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“El barri del Peu del Funicular està situat sobre el vessant solell d’una vall petita que surt, d’oest en est, d’un dels 
replecs de la part sud del Parc de  Collserola i s’obre cap al mar. Els grans atractius del barri són per descomptat la 
seva orientació i les seves vistes. Totes les cases del barri en treuen profit. Cap a l’oest, mirant com el sol s’amaga 
darrera la serra; cap al sud, mirant la ribera nord de la Riera, on encara hi ha boscos frondosos; cap a l’est, amb 
una visió parcial i insòlita de Barcelona –els gratacels del Fòrum, la Sagrada Família i els Escolapis de Sarrià... Un 
paisatge canviant, on els boscos, el cel, el mar i la ciutat agafen colors variables i imprevisibles.”   

Jacqueline Jacquet. 
Professora, resident al barri del Peu del 
Funicular des dels anys setanta.

Maricarmen Tapia. 
Arquitecta, especialitzada en urbanisme.

Jerónimo Bouza. 
Antropòleg.   
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Crec que l’esforç que cal realitzar per a l’incorporació dels nostres 
conciutadans, vells i novells, a llur realitat actual i històrica, això és, 
el procés d’integració dels residents a Catalunya, cal acompanyar-lo 
de l’esforç per part de Barcelona, de la “barcelonització” dels veïns de 
la nostra ciutat. Cal integrar-los, encara que sigui per lligams subtils, 
a la noble tradició de la ciutat. Socialment i urbanisticament cal 
donar la sensació que Barcelona no és de qui primer hi arriba; que 
Barcelona és una història i un projecte; i que milers de ciutadans li 
reten culte.

J. V. Foix   La història de Barcelona a les escoles
(3-1-1933  Els lloms transparents)





El barri del Peu del Funicular de Vallvidrera, 
situat entre Sarrià i Vallvidrera, deu el 
seu nom a dues estacions: la del Funicular 
(1902) i la dels Ferrocarrils de la Generalitat 
(1916). Actualment, es pot llegir a la façana 
de l’estació del Funicular: “Funicular de 
Vallvidrera” i al triangle blau i vermell, 
distintiu dels Ferrocarrils de la Generalitat: 
“Peu del Funicular”.

A les primeres escriptures dels terrenys del 
barri, censats o venuts, parlem dels principis 
del segle XX, consta que aquests terrenys 
formen part de l’ex-municipi de Sant Vicenç 
de Sarrià, o dels paratges de la Font del 
Llop, o de la Vall de Moch, o del barri de 
Can Soca. La  gent de Sarrià i de Vallvidrera 
en deien el Poble Nou de Vallvidrera, el 

barri de Pequín, el poble dels 1000 Watts... 
Tanmateix, els habitants d’aquest vessant de 
muntanya ho tenien clar: el barri on farien la 
vida tenia un nom, es deia “Peu del Funicular 
de Vallvidrera”.

Carrers empinats que et regalen vistes al mar, 
terrenys costeruts i rocosos on encara creixen 
vinyes i ametllers, matins d’hivern assolellats 
i nits d’estiu fresques, una casa a la meva 
mesura... Em vaig enamorar del barri i m’hi 
vaig instal·lar el 1985. Després, poc a poc, 
es va formar com un teixit al voltant meu, 
vaig descobrir uns veïns que es feien estimar 
i que m’estimaven. La Vicenta, la Pepita, el 
Manyo, l’Adelina i tants d’altres.

Aleshores, vaig pensar que aquest barri, sortit 
del no-res fa gairebé cent anys,  mereixia 
una mica d’atenció i, per què no, un petit 
estudi. Vaig sol·licitar l’ajuda d’uns amics 
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professionals, un antropòleg, Jerónimo 
Bouza, una arquitecta, Maricarmen Tapia, 
i, tots plegats, vam començar a treballar. 
Gestions als ajuntaments, a les parròquies, 
consultes d’arxius, hemeroteques i, al mateix 
temps, converses amb homes i dones del 
barri. Tots els veïns tenien records, personals, 
dels pares, dels avis...

La documentació va ser tan abundant i 
interessant, la resposta dels veïns tan generosa 
(documents impensables, fotos històriques i 
fotos entranyables) que el projecte inicial es 
va quedar petit. El nostre equip es va adonar 
que calia treballar més a fons els temes que 
pensàvem abordar. La història del barri del 
Peu del Funicular –100 anys de vida, quatre 
generacions que travessen el segle XX, tan 
important per a la història de Catalunya– 
podia ser objecte d’un llibre.

Ara, doncs, el barri té un llibre: “El Peu del 
Funicular de Vallvidrera. Història d’un barri” 
Aquest llibre és sens dubte un homenatge als 
seus primers habitants, però també pot ser, 
ho esperem, un bon punt de partida per a 
les noves generacions, per als nous veïns, que 
poc a poc ocuparan l’espai d’aquests homes 
i d’aquestes dones que, fa molts anys, van 
buscar al peu de la muntanya un lloc per 
viure-hi.

Jacqueline Jacquet
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Antonio i Marta Briz 
Carretera de les Aigües - 1955 

A. Jordi Briz 



Introducció

La història d’una gran ciutat es construeix 
sovint a partir de l’anàlisi dels grans fets–
polítics, econòmics– protagonitzats pels 
responsables del seu govern i per destacats 
personatges, que tingueren influència en 
la conformació de la trama urbana i en la 
conversió dels projectes de ciutat en realitat 
cívica. Tanmateix, aquesta història no serveix 
per entendre el present i planificar el futur –
és a dir, no aporta experiència i saviesa– si no 
incorpora l’estudi dels processos socials, dels 
avatars quotidians dels ciutadans; la ciutat es 
desenvolupa i creix gràcies als ciutadans. Són 
ells els causants i els receptors dels èxits i dels 
fracassos del creixement urbà.

