrer de casa. 
les terrasses van amb el bon temps, és clar, i barcelona pot 
presumir de molts mesos de temps apte per seure a fora. Això 
sí, hi ha un parell de mesos en què, ja sigui per la calor, ja sigui 
per la humitat, la gent acostumem a dir allò que “s’està millor a 
dins”. Però, tot i així, persistim, perquè la màgia de les terrasses 
no es limita a la fresca que hi anem a prendre. 

De terrasses, a barcelona, n’hi ha de tots els colors. les que 
estan enfilades als turons tenen vistes espectaculars, i les de la 
platja, el mar a tocar. n’hi ha que s’amaguen en jardins secrets 
i d’altres situades mil anys enrere. Algunes són un no parar de 
gent amunt i avall, i altres són quietes com un oasi. Hi ha terras-
ses parades en places que segueixen essent tan de poble com 
quan van ser annexionades a barcelona. I altres tan urbanes que 
no sabrien viure sense els fums, les botzines i el tragí que les va 
veure néixer. 

A la banda alta de preus, l’oferta de barcelona ha crescut 
molt. Avui no hi ha cap hotel de luxe que no hagi transformat el 
seu terrat, abans només per a hostes, en una terrassa que a la 
tarda-vespre es converteix en una alternativa als bars de copes 
convencionals. les noves terrasses dels hotels competeixen en-
tre elles per veure quina ofereix més (modernitat, bones vistes, 
disseny, glamur…). 

Més avall, a peu de carrer, les terrasses de la ciutat són una des-
cansada manera de mirar barcelona. n’hi ha per tots els racons, 
i gairebé tots els monuments i museus en tenen una de pròpia o 
veïna. Però la ciutat és molt més que això, i alhora que es construïa 
anava creant espais aquí i allà. espais, alguns, que semblaven fets 
a mida per parar-hi una terrassa. 

barcelona és una ciutat plena de racons íntims i places me-
nudes, de jardins amagats i llocs amb encant. una ciutat, a més, 
sempre canviant, que t’animem a descobrir caminant-la… i des-
cansant-la en qualsevol d’aquestes 100 terrasses.

Assaboreix-les sense presses i que vagi de gust!
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BESTIAL        

en els temps moderns la subtilitat es va fent un lloc i ara ja no 
és tan estrany trobar un restaurant que s’apunti amb elegància o 
humor al joc dels dobles sentits. Al bestial tothom juga a aquest 
joc. D’interioristes a dissenyadors. De cuiners a estilistes.

entre les terrasses de les platges de barcelona, la del bestial 
és un punt i a part. Com sempre si parlem del grup tragaluz, ho és 
perquè han sabut cuidar com ningú tots els detalls. Perquè no no-
més han triat el millor dels llocs possibles, també han dissenyat un 
espai que en treu tot el partit.

Aquí podràs tastar una cuina italiana i mediterrània sense 
complexos en la qual prima la senzillesa: bon gènere, productes 
naturals d’elaboració pròpia i receptes gens sofisticades però sa-
borosíssimes. Com el mar. 

Assegut al bestial et sents per damunt de tot. A qualsevol 
hora aquesta terrassa es converteix en un privilegiat i confortable 
observatori de la llum. si ets dels que no es cansen de mirar els 
blaus mediterranis vine al migdia: no hi ha millor lloc per deixar 
passar les hores. Als capvespres, en canvi, la terrassa es torna 
màgica. tot un dilema.

A prop, a peu de platja, hi ha un altre restaurant del grup tra-
galuz: Agua (93 225 12 72). la seva terrassa és hipnòtica, rasant 
amb l’horitzó. I, si véns de nit, tens una variada oferta de lounges 
per allargar la nit sine ore.

BEStIAL
restaurant. tel. 93 224 04 07 - www.bestialdeltragaluz.com
• terrassa oberta quan fa bon temps per a dinars, sopars i copes. ser-
vei de bar en una zona reservada, des del migdia i fins a les 2-3 de la 
matinada els caps de setmana. 
• ull: a les nits d’estiu és imprescindible reservar. Quan comença a 
refrescar hi posen estufes, però la terrassa tanca a l’hivern. 
• Al migdia ofereixen un menú de 22 € i pots sopar a la carta per 35-
45 €. Altres preus: cervesa 4 €, cafè 3 €, copa de vi 3 €, tapes de 6 
a 14 €.
• Wi-Fi gratis.

