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RUTES RECOMANADES PER A…

FANÀTICS DE L’ART

Des dels tres grans (el Louvre, ruta 
2; el Museu d’Orsay, ruta 3; i el 
Centre Pompidou, ruta 5) fins als més 
íntims (Museu Rodin, ruta 3; Museu 
Jacquemart-André, ruta 4; o la casa 
de Monet de Giverny, ruta 19).

NENS

Proveu d’anar en barca a les Tulleries 
o als jardins de Luxemburg (rutes 

2 i 8), combineu el zoològic i els 
dinosaures al jardí de les Plantes 

(ruta 7) o sortiu de la capital i aneu a 
Disneyland (ruta 20).

CAFETERIES CLÀSSIQUES

Preneu-vos-ho amb calma entre les 
multituds bohèmies de Le Marais 
(ruta 6) o preneu un cafè, com a 
existencialistes, a Les Deux Magots i 
al Café de Flore de St. Germain (ruta 8).

ESCAPEU-VOS DE LES MULTITUDS

Busqueu un racó tranquil al cementiri 
de Père-Lachaise (ruta 11) o sortiu del 

bullici turístic en direcció al nord-est 
(ruta 12) o al 16è arrondissement 

(ruta 14).
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PER MENJAR I BEURE

El 7è arrondissement (ruta 3), amb 
alguns dels millors restaurants; els 
Champs-Élysées (ruta 4), amb les 
galetes del Ladurée; la Rue Mouffetard 
(ruta 7), amb un mercat de menjar 
actiu; o l’antic celler Bercy’s (ruta 13).

AMANTS DE LA LITERATURA

Reteu homenatge a Victor Hugo a 
Le Marais (ruta 6), busqueu entre les 

prestatgeries de llibres al Barri Llatí 
(ruta 7) o visiteu la casa de Balzac 

a Passy (ruta 14).

PARCS I JARDINS

Si voleu fer una pausa, aneu als parcs 
principals —les Tulleries o Luxemburg 
(rutes 2 i 8)— o visiteu les zones 
verdes menys conegudes, com el parc 
de Buttes-Chaumont (ruta 12), amb 
una estructura impressionant.

CONSUMIDORS 

Podeu fer cap als grans magatzems 
dels Grands Boulevards (ruta 4), a 

les botigues de Le Marais i la Bastilla 
(ruta 6) i a les llibreries del Barri Llatí 

(ruta 7).
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INTRODUCCIÓ
Una introducció a la geografia, els costums i la cultura de París, a més 
d’un rerefons detallat sobre cuina, història i el millor que podeu fer 
quan hi sigueu.
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EXPLORANT PARÍS

8 INTRODUCCIÓ

París és una ciutat més compacta i 
més adequada per caminar que mol-
tes altres. El centre fa 13 km d’est a 
oest i 9 km de nord a sud, i està envol-
tat per la Périphérique (una ronda amb 
molt de trànsit que fa 35 km al voltant 
del centre). Està dividit en 20 arrondis-
sements (districtes administratius). Els 
barris (banlieue) formen dos cinturons 
concèntrics al voltant de París i es divi-
deixen en départements o comtats.

EL RIU SENA

Un total de 37 ponts creuen el Sena, 
que divideix la ciutat pel mig. És l’artèria 
més tranquil·la i més espaiosa i gairebé 
no s’hi noten les onades de turistes que 
la visiten cada dia i el trànsit de vaixells 
comercials. Entra a París a prop del Bois 
de Vincennes, al sud-est, i recorre suau-
ment el nord i el sud tot passant per tres 
illes petites: Île St. Louis, Île de la Cité i, 
de sortida, Île des Cygnes.

Una serralada de turons s’alça al nord 
del riu: Montmartre (punt més alt de la 
ciutat), Ménilmontant, Belleville i But-
tes-Chaumont (butte vol dir “turó”); i, al 
sud, Montsouris, Mont Ste.-Geneviève, 
Buttes aux Cailles i Maison Blanche.