El període que abasta la història que ara 
volem narrar (1920-1960) tingué un gran 
impacte en el posterior desenvolupament 
urbà de Barcelona, amb unes transformacions 
urbanístiques i demogràfiques profundes 
i amb uns processos subjacents de canvi 
econòmic, social i cultural. No hem d’oblidar 
tampoc que aquesta etapa transcorre en un 
marc de permanent i convulsa inestabilitat 

política, amb diversos canvis de règim –
monarquia, república, dictadures–, temps de 
guerra i llarga postguerra.

De la mateixa manera que, morfològicament, 
Barcelona està integrada per barris diferents, 
la història de cadascun d’ells contribueix a la 
construcció de la història de la ciutat. Cada 
barri, sorgit en un context històric i en unes 
circumstàncies determinades, explica un 
moment o un procés concret del conjunt. 
En aquest sentit, l’aparició i la consolidació 
del Peu del Funicular de Vallvidrera ajuda 
a entendre la Barcelona dels anys 20, la 
Barcelona republicana i la Barcelona de la 
postguerra fins als anys 60, període amb que 
acabem el nostre estudi.

El barri del Peu del Funicular de Vallvidrera, 
com altres barris de Barcelona està imbricat 
en el context general de la ciutat, i neix quan 
Barcelona creix cap a les zones de la perifèria. 
Però, si el comparem amb altres zones 
perifèriques de la ciutat, cal remarcar sobretot 
la singularitat de la seva conformació i de 
la seva evolució. Així, aquesta singularitat 
ens portarà a destacar tres diferències que 
analitzarem amb deteniment a les pàgines 
que segueixen:
En primer lloc, el barri del Peu del Funicular 

11



12

de Vallvidrera sorgeix a partir d’un projecte 
d’urbanització privat. En segon lloc, els seus 
habitants provenen d’una població obrera de 
mitjana edat, bàsicament barcelonina, amb 
recursos per iniciar la construcció d’habitatge 
propi. En tercer lloc, remarcarem la rapidesa 
amb què creix durant els primers anys, amb 
projectes formals d’habitatge –plànols i 
llicències d’obra– realitzats en gran mesura 
mitjançant l’autoconstrucció.

Aquest llibre “La història del barri del Peu del 
Funicular de Vallvidrera” s’ha articulat en tres 
grans temes. En el primer capítol s’analitza 
el context històrico-social que acompanya la 
creació del barri, es delimita i es descriu el 
territori, i se n’expliquen els inicis. El segon 
capítol s’ocupa de l’evolució urbanística i 
demogràfica i de la seva consolidació. En el 
tercer capítol, dedicat a la vida quotidiana, es 
recullen, temàticament i cronològica, els trets 
que ens han semblat més significatius en la 
conformació de la seva personalitat urbana.
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Inicis del barri

El barri en la història de Barcelona
El territori
La urbanització
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Verso
Postal enviada 

des de Vallvidrera 
el 24 de juny de 1919

A. Jordi Briz

Recto
Postal amb fotografia del Peu 

del Funicular
(Can Sibina i Can canut)

A. Jordi Briz



EL BARRI EN LA HISTÒRIA 
DE BARCELONA

La Barcelona del primer terç del segle va 
experimentar un ràpid procés de creixement 
de la població i d’extensió de la ciutat, amb 
un ritme accelerat de construcció de nous 
habitatges. La seva població es duplicà entre 
el 1900 i el 1930. Aquest fort creixement, 
producte de les annexions dels municipis 
limítrofes i de diverses  onades migratòries, 
tingué com a conseqüència de la densificació 
dels cascos antics, l’encariment dels lloguers i 
el naixement de barris nous en localitzacions 
perifèriques. Les classes treballadores i els 
nouvinguts foren els més necessitats i els 
processos d’urbanització –espontània o no– 
començaren a proliferar en els límits de la 
ciutat.

L’any 1921 el municipi de Sarrià s’annexionà 
al de Barcelona, es començà a urbanitzar la 
Serra de Collserola, en el vessant de migdia  
i al mateix temps s’inicià la urbanització del 
Peu del Funicular.

Una societat a la recerca de la natura, 
de la salut i d’un lloc per estiuejar

A partir de l’últim terç del segle XIX, 
davant la congestió i la contaminació de les 
ciutats industrials, animat pels arguments 
dels higienistes, sorgeix entre les classes 
acomodades un moviment d’arribada als 
espais naturals, tot buscant el contacte amb 
la natura i un estil de vida sana, o, potser, la 
recuperació de la salut perduda.

Aquest procés, que va ser comú a moltes ciutats 
industrialitzades d’Europa, es manifestà a 
Catalunya mitjançant la urbanització de 
molts indrets del país. Afavorida per la seva 
proximitat a Barcelona, la Serra de Collserola 
es va desenvolupar ràpidament com a centre 
d’estiueig.

