


AMB LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL, les 
ciutats, tradicionalment recloses per 
defensar-se dels enemics, perden la por 
i s’obren a l’exterior. La prioritat màxi-
ma és ara l’expansió, així que els seus 
habitants renuncien a la protecció que 
des de l’Antiguitat els oferien les mura-
lles i s’expandeixen més enllà. El cas de 
la capital catalana té alguna particulari-
tat. Barcelona va créixer dins dels límits 
de Ciutat Vella fins que, a punt d’arribar 
a esclatar de tan densa com era, el 1854 
el govern central va autoritzar l’ender-
roc de les muralles. La fi del confina-
ment permet ocupar el gran pla lliure 

eixample
EL MODERNISME MéS ENLLUERNADOR 
I ALTRES SECRETS

d’edificacions que s’estenia entre la ciu-
tat antiga i els municipis de Gràcia, Les 
Corts, Sants, Sant Andreu de Palomar i 
Sant Martí de Provençals. Per a Barcelo-
na, és la gran oportunitat per millorar 
les condicions de vida de les persones, 
construir habitatges més folgats, noves 
indústries i equipaments. Els avantat-
ges de la ciutat ampliada de seguida es 
faran evidents i, en només mig segle, la 
població passarà de 190.000 a més de 
mig milió d’habitants.

L’aprovació, el 1859, del pla d’Ei-
xample dissenyat per Ildefons Cerdà 
va resultar polèmica perquè imposava, 
des de Madrid, un determinat model 

de ciutat. Però el cert és que la trama 
regular formada per un miler d’illes de 
cases gairebé idèntiques, i travessada 
per carrers d’una amplada inusual per 
permetre la circulació de tramvies, es 
revelaria, malgrat la perversió del mo-
del Cerdà original (edificis de màxim 
tres pisos, illes de cases obertes amb 
grans jardins...) idònia per a les neces-
sitats de la ciutat moderna.

L’Eixample, iniciat amb timidesa a 
l’eix central del passeig de Gràcia i a 
la seva dreta, es va posar de moda i, a 
finals del XIX, s’hi van alçar infinitat de 
construccions noves coincidint amb 
l’auge del modernisme. L’Eixample es 
va convertir en el gran barri residencial 
de Barcelona. La part central quedava 
reservada per a les classes benestants 
mentre que les classes populars es van 
instal·lar a Sant Antoni i als voltants del 
temple de la Sagrada Família. De forma 

progressiva, l’epicentre urbà es traslla-
daria de la ciutat antiga a la ciutat nova. 
A la segona meitat del segle XX, el tram 
central de l’Eixample acabaria aplegant 
el gruix de l’activitat comercial, lúdica, 
financera, de restauració i de seus d’en-
titats públiques i privades de la ciutat.

Però l’Eixample és alguna cosa més 
que les enlluernadores cases moder-
nistes de Gaudí, Domènech i Montaner 
o Puig i Cadafalch. A més de la Dreta, el 
districte té els barris del Fort Pienc, de 
la Sagrada Família, de l’Antiga Esquer-
ra, de la Nova Esquerra i de Sant Anto-
ni, plens de monuments i edificis, pot-
ser menys coneguts que la Pedrera o la 
Casa Batlló, però que també val la pena 
descobrir. Des de les grans estructures 
metàl·liques dels mercats municipals, 
fins a escultures de Miró, claustres ro-
mànics o construccions contemporà-
nies com els nous Encants. u
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L’ANTIGA ESQUERRA 
DE L’EIXAMPLE

Universitat de Barcelona
Gas Lebón
Seminari Conciliar
Casa Xina
Casa Granell
Casa Joan Baptista Pons
Mercat del Ninot
Facultat de Medicina
Santa Maria de Jerusalem
Casa Francesc Cairo
Casa Enric Llorens
Cases Torres
Casa Sayrach
Casa Pere Company

LA DRETA DE L’EIXAMPLE

Plaça de Catalunya 
Jardins de la Reina Victòria
Cinema Coliseum
Casa Garriga Nogués
Casa Ibarz Bernet
Casa Clapés
Fundació Tàpies
Núvol i cadira
Casa Pia Batlló
Casa Heribert Pons
Casa Climent Arola