LA DISTRIBUCIÓ DE LA CIUTAT

Una imatge típica de París és la de les 
llargues avingudes amb avellaners i plà-
tans enormes en fila. El centre de la 
ciutat l’envolten els Grands Boulevards, 
que assenyalen on era la frontera en 
època medieval. Molts dels carrers de 
París porten la paraula fau borg, que 
indica que abans eren part dels subur-
bis, a l’altra banda de la muralla.

Amb dos llocs declarats Patrimoni de la Humanitat, 143 museus, més de 460 parcs 
i jardins i 171 esglésies i temples, no és estrany que els 2,2 milions d’habitants de 
París hagin de compartir la seva riquesa amb gairebé 30 milions de visitants anuals.

La Paris-Plage porta la platja a la ciutat

Els valors de la família
Com a part de la normativa de govern per 
propiciar el creixement de la població de 
França, cada família nombrosa (amb 
tres fills o més) és recompensada amb 
ajuts per a la guarderia, per al transport 
públic, per a l’equipament d’esport, per 
als impostos sobre vehicles i els menjars 
escolars, i entrada gratuïta als museus. 
L’Institut Nacional d’Estadística calcula 
que actualment cada dona té dos fills 
de mitjana i que la natalitat del país ha 
augmentat a causa de la gran comunitat 
musulmana de França, que es convertirà 
en majoria en els pròxims 20 o 25 anys 
si continua creixent al mateix ritme.
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EXPLORANT PARÍS 9

Els arrondissements
París està organitzada en arrondisse-
ments, que formen un patró en forma 
d’espiral des de l’Île-de-France (el pri-
mer arrondissement) fins al nord-est 
(el vintè). Tots estan si  tua ts dins de 
la ronda de la Périphérique. Quan els 
parisencs expliquen on viuen, solen 
començar pel número de l’arrondisse-
ment. Dins d’aquestes zones, hi ha 
quartiers o barris reconeguts, amb un 
caire particular que els distingeix. 

LES DIVISIONS TRADICIONALS

Segons una dita antiga, la Rive Gauche 
(el sud del riu) era el lloc escollit per 
pensar —i, en aquest sentit, durant 
l’edat mitjana s’hi va construir la uni-
versitat de la Sorbona— i la Rive Droite 
(el nord del riu) era el lloc per gastar. 
A més d’aquesta divisió històrica, però, 
n’hi ha una altra (no oficial) entre la 
classe treballadora tradicional de l’est 
de la ciutat i la majoria burgesa de 
l’oest. En general, com més aneu cap 
a l’est, més d’esquerres és la ideologia 
política. Fa dècades que els urbanistes 
de París lluiten per reduir aquest dese-
quilibri social i han acabat fent projec-
tes de renovació urbana de la Bastilla 
(vegeu pàg. 54) i Bercy (vegeu pàg. 81).

LA POBLACIÓ

El centre de París és més poblat que 
Londres o Nova York, i els ciutadans 
viuen en petits apartaments embotits 

dins dels 87 km2 de la ciutat. Una casa 
amb jardí és un luxe que pràcticament 
no se sent ni anomenar, i existeix una 
gran competència per buscar un bon 
lloc per viure: unes 150.000 perso-
nes en busquen a tothora. Els lloguers 
són alts, sobretot als arrondissements 
de l’oest, perquè molts parisencs no 
disposen ni del temps ni dels diners 
per gaudir de la ciutat on viuen: estan 
estancats en una rutina que anomenen 
métro-boulot-dodo (desplaçar-se, treba-
llar i dormir).

Tanmateix, els afortunats que viuen 
al centre hi guanyen molt més del que 
hi perden. Dimensionada per a les 
persones, neta, relativament segura, 
cosmopolita i activa, París és fidel a la 
reputació d’una de les millors ciutats 
del planeta per viure la bona vida.