Ja a partir de la segona meitat del segle XIX, 
Sarrià i Vallvidrera, com a punts d’arrencada, 
per a moltes famílies de la burgesia 
barcelonina van esdevenir uns llocs preuats, 
de residència en el cas de Sarrià, d’estiueig 
en el cas de Vallvidrera. A Vallvidrera es van 
construir torres, xalets, hotels i restaurants 
per acollir aquests habitants estacionals. De 
manera aïllada, es construïren també torres 
en el recorregut des de Sarrià a Vallvidrera.
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Aleshores, per Collserola es van obrir camins 
amples. Senyores i senyors hi passejaven, 
anaven cap a una font ombrejada de plàtans, 
cap a una creu de terme, una ermita...

Una societat a la recerca de la natura, 
de la salut i d’un lloc per viure-hi

Les classes treballadores, tot i tenir un ritme 
de vida molt diferent –no existien les vacances 
pagades i molt a poc a poc es començava a 
generalitzar la jornada laboral de dilluns a 
dissabte– van participar d’aquest moviment 
a la recerca de la natura i de la salut. Era 
una època en què, a més, es va intensificar 
la tradició associativa en tots els àmbits de 
la vida social i cultural. Els dies festius eren 
aprofitats intensament per fer excursions i 
berenars als afores de la ciutat. Collserola, 
amb nombroses fonts i berenadors, era un 
dels espais més propers i accessibles gràcies 
als tramvies i els funiculars. I moltes famílies, 
en tornar d’una d’aquestes excursions amb 
alegria i flors als braços, pensaven que aquells 
llocs, al peu de la muntanya, eren un bon 
indret per viure-hi.
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Postal amb fotografia del bosc del Tibidabo
A. J. Jacquet
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Situació i plànol actual de l’àrea d’estudi

Torrent dels Arcs (la Riera)
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EL TERRITORI

Límits i descripció

El barri del Peu del Funicular està situat al 
nord de Sarrià, a mig camí de Vallvidrera, 
en els límits del Parc Natural de Collserola. 
Administrativament pertany al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Deu el 
nom a la seva situació al costat de l’estació 
Peu del Funicular dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. S’estén entre els 
200 i els 280 metres d’altitud sobre el nivell 
del mar,  amb fortes pendents i diferències 
d’alçària entre els carrers.

L’àrea d’estudi específica és la zona delimitada 
en l’actualitat pels carrers Carroç, Carretera de 
les Aigües i Sant Jaume Apòstol. Correspon 
als projectes d’urbanització promoguts l’any 
1922 en les propietats d’Ignasi de Llanza, 
Joaquín Collet i Joaquín de Vilallonga y de 
Càrcer. Abasta una part del barri, que es 
completa amb les urbanitzacions immediates, 
de principis de segle, i les construccions que 
es van realitzar de forma paral·lela en els 
terrenys de la vídua de Cuyàs, a la part de 
llevant del carrer Sant Jaume Apòstol.

El plànol de Sarrià realitzat per l’enginyer 
Arturo Vallhonrat el 1901 ens descriu 
una àrea amb fortes pendents, delimitada 
per barrancs i rieres. També hi apareix  la 
Carretera de Sarrià a Vallvidrera, construïda 
el 1888, que era l’única via de comunicació 
entre les cotes inferiors i les superiors a 
excepció de les dreceres; el seu traçat inicial 
es manté fins avui dia.

Els Arcs - A. Navarro

El Torrent dels Arcs (la Riera) baixa d’oest 
a est. És el que delimita per la banda sud 
l’àrea d’estudi i creua la Carretera de Sarrià 
a Vallvidrera. El seu recorregut ha estat 
lleugerament modificat amb el temps, 
a causa dels tancaments de les parcel·les 
limítrofes i de la seva canalització en diferents 
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Fragment del plànol
de Sarrià
Artur Vallhonrat - 1901

 
Vallvidrera

Drecera

Àrea d’estudi

Carretera
Sarrià a 

Vallvidrera
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fases. A l’altre vessant, aquesta riera rep les 
aigües de quatre petits afluents: el torrent del 
Bosc, el dels Frares, el de Can Lleó i un altre 
petit torrent provenint del Salt del Moc. En 
l’encreuament de la riera i el carrer Carroç hi 
havia un aqüeducte, documentat en diverses 
fotografies, que es va mantenir dempeus fins 
a la meitat dels anys 50; portava aigua des de 
la mina de Can Canut fins a Sarrià. També hi 
havia una pedrera, a la Carretera de Sarrià a 
Vallvidrera, propietat de l’Àngel, i una altra a 
prop de la cruïlla del Funicular i la Carretera 
de les Aigües, dins la propietat d’en Miralles.

La propietat del sòl estava dividida en grans 
finques que pertanyien a diversos propietaris: 
Ignasi de Llanza, Narcís Turigas i Trinitat 
Cuyàs. Des del Camí de Can Soca (carrer 
Carroç) fins a la carretera de Vallvidrera, les 
finques pertanyien al Marquès de Fontanella 
i Casa Àngel.

Es pot considerar que al començament del 
segle XX aquest territori formava part de 
la serra de Collserola, zona anomenada 
ara Parc Natural de Collserola, banda 
solell. Aleshores la Serra comptava amb el 
petit nucli de Vallvidrera i diverses masies 
d’explotació familiar que es dedicaven al 
cultiu, a l’explotació forestal i al pasturatge 
de cabres i ovelles.

Al barri, en aquesta època, hi havia tres 
masies: Can Soca, immediata a la riera i 
que dóna nom al camí que es convertiria 
més tard en el carrer Carroç; Can Canut, 
al costat de la drecera que comunica amb 
Vallvidrera; i Can Sibina, on avui es troba el 
col·legi Montserrat. Encara es poden trobar 
restes de murs de pedra seca que els pagesos  
construïen per fer bancals, on podien conrear 
els terrenys que feien pendent.