Casa Fargas

Casa Dolors Vidal de Sagnier

Casa Dolors Calm

Casa Juncosa

Casa Manuel Verdú

Casa Domènech i Estapà

Casa Serra

Banc Sabadell

El Cinc d’Oros

Casa Comalat

Palau del Baró de Quadras

Palau Robert
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Monument al Doctor Robert
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Casa Domènec Coll
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Casa Thomas

Conservatori de Música

Mercat de la Concepció

Casa Manuel Llopis Bofill

Casa Granell

Església de les Saleses

Monument a Verdaguer

Palau Macaya

Casa de les Punxes

35

36

37

39

40

41

41

42

43

45

45

45

47

48

49

49

50

50

50

50

50

51

52

52

55

55

55

56

59

59

60

62

63

65

65

67

67

67

68

68

68

70

71
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Biblioteca Arús

Casa Estapé

Central Catalana d’Electricitat

Estació del Nord

Parc de l’Estació del Nord

Cel Caigut

Auditori de Barcelona

Teatre Nacional de Catalunya

Mercat dels Encants

La Monumental

Escola Ramon Llull

LA NOVA ESQUERRA 
DE L’EIXAMPLE

Casa Golferichs

Casa de la Lactància

Casa Coll Portabella

Les Arenes

Casa Fajol

Parc de Joan Miró

Dona i Ocell

Casa Salvat

La Model

Editorial Gustavo Gili

Escola Industrial

LA SAGRADA FAMÍLIA

Fàbrica Myrurgia
Sagrada Família
Casa Planells
La Casa dels Balcons
Escola Pública Municipal
Fàbrica Damm
Avinguda de Gaudí
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Passatge de Torres
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SANT ANTONI

Casa Granell Manresa
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L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

L’EIXAMPLE PRIMERENC es va concen-
trar entre el passeig de Gràcia, la Ram-
bla Catalunya, la cruïlla dels carrers de 
Pau Claris i del Consell de 
Cent i els voltants de les 
rondes. La lentitud 
amb què avançava 
la construcció dels 
blocs de pisos a 
l’Esquerra de l’Ei-
xample contrasta 
amb la proliferació 
de nous projectes que 
sorgien a la dreta del car-
rer de Balmes. El ferrocarril de 
Sarrià, que baixava pel carrer de Bal-
mes a cel obert, marcava, però, una lí-
nia divisòria definitiva en un Eixample 
que Cerdà havia somiat igualitari però 
en el qual es van marcar clares diferèn-
cies socials. 

Si la Dreta de l’Eixample es va erigir 
en el barri dels escollits, l’Esquerra era 
l’opció a l’abast de les famílies de clas-
se mitjana, com demostra la davallada 
de qualitat dels edificis que s’apre-
cia a partir del carrer de Muntaner. A 
l’Esquerra de l’Eixample hi havia una 
gran disponibilitat de sòl a preus asse-
quibles, així que allà es van construir 
alguns dels equipaments que la nova 
ciutat necessitava. La colonització de 
l’Esquerra de l’Eixample va començar 
amb el sorgiment dels primers blocs 
al voltant de la plaça de la Universitat 
i va seguir per la Gran Via en direcció 
a la plaça d’Espanya i pels carrers de 
Muntaner, d’Aribau, d’Enric Granados, 
de Balmes i la Diagonal. 

El primer nucli important va sorgir 
entorn del Mercat del Ninot i de l’Hos-

pital Clínic, on es van bastir blocs de pi-
sos de lloguer. En vigílies de l’Exposició 
Internacional de 1929, el soterrament 

del tren de Sarrià i de les 
vies del carrer d’Aragó 

va obrir les portes a 
la definitiva incor-
poració del terri-
tori al pla traçat 
per Ildefons Cer-
dà. Actualment, el 

carrer d’Urgell mar-
ca el límit entre dos 

barris, l’Antiga Esquerra 
de l’Eixample i la Nova Esquerra 

de l’Eixample, que fins al 2006 havien 
estat un de sol. 