L’ÀMBIT CULTURAL

París domina l’art, la literatura, la 
música, la moda, l’educació, la inves-
tigació científica, el comerç i la política 
del país, malgrat que en aquests últims 
anys s’hagin dut a terme intents con-
certats de descentralització a França. 
Potser no és bo per al país en conjunt o 
per a les ciutats provincials, però dóna 
una certa riquesa cultural a la capital. 
Molt pocs dubten de les paraules de 
l’escriptor Jean Giradoux (1882-1944), 
que va dir que els parisencs estaven 
molt més que orgullosos de formar 
part de la ciutat que “ha pensat, parlat 
i escrit més del món”.

Un descans als jardins de Luxemburg
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10 INTRODUCCIÓ

EL DESENVOLUPAMENT 
ARQUITECTÒNIC

Majoritàriament intacta per dues guer-
res mundials, París és el resultat de 
segles d’una planificació urbana gran-
diosa. Li va anar de poc quan, durant 
la Segona Guerra Mundial, el general 
Dietrich von Cholhitz (el governador que 
ocupava París) va desafiar les ordres 
de Hitler de destruir cada edifici histò-
ric de la ciutat mentre s’apropaven les 
tropes aliades.

Els estils gòtic i renaixentista
Malgrat tot, a París queden pocs ves-
tigis de l’arquitectura prèvia al període 
gòtic. La façana oest del segle XII de 
Notre-Dame (vegeu pàg. 26) és un bon 
exemple del gòtic prematur, mentre que 
el transsepte, amb una traceria intri-
cada, i l’interior de la Sainte Chapelle 
(vegeu pàg. 25) són grans exemples de 
l’alt gòtic del segle XIII.

A mitjan segle XVI, seguint les cam-
panyes d’Itàlia, Francesc I va introduir 
formes del Renaixement a la capital 
francesa. El millor exemple de la inter-
pretació francesa de l’estil renaixentista 
(conegut com a manierisme) és el palau 
de Fontainebleau (vegeu pàg. 94).

El barroc i el neoclassicisme
Durant la primera meitat del segle XVII, 
es van construir 60 monestirs nous i 
20 esglésies noves a la capital, per 
convertir-la en una segona Roma. Hi va 
haver esglésies, com Val de Grâce, al 

5è arrondissement, que es va modelar 
amb una plantilla d’estil barroc romà 
d’una façana coberta de dos aigua-
vessos, una nau de volta de canó 
amb capelles als laterals i una cúpula 
damunt del creuer.

L’art francès entrà en l’època clàssica 
amb el regnat de Lluís XIV (1643-1715), 
sobretot amb el palau de Versalles 
(vegeu pàg. 90). Louis Le Vau, Jules 
Hardouin-Mansart i Charles Lebrun van 
dissenyar-ne l’exterior i l’interior, i l’ar-
quitecte paisatgista André Le Nôtre va 
compondre’n els jardins formals.

El mateix equip s’encarregà de super-
visar els canvis de la ciutat: va eliminar 
les muralles de la ciutat, va substituir 
les portes antigues per arcs de triomf 
i va convertir la Place des Victoires i la 
Place Vendôme en places reials, amb 
estàtues com a obres centrals. Es va 
estendre el Louvre, i l’afegiment de les 
Tulleries i dels Champs-Élysées va crear 
un “eix històric” (vegeu pàg. 30).

El segle XIX
La presa de la Bastilla l’any 1789 va sig-
nificar l’inici de la destrucció de moltes 
esglésies. Napoleó, però, va iniciar-ne 
la reconstrucció i va estendre l’eix his-
tòric amb l’Arc de Triomf.

Cap a la dècada de 1860, una com-
binació de negligència i de ràpid crei-
xement urbà va fer que París estigués 
més que preparat per tornar a desenvo-
lupar-se. Sota les ordres de l’urbanista 
baró Haussman, el barri residencial del 
centre de la ciutat es va enderrocar, el 

La rosassa extraordinària de Notre-Dame
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EXPLORANT PARÍS 11

sistema de carrers es va transformar i 
els parcs es van traslladar als afores. La 
pompositat de la burgesia de l’època va 
arribar al punt àlgid amb l’Òpera extra-
vagant de l’arquitecte Charles Garnier 
(vegeu pàg. 44), i l’èxit mercantil s’acon-
seguí amb exposicions in ter nacionals, 
sobretot el 1889, quan es va construir 
la Torre Eiffel (vegeu pàg. 36).