En el plànol de Vicenç Martorell, del 
1933, encara es veu l’estructura de les tres 
masies amb el seus horts, pous, safareigs, 
arbres fruiters i vinyes. Segons alguns veïns 
entrevistats, al començament dels anys 20, 
també hi va haver pastors de cabres que vivien 
en cases modestes i que guardaven els seus 
ramats pels voltants; les velles estructures de 
corrals, tancats i closos, ja abandonats, eren 
aleshores encara visibles.
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Fragment del plànol de 
Vicenç Martorell, 1930

Can Sibina i Can Canut, 
1905

A. Municipal
Sarrià-Sant Gervasi
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Infraestructures i transports

Els inicis del segle XX van ser crucials per a la 
configuració del barri, ja que es van construir 
importants infraestructures que haurien de 
marcar la seva morfologia. La Carretera de les 
Aigües va ser una d’elles; construïda el 1902 
seguint la cota de 275 metres, deu el nom 
a la seva funció de portar aigua, mitjançant 
una gran canonada en el subsòl, des del riu 
Llobregat cap a Barcelona.

L’any 1906, es construeix el funicular de 
Vallvidrera. L’arquitecte Bonaventura Conill i 
Montobbio en va dissenyar les estacions d’estil 
modernista. L’estació inferior comunicava 
directament amb l’Avinguda de Vallvidrera, 
connectant amb el final de la línia del tramvia.  

L’Anuari Estadístic de Barcelona, del 1906, 
explica que el funicular respon a la necessitat 
de la població amb residència estiuenca de 
disposar de mitjans ràpids de comunicació 
amb Barcelona:

La Compañia del Ferrocarril de Sarrià a 
Barcelona, responent a aquesta necessitat, 
sentida pel públic, de traslladar-se 
ràpidament i còmoda a aquesta muntanya, 
ha tingut l’excel·lent idea de construir aquest 

funicular en combinació amb el ferrocarril, 
mitjançant la seva prolongació amb tramvia 
fins al peu d’aquell, realitzant amb això una 
importantíssima millora.

A l’abril del mateix any 1906 arribà la línea 
14 de la Compañia General de Tranvias, que 
anava des de la plaça de Sarrià al Peu del 
Funicular; va funcionar fins el 1939. Pocs 
mesos després, al desembre, es va inaugurar 
el tramvia de la muntanya de Vallvidrera, 
de la Compañía del Ferrocarril de Barcelona 
a Sarrià, que sortint de Tres Torres, pel 
carrer Anglí, acabava igualment al Peu del 
Funicular. Aquest era conegut com el Cinc 
Cèntims per la competitiva tarifa que cobrava 
als seus usuaris.

El 1908 s’inaugurà el primer tren elèctric 
d’Espanya, el tren “turístic” del Minagrot, que 
enllaçava l’estació intermèdia del Funicular 
amb el Pantà de Vallvidrera, aprofitant un 
antic túnel per a la canalització d’aigua. 
L’èxit d’aquest recorregut va portar l’empresa 
propietària dels Ferrocarrils de Sarrià a 
pressionar per forçar el seu tancament, 
aconseguint-ho amb la seva compra el 
1916 i el cessament de l’activitat, un cop el 
ferrocarril arribà a l’altra banda de la serra, al 
Baixador de Vallvidrera.
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El 1916, el tren va arribar des de Sarrià 
amb l’obertura del tram Sarrià–Les Planes, 
mitjançant un túnel de 1.625 metres que 
travessa la serra des del Peu del Funicular. 
A l’any següent s’amplia el tram fins a Sant 
Cugat.

L’existència d’aquests mitjans de transport 
probablement va accelerar el procés 
d’urbanització del Peu del Funicular. Per 
una banda, va impulsar la construcció 
de torres d’estiueig. Per l’altra, en certa 
mesura, va contribuir a l’èxit posterior 
de les urbanitzacions pels treballadors, ja 
que molts d’ells van descobrir la zona del 
Peu del Funicular mentre treballaven en la 
construcció del funicular o del ferrocarrils.

El Funicular de Vallvidrera - A.F.B
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Postal del 1912
tramvia, estació inferior del funicular

 i torre d’en March (El Barco)
A.J. Briz

Postal del 1912
estació inferior del funicular 

A.J. Jacquet
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Postal de finals del segle XIX 
Torres Castanyer a l’avinguda de Vallvidrera i tramvia
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LA URBANITZACIÓ

Primeres construccions

Les torres d’estiueig

Les primeres construccions foren torres 
d’estiueig i les primeres van ser les d’Antoni 
Castanyer (1886) situades a l’avinguda de 
Vallvidrera del nº63 al nº73. Un conjunt 
format per les quatre torres de les quatre filles, 
-Vil·la Aurea, Vil·la Lluïsa, Vil·la Glòria, 
Vil·la Sara- i la torre dels pares, actualment 
escola Taiga. Continuant per la mateixa 
avinguda, la torre Rosa al nº73, la torre Bella 
Vista al nº77. Més amunt, al nº102, una 
torre d’interès, construïda el 1903 segons 
la  inscripció del portal i, molt més amunt, 
a la carretera de les Aigües, un referent pel 
barri, la Vil·la Paula construïda el 1912 per 
l’arquitecte Geroni Granell.
Totes aquestes torres existeixen encara, però, 
com a residència habitual.