Com ArrIBAr-hI
ramon trias Fargas 2, a peu de platja i davant de l’Hotel Arts. (M) l4 
Vila Olímpica.
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EL FILFERRO       

si et despertessis a el Filferro diries que ets a Gràcia i no a la 
barceloneta. I ho diries per l’aire bohemi que té tot plegat. Des 
de l’altell fins als mobles, els plats o la pinta dels clients. si véns 
un divendres tens molts números de trobar-hi músics tocant jazz 
com si assagessin. I no perquè no ho facin bé, sinó justament 
perquè són de primera. el local és petit i sort en té, de la terrassa, 
per encabir-hi els clients. la cuina acull sense manies tota mena 
d’influències i el resultat és saborós i no especialment sa. Plats 
eclèctics, de la botifarra amb patates i ceba a l’hummus. excel-
lent pa amb tomàquet. 

Des d’aquí la platja no es veu però es deixa sentir en forma 
de marinada refrescant. I si vols anar a capbussar-te abans de 
dinar, res no te’n priva. el servei és un altre punt a favor si no els 
atabales. 

EL FILFErro
bar i restaurant. tel. 93 221 98 36
• terrassa oberta amb el bon temps. 
• Pots dinar-hi per menys de 20 €. 
• tanquen dilluns.

Com ArrIBAr-hI
sant Carles 29, prop del passeig de la barceloneta. (M) l4 barcelone-
ta.

100 terrasses Barcelona.indd   15 10/5/11   15:20:42



Albert Arnaus

MAR1�

ELS XIRINGUITOS DEL PASSEIG 
JOAN DE BORBÓ       

si t’agrada mirar, no totes les terrasses et faran el pes. les 
del passeig de borbó, sí. De fet, estan ben bé al mig d’un no 
parar de gent que va de mar a ciutat o de ciutat a mar.

A l’estiu aquesta és una terrassa fantàstica per als que els 
agrada mirar. si seus aquí, un riu de gent passarà per davant 
teu. És un corrent format per gent de tots colors, edats i orígens, 
sola o acompanyada, més nua que vestida i conduint tota mena 
d’aparells amb rodes. Hi ha patinadors, gent que fa fúting, ciclis-
tes urbans, skaters, nens amb patinet, taxis bici… 

els 3 xiringuitos són la mínima expressió d’un bar, però són 
capaços de servir cafès, begudes alcohòliques i fins i tot alguna 
cosa per picar. no passaràs gana, doncs, i tampoc calor, perquè 
la terrassa dels polos està doblement equipada per protegir-te 
del sol, sota l’ombra dels arbres reforçada per la de les ombrel-
les gegants. 

ELS XIrInGUItoS DEL PASSEIG JoAn DE BorBÓ
bars
• tres xiringuitos oberts mentre fa bon temps.
• Dels tres, un obre tot l’any.
• Horari d’estiu: d’11 a 21 h. A l’hivern tanquen a les 18 h.
• Des d’un gelat fins a un whisky o un cafè.

Com ArrIBAr-hI
el primer bar està situat aproximadament al davant del número 26 del 
passeig Joan de borbó. (M) l4 barceloneta.
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LES NOVES TERRASSES DE LA PLATJA 
DE SANT SEBASTIÀ      

Quan semblava que ja no hi havia una nova manera de mirar 
barcelona, arriba l’hotel Vela i ens ensenya una nova ciutat. barcelona 
vista des del mar i des del sud, quan només l’havíem mirat amb la 
mirada dels mariners que arribaven en vaixell al Port Vell.

Però la vista urbana no és l’única novetat que ens porta el 
nou hotel W. Des de les plantes altes pots veure les platges de 
barcelona com s’arrengleren ordenadament, de la primera a l’úl-
tima, amb la reinventada platja de sant sebastià a primera línia i 
la inacabable platja del Fòrum posant punt i final.