Les beceroles del segle XX
El moviment modernista dels anys 
1920 i 1930 i l’art déco, caracterit-
zat per composicions nítides i formes 
estilitzades, van néixer a París amb els 
arquitectes Robert Mallet-Stevens i Le 
Corbusier com a exponents principals. 
Simultàniament, va sorgir una forma 
més majes tuosa i més neoclàssica del 

NO US N’ANEU DE PARÍS SENSE…

Trobar una bona fleca i tastar-ne les 
pastes fresques i delicioses. Compreu 
croissants o pains au chocolat acabats de 
treure del forn i busqueu una zona verda 
a prop per menjar-vos-els. Una altra opció 
és anar al Ladurée, l’especialista en gale-
tes, per tastar-ne una de les creacions 
que es desfan a la boca. Vegeu pàg. 45.
Prendre un cafè en una cafeteria pari-
sen ca típica. N’hi ha moltes per triar 
entre els històrics i turístics Café de 
Flore, Chez Prune (a la zona moderna de 
Canal St. Martin) o Le Procope (la més 
antiga de París). Vegeu pàg. 60, 63 o 79.
Contemplar la ciutat des del riu. Co-
menceu a l’origen de la ciutat: el riu Sena. 
Aneu a l’extrem oest de l’Île de la Cité, 
baixeu les escales des del Pont-Neuf, 
feu un dels recorreguts en barca de les 
Ve dettes du Pont-Neuf i deixeu-vos enllu-
ernar per un dels viatges més impressio-
nants del món. Vegeu pàg. 130.
Passejar pels jardins de Luxemburg, 
el parc més elegant. Tindreu bona com-
panyia: corredors, jugadors de petanca, 
estàtues i parelles que es fan petons.

Veure París des de dalt. Pugeu a la Torre 
Eiffel per tenir unes vistes espectaculars 
de la ciutat. Si voleu que la Torre Eiffel 
formi part de les vistes, aneu a la plata-
forma de Tour Montparnasse. Si el que 
busqueu és una experiència inoblidable, 
aneu a Montmartre per veure l’albada o la 
posta de sol i contempleu la panoràmica 
de la ciutat des de les escales frontals 
del Sacré-Cœur. Vegeu pàg. 36, 62 i 65.
Impregnar-vos de cultura. No us podeu 
perdre el Louvre, però proveu d’entrar 
també en una de les exposicions més 
petites, com el Museu Rodin, el Museu 
Jacquemart-André o el Palais de Tokyo. 
Vegeu pàg. 28, 38, 41 i 70.
Comprar fins que no pugueu més. París 
és la capital mundial de la moda i hi ha 
de tot per a tothom, des dels elegants 
grans magatzems Printemps i Galeries 
Lafayette (tots dos d’estil Belle-Époque), 
els Colette (més avantguardistes) de la 
Rue St. Honoré i les modes juvenils i les 
botigues de disseny de Le Marais, fins a 
les galeries elegants i els passatges a 
prop de Palais-Royal. Vegeu pàg. 18.

El Louvre i la piràmide de vidre
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12 INTRODUCCIÓ

modernisme, representada pel Palau 
de Chaillot (vegeu pàg. 71).

Les darreries del segle XX
Des dels anys seixanta, París ha pas-
sat per un procés de transformació. Es 
van netejar les façanes, es va modernit-
zar la xarxa del metro i es van enderro-
car les parts antigues de la ciutat, com 
per exemple el mercat de Les Halles 
(vegeu pàg. 48). Els avenços tècnics 
van fer que els arquitectes poguessin 
construir edificis més alts (La Défense, 
vegeu pàg. 86), ampliar-ne els espais 
interiors (Centre Pompidou, La Villette, 
Bercy, vegeu pàg. 46, 77 i 80) i experi-
mentar amb materials que reflectissin i 
deixessin entrar la llum.