Els habitatges permanents

Els primers anys vint, als terrenys de la vídua 
Castanyer es començà la construcció del 

primers habitatges de residència permanent, 
de menor envergadura que els anteriorment 
descrits: habitatges adossats o aïllats, 
inicialment de planta baixa.
Citarem, per exemple, el grup de cases encara 
existent i no gaire canviat dels nº 81, 83 i 85 
de l’avinguda de Vallvidrera.

Torres de l’avinguda de Vallvidrera  - 2014

Aquest primer impuls urbanitzador convivia  
amb les tres antigues masies, que formaven 
part de les referències dels primers veïns i 
que amb el pas del temps van anar perdent 
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importància dins del nou barri: Can Sibina 
va ser enderrocada els anys 50 per deixar 
lloc al col·legi Montserrat. Can Soca va ser 
transformada en habitatge urbà. Can Canut 
va ser modificada l’any 1960 per fer-ne una 
torre. Avui, està okupada i poc a poc es va 
deteriorant.

Els Projectes d’urbanització

L’any 1921 el municipi de Sarrià s’annexionà 
a Barcelona. L’any següent, el 1922, marca 
una fita en el desenvolupament del barri 
del Peu del Funicular amb l’aprovació dels 
projectes d’urbanització dels terrenys veïns 
d’Ignasi de Llanza y Montoliu i de Joaquim 
de Vilallonga i de Càrcer, i, ja el 1923, de 
Joaquim Collet y Gurguí. Sens dubte, 
aquests projectes d’urbanitzacions van frenar 
la urbanització espontània, contràriament al 
que va passar en altres zones perifèriques de 
Barcelona. Els veïns del Peu del Funicular 
només recorden alguna barraca a la Riera.

Estructura de la propietat

L’estructura de la propietat és similar a la 
descrita per a l’any 1901, tal com s’observa al 
plànol corresponent al 1922. Tan sols alguna 
finca va canviar de propietari: es manté 

inalterable la propietat de Llanza; els terrenys 
de Turigas passen a propietat de Collet; els 
de Trinitat Cuyàs són heretats per la seva 
vídua; i el que apareixia com a Àngel, en 
referència a la Casa Àngel, passa a propietat 
d’Antoni Castanyer i d’aquest a la seva vídua. 
En aquests últims terrenys s’havien iniciat les 
parcel·lacions a principis de segle. Les grans 
parcel·les veïnes es van mantenir sense cap 
subdivisió.

El terreny del marquès de Fontanella va ser 
heretat per la seva vídua, que el va llegar al 
seu nebot, Joaquín de Vilallonga y de Cárcer, 
membre d’un antic llinatge aristocràtic.

El 1922 Joaquin de Vilallonga va parcel·lar i 
vendre els terrenys compresos entre l’actual 
carrer Carroç i la Riera dels Arcs.

El creixement residencial va aprofitar aquesta 
estructura; els projectes d’urbanització 
promoguts pels propietaris s’inserien dins 
dels seus terrenys, i aprofitaven com a límits 
els camins ja existents, com el Camí de Casa 
Soca (actual carrer Carroç) a migdia, la 
Carretera de les Aigües per la part superior, i 
l’actual carrer Sant Jaume Apòstol a llevant.

Van ser quatre els propietaris que van realitzar 
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Estructura de la propietat 1922
Edificacions existents
Propietat d’Ignacio Llanza
Propietat de Joaquím Collet
Propietat de la vídua de Cuyás
Propietat de Joaquím de Vilallonga
Propietat d’Enrique de Sarriera
Propietat de la vídua de Castanyer
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la parcel·lació dels seus terrenys a partir del 
1922:
Ignasi de Llanza i Joaquín Collet obren dos 
nous carrers al triangle format pel carrer 
Carroç, la Carretera de les Aigües i St. Jaume 
Apòstol: són els actuals Pau Feu i Comandant 
Llançà.
Joaquín de Vilallonga, que parcel·la el terreny 
entre el carrer Carroç i el Torrent dels Arcs.
La vídua de Cuyàs, que en forma paral·lela 
va parcel·lar i vendre, per a la construcció de 
torres d’estiueig, les propietats situades a la 
dreta de l’actual carrer Sant Jaume Apòstol.
La diferència entre aquests projectes era 
el caràcter urbanitzador que proposaven. 
Per una banda, Llanza i Collet realitzen 
parcel·lacions en règim de cens i articulades 
pels nous carrers. En canvi, les parcel·les 
de la vídua de Cuyàs i de Vilallonga es 
venien aïlladament, sense cap element que 
estructurés el conjunt, o aprofitant la trama 
dels dos projectes citats en primer lloc.

Projecte d’Ignasi de Llanza i Montoliu

Els Llanza, residents a Sarrià, eren una de les 
famílies de grans terratinents més importants  
de Catalunya i tenien un gran patrimoni al 
pla de Barcelona durant el segle XIX, tal com 

explica l’historiador Josep Fontana. Segons 
aquest autor, Ignasi de Llanza i Montoliu 
tenia també propietats a Abrera, Centelles i 
Lliçà de Vall. En aquest darrer municipi és 
recordat per la seva donació de terrenys per 
a la construcció de l’Ajuntament, el 1928; 
aquesta operació va incloure la venda de 
gairebé la meitat del seu patrimoni l’any 
1936.