la terrassa del Wet bar (exclusiu per a hostes fins a les 19 h 
però obert a tothom a partir d’aquesta hora) t’ofereix unes vistes 
inspirades, especialment de nit. si t’agrada tastar coses noves, 
tasta el Wet Martini, marca de la casa. també s’hi pot menjar al-
guna cosa. et recomanem els plats per compartir, com ara unes 
broquetes acompanyades amb amanida de fatuix (20 €). Consul-
ta el calendari d’activitats a www.w-barcelona.com/en/calendar, 
perquè el Wet és un bar que no para: sessions amb DJ, esdeve-
niments temàtics setmanals, etc. Abans de deixar l’hotel W passa 
per l’eclipse. no és una terrassa, però des de la planta 26 t’en-
senya unes vistes cinematogràfiques, hipnòtiques, de barcelona. 
no te les perdis. 

el Mellow beach Club i l’hotel W no es pertanyen, però fan 
bona parella. el Mellow, dissenyat per Custo Dalmau i bruno 
reymond (la Maison de l’elephant-Ibiza), porta a barcelona un 
concepte nou que triomfa arreu: el de club de platja. Aquí pots 
llogar la teva gandula balinesa, comodíssima i protegida del sol, i 
sentir-te a l’altra punta del món mentre tastes el còctel que més 
t’agrada o menges alguna cosa refrescant i saludable. les vistes 
són magnífiques. el Mellow canvia cada hora del dia. Cap al tard, 
és l’hora de tastar el sushi, gaudir de la música del DJ resident i 
deixar-se atrapar pels mil colors del cel.

WEt BAr
bar i tapes. tel. 93 295 28 00 - www.w-barcelona.com 
• Obert per a tothom a partir de les 19 h.
• Vistes impressionants i inèdites de barcelona.
• el W és el més platjero dels grans hotels de barcelona.
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mELLoW BEACh CLUB
bar, tapes i copes. tel. 93 517 20 10 - www.mellowbeachclub.com
• Mira la platja amb ulls de milionari.
• luxe balinès.
• Ambient exclusiu. Zona VIP.

Com ArrIBAr-hI
Plaça rosa dels Vents 1, al final del passeig Joan de borbó. transports: 
millor amb cotxe o bus (64).
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TERRASSES AMB VISTES

terrassa Pàgina

Attic 59

bestial 14

Cafè de l’Antiquari 61

Hotel Casa Fuster 113

Hotel Colón 63

Hotel Duquesa de Cardona 64

Hotel Majestic 95

Hotel neri 65

Hotel Olivia Plaza 97

la Caseta del Migdia 67

la terrassa del MnAC 36

la Vinya del senyor 51

les noves terrasses de la platja de sant sebastià 18

les terrasses de la plaça sant Just 69

les terrasses de les places del Pi 71

les terrasses del Gran Hotel la Florida 42

Mirablau 43

Miramar 37

Palau Pignatelli 73

restaurant barceloneta 23

restaurant del teatre Grec 38

rias do Miño 24

Xiringuito escribà 29
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TERRASSES AMB HISTÒRIA

terrassa Pàgina

Cafè de l’Antiquari 61

Hotel Casa Fuster 113

Hotel Colón 63

Hotel neri 65

Hotel Olivia Plaza 97

la Vinya del senyor 51

les terrasses de la plaça sant Just 69

les terrasses de les places del Pi 71

Palau Pignatelli 73

TERRASSES TRANQUIL•LES

terrassa Pàgina

bar Mundial 48

Cafè Flanders 111

el Filferro 15

Farga de Còrsega 93

Fragments Cafè 118

Fundació Joan Miró 35

Gouthier 147

Hotel Olivia Plaza 97

la Candela 50

la tertúlia 119

les terrasses de la plaça de la barceloneta 20

Museu d’Art Contemporani de barcelona 82

san telmo 107
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TERRASSES MOLT I MOLT cÈNTRIQUES

terrassa Pàgina

bar Papitu 77

berlin 134

bracafé de Casp 89

Cactusbar 49

Casa Jacinta 130

Ciudad Condal 91

els tres tombs 131

els xiringuitos del passeig Joan de borbó 16

Kasparo 80

la Principal 132

la Vinya del senyor 51

les Quinze nits 68

les terrasses de les places del Pi 71

sandwich & Friends del born 54

Virreina 115

JARDINS AMAGATS

terrassa Pàgina

Ateneu barcelonès 58

Cafè d’estiu del Museu Marès 60

Fragments Cafè 118

Hotel Mandarin Oriental 96

Hotel Petit Palace boqueria 66

Museu Dhub Montcada 52

Pati de l’antic Hospital de la santa Creu 83

roig robí 114

Vil·la Florida 143
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