Durant els anys vuitanta, François 
Mitterrand va deixar petjada amb grans 

projectes (vegeu pàg. 30), com l’en-
trada en forma de piràmide del Louvre, 
d’I. M. Pei (vegeu pàg. 30), l’Institut del 
Món Àrab de Jean Nouvel (vegeu pàg. 
59), l’Òpera Bastilla (vegeu pàg. 55), el 
Gran Arc de La Défense (vegeu pàg. 87) 
i la Biblioteca Nacional de França-Fran-
çois Mitterrand (vegeu pàg. 81).

El segle XXI
Aquests últims anys han donat a llum 
el Museu de Quai Branly, en l’etapa 
de Jacques Chirac (vegeu pàg. 37), 
el museu més gran de París des del 
Centre Pompidou, mentre que Nicolas 
Sarkozy també ha intentat garantir el 
seu llegat amb arquitectura i infraes-
tructura. El seu projecte de la “Gran 
París” va començar amb 35.000 mi -
lion s d’euros per a un nou i elegant 
sistema de transport suburbà. Va con-
vidar-hi deu arquitectes de classe mun-
dial, com Jean Nouvel i Richard Rogers, 
per tal que dibuixessin la seva visió 
d’un Gran París més cohesionat. Els 
nous gratacels, que hi havien estat 
prohibits durant molt temps, ja es tro-
ben en procés de construcció, com ara 
l’Hermitage Plaza de La Dé      fense, que 
es convertirà en l’edifici més alt de la 
Unió Europea l’any 2018. El setem-
bre de 2012, el president Hollande va 
inaugurar una nova ala del Museu del 
Louvre, dissenyada per Rudy Ric  ciotti 
i Mario Bellini per allotjar el Departa-
ment d’Art Islàmic: el projecte més 
ambiciós d’aquest museu des que es 
va construir la piràmide de Pei.

El funicular de la Torre Eiffel

Escultura dels jardins de Luxemburg
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EXPLORANT PARÍS 13

CONSELLS PER EXPLORAR PARÍS

Nuits Blanches. Les Nits Blanques, esde-
veniments culturals que duren tota la nit, 
tenen lloc el primer cap de setmana d’oc-
tubre. París és ple de vida fins a primera 
hora del matí, amb museus, galeries d’art 
i altres institucions culturals que obren 
les portes gratuïtament durant tota la nit. 
Algunes línies de metro romanen obertes 
tota la nit per tornar a casa.
La Politesse. Es diu que els parisencs 
són gent desagradable: una reputació 
estesa però desencertada. De fet, molts 
ciutadans segueixen unes normes estric-
tes de convencions socials i es recomana 
als visitants que també les segueixin. 
Tant si compreu en un forn com si com-
preu a Chanel, començar per un “Bon-
jour Madame/Monsieur” i acabar amb un 
“Merci, au revoir”, per exemple, marcarà 
la diferència en el tracte que rebreu.
El passi del museu. Si voleu visitar uns 
quants museus mentre sigueu a París, 
compreu-vos un passi per als museus de 
la ciutat, que us estalviarà fer cua i gas-
tar-vos més diners en entrades per a més 
de 60 museus i monuments de París i la 
regió de l’Île-de-France. A més, podeu fer 
visites il·limitades durant el temps indi-
cat. Hi ha passis per a dos, quatre o sis 
dies, i els podreu comprar a oficines turís-
tiques, museus, galeries, aeroports o per 
internet (www.parismuseumpass.com).
El jazz de París. A la Rue des Lombards 
(2n arrondissement) hi ha els tres clubs 
de jazz més famosos: Le Baiser Salé, Le 
Duc des Lombards i el Sunset/Sunside. 