El terreny de Llanza de què ens ocupem en 
aquest estudi, molt reduït respecte als que 
tenia en altres municipis, tenia una superfície 
de 3,3 ha. El projecte d’urbanització 
solament n’utilitzava 1,3ha, que subdividia 
en 26 parcel·les estructurades entorn a tres 
carrers -A, B i C- traçats en diferents cotes. 
La superfície de cada parcel·la oscil·lava entre 
450 i 550 m2, a excepció d’una de 630 m2.

Aquest projecte es complementava amb 
la urbanització dels terrenys immediats, 
aleshores propietat de Joaquim Collet i Gurguí 
tal com indica l’expedient d’aprovació:

Don Ignacio de Llanza y de Montoliu 
expone: Que deseando urbanizar la parte 
baja de una finca de su propiedad, situada 
en la vertiente sur de la montaña de 
Vallvidrera del término municipal de Sarrià, 
entre la Carretera denominada de las Aguas 
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del Llobregat y el camino de Casa Soca, 
ha formado un plano de urbanización que 
enlaza perfectamente con la urbanización 
ya aprobada del propietario lindante Don 
Joaquin Collet, como puede apreciarse en los 
planos...

L’expedient, lliurat el maig de 1922, comptava 
amb el procés d’aprovació i les condicions 
descrites per l’arquitecte municipal Arnaldo 
Calvet i els plànols d’emplaçament, traçats i 
perfils dels nous carrers.

El projecte va ser aprovat definitivament 
el 5 de desembre del mateix any. Crida 
l’atenció que de Llanza descriu el projecte de 
Collet com aprovat, quan no es va presentar 
fins l’octubre del 1922, sent aprovat 
definitivament el 1923.

Projecte de Joaquim Collet

El barceloní Joaquim Collet i Gurguí va ser 
conegut a la seva època com el Doctor Collet. 
Era doctor en medicina per la Universitat 
de Munich i al tornar d’Alemanya va ser un 
dels introductors a Catalunya de la medicina 
naturista i difusor de la hidroteràpia. El 
1892 obre la seva consulta al carrer Aragó, 
a Barcelona. Va traduir al castellà diverses 

obres de Sebastià Kneipp i d’altres metges 
cirurgians, com Samuel Pozzi.

Les primeres informacions sobre la presència 
del doctor Collet en l’àrea d’estudi daten de 
1916, quan, segons un document de l’Arxiu 
Municipal de Sarrià-Sant Gervasi, sol·licita 
un permís per aixecar un “cobert provisional 
per a eines de cultiu”. Posteriorment, el juny 
del 1917, presentà un projecte per construir 
un habitatge propi; projecte signat per 
Arnaldo Calvet, arquitecte municipal de 
Sarrià, i aprovat el mateix any, però que no es 
va arribar a realitzar.

Posteriorment el 1922 presentà el projecte 
d’urbanització a l’Ajuntament de Barcelona.

Tal com indica aquest expedient, el projecte 
de Joaquin Collet continuava el traçat del 
carrer C proposat per Ignasi de Llanza. Del 
total de la superfície del seu terreny, de 2 
ha, utilitza només 1 ha, subdividida en 16 
parcel·les. Limitava per llevant amb les 
propietats de la vídua de Cuyàs.

Les parcel·les de Collet tenen dimensions 
heterogènies, des de 200 m2 a més de 700 m2. 
És estrany que, tractant-se d’una urbanització 
projectada, les parcel·les fossin de dimensions 
tan irregulars, el que permetria suposar que 
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alguns del terrenys ja estaven prèviament 
venuts o llogats. No obstant això, el plànols 
del projecte només senyalen, al voltant de la 
urbanització, l’existència de dues edificacions 
petites -casetas- i Can Soca, per la part baixa 
del Carrer Carroç.

El projecte presentat per Collet va tenir 
una tramitació llarga i polèmica, a causa  
dels límits amb la Carretera de les Aigües. 
La Secció de Foment de l’Ajuntament 
Constitucional de Barcelona, en la comissió 
d’Urbanització i Reforma, va acordar que 
havien de quedar 10 metres lliures a ambdós 
costats de la Carretera de les Aigües, per a 
la construcció del “Passeig de Muntanya”, 
projecte de l’arquitecte paisatgista Nicolau 
Rubió i Tudurí que  no es va portar a terme. 
Per aquesta raó, i argumentant que a Llanza 
no se li havia exigit aquella condició, s’aprovà 
definitivament el projecte el 25 d’octubre del 
1923.

Segons van signar ambdós propietaris, cada 
projecte d’urbanització havia d’estar d’acord 
amb les ordenances municipals i complir les 
següents condicions: els terrenys destinats a 
via pública havien de ser cedits gratuïtament 
a l’Ajuntament; els costos d’aplanament i 
formació dels carrers anirien a càrrec dels 

peticionaris, així com tots els treballs de 
conducció de les aigües pluvials, murs de 
contenció i altres obres necessàries.

Sembla que no es van complir aquestes 
condicions, ja que tant les informacions 
dels antics propietaris com la documentació 
consultada indiquen que els treballs 
d’aplanament i murs de contenció pels carrers 
no van ser realitzats en la seva totalitat, com 
es pot observar en el plànol de Martorell de 
1933, amb carrers no alineats i amb petits 
turonets.

Les 11 parcel·les de la vídua de Cuyàs eren 
d’una superfície similar a les de Llanza, 
mentre que les 17 parcel·les de Vilallonga 
eren més petites, tenien menys de 300 m2.