1 UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Barcelona va estar un segle i mig sense 
universitat en virtut del decret de Nova 
Planta implantat per Felip V després 
de la seva victòria militar en la Guerra 
de Successió. El 1837, va començar el 
trasllat de la Universitat de Cervera a la 
ciutat. Provisionalment es va instal·lar 
al carrer del Carme, fins que, el 1867, 
es va iniciar la construcció d’un nou i 
modern recinte a l’incipient Eixample, 
a tocar de Ciutat Vella. La seu històrica 
de la Universitat de Barcelona (Gran 
Via de les Corts Catalanes, 585) és un 
dels primers edificis construït  extra-
murs i la inversió més gran de l’Estat a 
la Barcelona de l’època.

Elies Rogent va projectar un edifici 
d’inspiració medieval amb dues torres 
laterals que semblen campanars. Al 
cos central hi ha un vestíbul presidit 

El primer nucli 
important de l'Antiga 
Esquerra de l'Eixample 
va sorgir al voltant del 
Mercat del Ninot i de 
l'Hospital Clínic, on es 

van bastir blocs de 
pisos de lloguer 
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per grans escultures de savis. Una es-
calinata de gran format condueix al pis 
superior, on es troben l’aula magna, el 
paranimf, decorat per Josep Mirabent 
en estil neomudèjar, el rectorat i la ca-
pella. Les aules se situen a banda i ban-
da de l’edifici, al voltant de dos claus-
tres enjardinats: les aules de Lletres 
en una ala, les de Ciències en l’altra. 
En una galeria de la planta superior 
hi ha l’escut del segle XVI que presidia 
l’entrada a les antigues universitats de 
la Rambla dels Estudis i del carrer del 
Carme. Avui, aquest edifici acull les fa-
cultats de Filologia i Matemàtiques de 
la Universitat de Barcelona.

2 GAS LEBÓN 

L’any 1842, l’enginyer francès Charles 
Lebon va instal·lar els primers fanals 
de la ciutat que funcionaven amb gas 

me, tant en boga al segle XIX. L’església 
ocupa l’espai central i destaca pel seu 
elevat cimbori. D’allà surten els quatre 
braços que acullen les aules, els antics 
dormitoris i dependències auxiliars. El 

i, després d’obtenir l’exclusiva en la 
explotació de l’enllumenat públic, el 
1843 va fundar la Societat Catalana per 
a l’Enllumenat per Gas. La seu central 
de la Companyia Gas Lebon (Balmes, 
15) es va situar en un emplaçament 
amb molta visibilitat, a tocar de la Uni-
versitat de Barcelona. És un edifici de 
Francesc de Paula del Villar (1896) de 
tipus monumental, que combina pe-
dra i maó vist amb una clara influència 
centreeuropea. Les mansardes del pis 
superior són afegits posteriors.

3 SEMINARI CONCILIAR 

L’arquitecte Elies Rogent va edificar, 
entre 1879 i 1904 i a l’esquena de la 
Universitat de Barcelona, el Seminari 
Conciliar (Diputació, 231), un edifici 
amb planta de creu grega que també 
segueix els cànons del neomedievalis-

conjunt té dos petits claustres, mentre 
que a l’exterior hi ha uns jardins on es 
pot veure un monument dedicat a Pere 
Tarrés. L’edifici acull actualment la Fa-
cultat de Teologia.

L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
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4 CASA XINA 

Aquest edifici és una de les poques 
obres que l’arquitecte valencià Joan 
Guardiola Martínez va fer a Barcelona. 
Aquest mestre d’obres va estudiar a la 
ciutat i va ser alumne de Gaudí, tot i 
que la Casa Xina (Muntaner, 54) no dei-

5 CASA GRANELL

Fill del mestre d’obres Jeroni Granell i 
Mundet, Jeroni Ferran Granell Manre-
sa és un arquitecte modernista que ha 
deixat nombroses obres a l’Eixample 
i a Gràcia i que va destacar en la rea-
lització de vitralls, com ara els zenitals 

GELATERIA DELACREM
A baix de tot del carrer d’Enric Gra-
nados, davant del Seminari Conciliar 

i fent cantonada amb el carrer del 
Consell de Cent, es troba un dels 
punts més dolços de tot l’Eixample. 
És la petita gelateria Delacrem (Enric 
Granados, 15-17), escollida pels usua-
ris del web TripAdvisor com la millor 
d’Espanya. Aquest establiment ofereix 
21 varietats diferents de gelats, que el 
propietari de l’establiment, Massimo 
Pignata, elabora cada dia de forma ar-
tesanal, amb productes importats del 
seu lloc d’origen i que varien en funció 
de la temporada. Els gelats de cirera, 
pistatxo i el lemon pie són els que gau-
deixen de més reconeixement. 

xi veure la seva influència. El 1929, ins-
pirat pels molts viatges que va fer pel 
món, Guardiola va projectar un edifici 
que barreja detalls decoratius art déco 
amb altres de procedència àrab i orien-
tal. Tot en ell és exagerat i, per aquest 
motiu, quan es va inaugurar es va dir 
que era “faller i escandalós”.