Durant els caps de setmana d’estiu, el 
Parc Floral del Bois de Vincennes ofereix 
concerts gratuïts de jazz i de clàssica.
En Vélo. Una de les millors maneres d’ex-
plorar la ciutat de París és en bicicleta. 
Agafeu-ne una de gratuïta a través de 
Vélib (vegeu pàg. 124).
Eviteu les cues de Versalles. Per visitar el 
palau, reserveu les entrades amb antici-
pació a través de www.chateauversailles.
fr. Una de les entrades més senzilles és 
el passaport, que us permet entrar a les 
visites principals. Els residents de la Unió 
Europea menors de 26 anys (els que no 
són de la UE han de ser menors de 18) hi 
entren gratuïtament.
Agafeu el tren cap a Fontainebleau. 
L’SNCF ofereix bitllets de tren-auto-
bús-castell tot en un. Comproveu els hora-
ris abans de viatjar (www.sncf.fr), perquè 
els serveis no són regulars.
Vaux-le-Vicomte. Podeu combinar la 
ruta 18 amb una visita al palau de Vaux-
le-Vicomte, precursora de Versalles 
(Maincy; www.vaux-le-vicomte.com; finals 
de març-principis de novembre, 10-18 h; 
s’ha de pagar), perquè són a 16 km de 
distància, dins de la mateixa línia de tren.
Venceu les multituds de Giverny. La casa 
i els jardins de Monet poden estar molt 
plens de gent, amb grups d’autobusos i 
visites escolars, així que us recomanem 
que hi aneu a primera hora del matí o al 
capvespre. També podeu comprar l’en-
trada per internet per tal d’estalviar-vos 
les cues (http://fondation-monet.com).

L’interior del Museu de l ’Orangerie
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DE COMPRES

18 INTRODUCCIÓ

En una època en què sortir a comprar 
és una activitat cada vegada més uni-
forme sigueu on sigueu, amb els matei-
xos grups internacionals i les mateixes 
etiquetes luxoses en totes les grans 
ciutats del món, París encara conserva 
la tradició de botigues especialitzades 
regentades per famílies, i les cadenes 
i els centres comercials hi predominen 
menys que en altres capitals europees.

La majoria de botigues obren des de 
les 9 h o les 10 h fins al voltant de 
les 19 h. N’hi ha poques que obrin el 
diumenge, excepte a Le Marais i unes 
quantes dels Champs-Élysées. Algunes 
de més petites tanquen tot el dilluns 
o obren a les 14 h. Moltes tanquen a 
l’agost, durant les vacances tradicio-
nals franceses. Els períodes principals 
de rebaixes són al gener i al juliol.

EL MAPA COMERCIAL

Els diferents districtes de la ciutat 
tenen el seu propi ambient i les boti-
gues reflecteixen la història i el tipus 
de persones que hi viuen. Podeu trobar 
botigues que venen articles clàssics 
i cars (antiguitats, dissenys luxosos 
d’interior i moda, per exemple) al 7è i 

al 16è arrondissements, que són rics 
i força conservadors; i dissenyadors 
bohemis, botigues de regals i de moda 
als carrers costeruts de Montmartre 
(Rue des Abbesses, per exemple), a la 
Bastilla i a Le Marais (Rue Étienne Mar-
cel i a la vora del Canal St. Martin).

Costura i cadenes
A la zona de l’Avenue Montaigne (sor-
tint dels Champs-Élysées), el Faubourg 
St. Honoré i St. Germain, hi podeu tro-
bar les grans cases de costura de la 
ciutat. Rue St. Honoré, però, s’ha con-
vertit en el focus per a la moda més 
avantguardista gràcies a l’establiment 
de Colette, la botiga d’estil de vida 
original. Fins i tot l’exclusiva Avenue 
Montaigne ha moderat la seva imatge 
tan burgesa amb l’arribada de l’última 
moda de joves Paul & Joe i Zadig & Vol-
taire. Totes dues marques han creat un 
efecte dòmino i han atret altres boti-
gues de moda i de regals a la zona.