El barri s’estructura

Cronòlogicament, les vies més antigues són 
l’Avinguda de Vallvidrera i la Carretera de 
Sarrià a Vallvidrera, ambdues del 1888, així 
com la drecera que uneix el barri amb el nucli 
de Vallvidrera. Posteriorment, es construeix 
la Carretera de les Aigües, el 1902, i es 
consolida el camí de Can Soca; finalment, el 
1906 s’inaugura el Funicular de Vallvidrera.
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Fotografies dels planos originals dels projectes Llanzà i Collet, 1922
AMCB
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L’articulació del barri és el resultat dels dos 
projectes d’urbanització dels anys 20, que 
van crear un teixit de carrers que permet 
la comunicació interior. La centralitat està 
marcada per la zona de l’estació, pas obligat 
dels principals recorreguts cap a Barcelona. 
El carrer Carroç és el gran articulador que 
comunica amb tots els carrers des de l’estació, 
a la part baixa del barri (200 m.s.n.m.), fins 
a la Carretera de les Aigües (260 m.s.n.m.)

Altres vies importants són la Carretera de 
les Aigües, que actúa com a límit superior, 
i el Carrer Sant Jaume Apòstol, en sentit 
transversal i amb una forta pendent. Queden 
com eixos secundaris els carrers Comandant 
Llançà i Pau Feu, amb pendents menys 
pronunciades. Per la part baixa, el límit és el 
Torrent dels Arcs, també anomenat la Riera.

La Riera o Torrent dels Arcs, 2014 
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Evolució de l’estructura
del barri
1888 Carretera Sarrià-Vallvidrera.
1902 Carretera de les Aigües.
         Drecera de Vallvidrera.
         Camí de Can Soca (Carroç)
1906 Funicular de Vallvidrera.
1923 Carrers Carroç,
         Pau Feu,
         Comandant Llança i
         Sant Jaume Apòstol.
1950 Plaça G. Rubió i Bellver,
         la Placeta
2010 Darrer tram escales.
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Construcció del barri

Les particularitats
L’evolució ( 1923-1960) 
El paisatge i l’arquitectura
El veïnat, característiques de la població
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Vista aèria de Vallvidrera i del Barri, 1926
A. X. González 



LES PARTICULARITATS

A partir de l’aprovació dels projectes de 
Llanza i de Collet, el barri del Peu del 
Funicular començà a construir-se i a  poblar-
se. Aquest procés es caracteritza per la seva 
rapidesa, tant en la construcció d’habitatges 
com en el creixement de la població.

En el nostre cas d’estudi, és interessant 
considerar conjuntament el desenvolupament 
urbà amb el de la seva població. D’una banda, 
la construcció i posteriors ampliacions dels 
habitatges van anar paral·lels al creixement 
de cada família. D’altra banda, aquest 
creixement està lligat també a la capacitat 
d’invertir en la construcció, a la mateixa 
casa, d’un pis per a llogar, fet que revertia en 
l’economia familiar. Aquest procés s’explica 
perquè, en gran majoria, van ser els mateixos 
habitants els que treballaren en la construcció 
del seus habitatges i en la millora de les 
infraestructures.

Com ja hem dit, el sorgiment del barri 
Peu del Funicular s’emmarca en el 
procés de desenvolupament dels barris 
obrers de Barcelona i correspon a altres 

processos similars que s’ estaven produint 
simultàniament a d’altres zones. José Luis 
Oyón, estudiós del desenvolupament dels 
barris obrers de Barcelona, anomena  aquest 
procés com segones perifèries per correspondre 
a una segona expansió, respecte a la que 
experimentaren els centres urbans del pla de 
Barcelona al segle XIX. A diferència d’aquesta 
tipologia, però, el barri presenta algunes 
característiques pròpies que el distingeixen 
de la resta i que assenyalem a continuació.

En primer lloc, la procedència dels habitants.

A diferència del que passava en els altres 
barris nous de la perifèria, la majoria dels 
habitants del Peu del Funicular procedien de 
Catalunya i, molts d’ells eren veïns i veïnes 
de Barcelona.

En segon lloc, la qualificació dels habitants.

Encara que el 47% dels caps de família 
eren jornalers i que alguns membres de les 
famílies no eren declarats, les dones per 
exemple, els altres integrants de les famílies 
treballaven en oficis més especialitzats, (en  la 
majoria dels casos a les obres del funicular i 
dels ferrocarrils). Això explica que, el 1930 
gairebé la meitat d’aquests primers veïns eren 
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propietaris i no llogaters com a d’altres zones. 

Finalment, la morfologia de l’habitatge.

Trobem, com s’ha dit, cases auto construïdes, 
però són habitatges aïllats, amb les llicències 
reglamentàries. Les parcel·les tenen més de 
300 m2, superfície molt superior a la d’altres 
barris obrers.
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Fotografia aèria del 1927
A.F.B.



L’EVOLUCIÓ (1923-1960)

Per entendre l’evolució del barri, hem 
considerat quatre períodes, tenint en compte 
les dades dels Padrons, les planimetries i les 
fotografies d’arxiu.

Període 1923 – 1927

S’inicia aquesta etapa en el moment en què 
arriben els primers veïns als terrenys acabats 
de parcel·lar. Eren treballadors, principalment 
nascuts a Barcelona, o amb llarga residència 
a la ciutat.