L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

del Palau de la Música, i d’esgrafiats. 
La Casa Granell (Balmes, 65) du el seu 
nom perquè, a més de dissenyar-la, era 
de la seva propietat. En la seva modès-
tia, l’edifici manté un bon equilibri en-
tre esgrafiats, pedra esculpida, baranes 
de ferro forjat i una tribuna de fusta 
amb vidres emplomats.

4
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6 CASA JOAN BAPTISTA PONS

A l’igual que Jeroni Ferran Granell Man-
resa, l’arquitecte Joan Baptista Pons va 
projectar el 1908 un edifici de la seva 
propietat (Balmes, 81). Més gran que 
Granell, Pons era un arquitecte eclèc-
tic, tot i que en aquest cas va aplicar 
l’ornamentació de moda a Barcelona. 
L’immoble té baranes sinuoses, un 
vistós coronament i uns bonics fines-
trals a l’entresol. Tots els elements de 
la façana estan decorats amb motius 
vegetals.

L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

7  MERCAT DEL NINOT
El Ninot (Mallorca, 133) va obrir el 
1894 com a mercat a l’aire lliure del, 
fins el 1897, municipi independent 
de Les Corts. El nom prové d’un mas-
caró de proa o ninot que presidia 
una taverna molt popular on es venia 
el vi a un preu més econòmic que a 
Barcelona. La denominació oficial era 
Mercat del Porvenir, ja que va ser el 
primer que el municipi va tenir i les 
autoritats hi tenien dipositades mol-
tes expectatives. De seguida, però, va 
ser conegut amb el seu nom actual. 
La Segona República va oficialitzar el 
nom i el franquisme li va retornar el 
nom original. El 1933 es va construir 
l’estructura metàl·lica que cobreix el 
mercat, obra d’Antoni de Falguera. 
Des del 2009, i fins al 2015, el mercat 
està tancat per reformes. 

8 FACULTAT DE MEDICINA 

Malgrat ser dues institucions separa-
des, la Facultat de Medicina i l’Hos-
pital Clínic constitueixen, des del seu 

8
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naixement, un conjunt unitari a ni-
vell arquitectònic. L’arquitecte Josep 
Domènech i Estapà és l’autor dels 
dos edificis, finalitzats els anys 1904 
i 1906, respectivament. La Facultat 
de Medicina (Casanova, 141) té una 
façana monumental, amb una entra-
da precedida per sis grans columnes 
corínties i un frontó semicircular amb 
un relleu al·legòric. L’Hospital Clínic 

L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

9 SANTA MARIA DE JERUSALEM

El convent de Santa Maria de Jerusa-
lem, propietat de l’orde de les monges 
clarisses, es trobava situat al bell mig 
del Raval, a l’actual plaça de la Gardu-
nya des del segle XV. El recinte monàs-
tic va resultar destruït en la revolució 
de 1868 i només se’n va salvar el claus-
tre, que, el 1885, es va traslladar al seu 

emplaçament actual, al pati del Col·legi 
Sant MIquel (Rosselló, 175). El claustre 
és d’estil gòtic tardà i ha estat atribuït 
als mestres Bartomeu Mas i Bernat Na-
dal. Del conjunt, només són originals 
els dos pisos d’arcs. La resta d’elements 
del claustre daten del moment del seu 
trasllat a la seva ubicació actual. Si el 
voleu veure, es pot visitar els dissabtes 
pels matins.

(Villarroel, 170), per la seva banda, va 
ser concebut com un dels centres que 
havia de substituir l’històric Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau del barri 
del Raval i s’articula al voltant de la 
facultat. Malgrat ser modèlic des del 
punt de vista hospitalari i científic, el 
Clínic actual s’ha quedat petit i està 
permanentment en obres per encabir-
hi tots els serveis.
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