Tradició i evolució
Els emblemàtics Champs-Élysées, de 
principis del segle XX, van caure en 
la massificació turística dels anys vui-
tanta, però a finals dels anys noranta 

Napoleó va descriure la Gran Bretanya com “una nació de comerciants”, però avui 
aquesta descripció escau més a França. A més, no es veu com un insult, sinó com un 
compliment pel seu ventall extraordinari de botigues especialitzades úniques.

Fent un cop d’ull al Marché aux Puces de St. Ouen
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s’hi va establir la pâtisserie extraordi-
naire Ladurée (vegeu pàg. 45) i va afa-
vorir que recuperessin la categoria que 
havien perdut. Aquests últims anys, 
l’avinguda s’ha realçat amb una onada 
de botigues temàtiques molt elegants.

Durant la dècada passada, les boti-
gues de disseny es van traslladar a St. 
Germain, la qual cosa incomodà aquells 
que volien mantenir els llibreters distin-
gits i l’ambient literari del districte.

El centre comercial Forum des Halles, 
que en general no és gaire atractiu, es 
troba en procés de regeneració. L’ajun-
tament parisenc ha decidit un disseny 
per refer el Forum: un dosser enorme 
de vidre cobrirà les places i els jardins 
renovats. Es preveu que el projecte esti-
gui completament enllestit l’any 2016.

Però no tots els barris s’han regene-
rat. El passat aristocràtic dels Boule-
vards Bonne Nouvelle i Montmartre ja 
és un record llunyà. Ara la zona és plena 
de botigues barates i de franquícies, 
però els grans magatzems construïts 
durant el segle XIX encara es conser-
ven, tan impressionants com sempre.

GALERIES I PASSATGES

Durant la dècada dels quaranta del 
segle XIX, París tenia més de 100 pas-
satges o centres comercials coberts, 
amb botigues a sota i barris al damunt. 
Eren llocs on els parisencs descobrien 
les novetats i les últimes modes, i 
alhora es protegien del mal temps. 
Actualment n’hi queden només una vin-

tena, en gran part a Palais Royal. Els 
passatges normalment obren des de 
les 7 h fins a les 21 h o les 22 h i tan-
quen durant la nit i tot el diumenge.

Punts més destacats
La galeria més ben conservada, la 
Galerie Vivienne (Rue Vivienne, 6, 2n 
arrondissement), té el terra fet d’un 
mosaic preciós i una teulada de ferro i 
vidre. És on es troben les botigues i els 
tallers de Jean-Paul Gaultier i Nathalie 
Garçon, algunes galeries d’art i l’ele-
gant teteria A Priori.

La Galerie Véro-Dodat (Rue Jean- 
Jacques Rousseau, 19; Rue du Bouloi, 
2, 1r arrondissement) data del 1826 
i és probablement el passatge més 
elegant. Les façanes de les botigues 
estan decorades amb fusta, llautó i 
amb capitells corintis esculpits. El més 
destacat d’aquest passatge són els 
articles de pell a Il Bisonte i el maqui-
llatge personalitzat a By Terry.

El Passage du Grand Cerf (Rue 
Dussoubs, 10; Rue St. Denis, 145, 2n 
arrondissement) és probablement el 
centre comercial més modern i el cap-
davanter dels innovadors. Hi trobareu 
peces fetes per dissenyadors gràfics, 
barretaires i joiers trencadors.

El Passage des Panoramas (Rue 
St. Marc, 10; Boulevard Montmartre, 
11, 2n arrondissement) és un dels cen-
tres comercials més antics, inaugurat 
el 1800. El que més en destaca són 
els filatelistes: hi ha sis comerciants 
especialitzats en segells.

El Fauborg St. Honoré és realment modern
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20 INTRODUCCIÓ

DATES CLAU DE LA HISTÒRIA

EDAT ANTIGA

c. 300 aC La tribu cèltica dels parisii s’instal·la a l’Île de la Cité i funda Lutetia.
58–52 aC Els romans conquereixen París. S’edifica la Rive Gauche.
c. 250 dC Sant Denis estableix la primera comunitat cristiana de París.
451 Santa Genoveva salva París de les mans d’Àtila.
508 Clodoveu I, rei dels francs, converteix París en la seva capital.

EDAT MITJANA

768-814 Dinastia carolíngia. El poder es trasllada de París a Aquisgrà.
987 Hug Capet és escollit rei. Inici de la dinastia dels Capet.
1253 Fundació de la Sorbona.
1340 Inici de la guerra dels Cent Anys.
1420 París es rendeix en mans d’Anglaterra. Els anglesos governen la ciutat fins 

al 1436.

RENAIXEMENT I IL·LUSTRACIÓ

1515-1547 Francesc I de França comença a reconstruir el Louvre.
1589 Enric III és assassinat.
1594 Enric IV es converteix al catolicisme i acaben les guerres de religió.
1682 Lluís XIV trasllada la seva cort a Versalles.

REVOLUCIÓ, IMPERI I REPÚBLICA

1789 La Revolució Francesa acaba amb la monarquia i enceta la Primera 
República Francesa. Lluís XVI i Maria Antonie ta són executats el 1793.

1794 Durant el Terror posterior, moren més de 60.000 persones.
1799 Napoleó Bonaparte s’apodera de la corona i esdevé emperador (1804).

La tribu dels parisii la va descobrir, els romans la van usurpar, els francs la van 
envair i Napoleó la va governar. La cultura refinada i la política revolucionària 
de la ciutat canvià el món. Enumerem els esdeveniments més importants.

La presa de la Bastilla, 1789
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1814-1815 Amb la caiguda de Napoleó es restaura la monarquia borbònica.
1830 Revolució burgesa. Lluís Felip I de França és nomenat rei. 
1848 Lluís Napoleó, nebot de Bonaparte, pren el poder mitjançant una revo-

lució i dóna pas a la Segona República.
1852 Lluís Napoleó s’autonomena Napoleó III: el Segon Imperi. El baró Geor-

ges Haussmann comença una restauració de la ciutat que dura divuit 
anys. S’inauguren els primers grans magatzems: Le Bon Marché.

1870-1871 Guerra francoprussiana. París es rendeix. Napoleó III abdica. Fi del 
Segon Imperi. La Tercera República Francesa dura fins al 1940.

1871 Insurrecció revolucionària de la Comuna de París, amb 25.000 morts.
1889 Es construeix la Torre Eiffel. S’inaugura el Moulin Rouge de Pigalle.

SEGLE XX

1900 Obre la primera línia de metro de París.
1914-1918 I Guerra Mundial.
1934 La Gran Depressió propicia aldarulls i una successió de vagues.
1939-1945 II Guerra Mundial. França cau en mans dels nazis el juny de 1940.
1946 Charles de Gaulle funda la Quarta República Francesa.
1958 La crisi d’Algèria fa caure la Quarta República. De Gaulle funda la Cin-

quena República. Es concedeix el vot a les dones.
1962 Final de la guerra d’Algèria.
1968 Els aldarulls d’estudiants i les vagues de treballadors sacsegen París, i 

De Gaulle convoca eleccions. Les guanya, però dimiteix al cap d’un any.
1969-1974 Presidència de Georges Pompidou.
1974-1981 Presidència de Valéry Giscard d’Estaing.
1981-1995 Presidència de Mitterrand, especials pels seus grands projets.
1998 París acull la final del Mundial de futbol i França en guanya la copa.

SEGLE XXI

2001 Bertrand Delanoë és elegit alcalde de París.
2002 L’euro substitueix el franc com a divisa de França.
2007 El candidat Nicolas Sarkozy guanya les eleccions presidencials.
2012 El socialista François Hollande és elegit president de França.
2014 Anne Hidalgo, d’origen espanyol, es onverteix en la primera alcaldessa 

de París.
2015 Cadena d’atemptats gihadistes, amb prop de 150 morts.

Boulevard Haussmann a principis del segle XX
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