Alguns d’ells van comprar la seva parcel·la, 
(imatge 1).
Uns altres la van adquirir en règim de cens 
amb dret a redimir (és a dir que en tot 
moment podien modificar el contracte i 
comprar el terreny). Els veïns censataris 
havien de pagar una quantitat anual al 
propietari i als seus successors. En alguns 
casos van haver de pagar, a més, el domini de 
l’anterior propietari (imatge 2); així consta 
en l’escriptura de Na Josefa Plana i Sauné:

 (...) toda aquella porción de tierra yerma 
montañosa de cabida nueve mil seiscientos 
palmos cuadrados...; tiene la figura de 
un cuadrilátero irregular y está formada 
por el solar número siete del plano general 
de la finca Vall de Moch, levantado por el 
facultativo D. Arnaldo Calvet…

La descrita finca se tiene por el señor 
compareciente D. Ignacio de Llanza al censo 
con dominio directo, derechos de laudemio, 
firma y fadiga y demás anexos de pensión 
anual cincuenta y siete pesetas sesenta 
céntimos que al tres por ciento representan 
un capital de mil novecientas veinte pesetas.

Les clàusules del contracte obligaven tant els 
censataris com els propietaris  a construir en 
un període no major d’un any. Això explicaria 
la ràpida consolidació del barri.

D’altres van començar sent només llogaters, 
passant per un o més habitatges, abans d’ 
acabar comprant-se un terreny  i construint-
se  una casa.
Finalment, uns pocs es construïen una casa 
amb dos o tres pisos, se’n reservaven un per a 
l’estiu i llogaven la resta.
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A la fotografia aèria realitzada el 1927 per 
l’Escuela Aeronáutica Naval, s’observa que 
els nous habitatges es van estendre a ambdós 
costats del carrer Carroç, abastant tot l’espai 
entre la Riera i la Carretera de les Aigües.

En aquest curt període s’havien construït 48 
habitatges, disseminats en tots els carrers i 
per damunt de la Carretera de les Aigües.

Sumant-los a la resta del barri (urbanització 

de Cuyàs i habitatges de l’Avinguda de  
Vallvidrera), la xifra total de nova construcció 
per aquest període era de 65 habitatges.
Respecte a les característiques dels habitatges, 
en la seva majoria van ser d’autoconstrucció, 
–habitatge que s’inicia amb un habitacle 
bàsic i va  creixent en superfície i altura– . 
Existeixen també alguns casos de projectes 
d’habitatge de major envergadura, amb 
dissenys realitzats per arquitectes i construïts 
per professionals locals.

1. Acta notarial del 1922 de la venda d’un terreny 
entre Joaquin Collet y Gurguí i Pablo González

A. X. González
 

2. Acta notarial del 1933 de la venda d’un terreny 
entre Ignacio de Llanza i Na Josefa Plana i Sauné

A. Q. Ferrer i Domènech 
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En el gràfic Construcció d’habitatges al barri 
comparem el desenvolupament de l’Àrea 
específica d’Estudi (AE: parcel·lacions de 
Llanza, Collet i Vilallonga) amb la Resta 
del Barri (RB), i trobem que el creixement 
per nova construcció és molt superior: en 
el primer cas es passa d’1 habitatge a 39,  
mentre que a la resta del barri es passa de 13 
habitatges a 25.

Al mateix gràfic, es veu la importància 
d’aquest període quant a la gran producció 
de nous habitatges, que si el comparem amb 
els posteriors, és el de major creixement de 
la seva història, tant en termes absoluts com 
en relació amb el creixement de la resta del 
barri. De fet, aquests quatre primers anys es 
va construir gairebé la meitat (48,7%) dels 
habitatges que trobem avui dia.

Construcció d’habitatges al barri

Habitatge nou Resta del Barri (RB)

Habitatge existent Resta del Barri (RB)

Habitatge nou Àrea d’Estudi (AE)

Habitatge existent Àrea d’Estudi (AE)
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1901 Les parcel·les dels antics 
propietaris eren de més de 3 ha.

-Entre 1902 i 1922 s’inicia la 
venda de parcel·les a l’Avinguda de 
Vallvidrera per a la construcció de 
torres.

-Període entre 1923 i 1936: 
construcció intensiva en les 
urbanitzacions de Llanza, de Collet, 
Vilallonga i  les parcel·les de Cuyàs.

-La guerra i la postguerra (1936-
1948) van frenar i minorar el ritme 
de noves construccions.

-1960 Torna a créixer el barri amb 
nous habitatges. 

- Finalment, s’observa que en la 
darrera dècada s’ha començat un 
procés de renovació urbana per 
rehabilitació o substitució dels 
primers habitatges.

Evolució de les parcel·lacions
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Evolució dels habitatges

1901            3
1902-1922      14
1923-1927                 65
1928-1933                    77
1934-1947                       83
1948-1967                           99
1968-2013                               115
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Període 1928-1933

Amb el temps, els censos es van anar redimint. 
El Padró de 1930 ens indica que les famílies 
amb casa pròpia eren poc més d’un terç del 
total, el 36,9%, mentre que el Padró de 1940 
ens mostra com tres quartes parts de les 
famílies s’havien convertit ja en propietàries.

Als 10 anys d’iniciada la urbanització el 
barri està consolidat, com queda reflectit en 
el plànol que l’enginyer Vicenç Martorell 
realitzà el 1933  per a la ciutat i que és la 
primera planimetria en detall de la zona, 
malgrat que no l’abasta en la seva totalitat.

L’any 1930, arriba l’enllumenat públic al 
barri i, poc després, la xarxa d’aigua potable; 
es continua amb el creixement a l’interior de 
les parcel·les, amb l’ampliació dels primers 
habitatges, i es construeixen 9 habitatges 
nous, arribant a un total de 49 l’any 1933.

Durant aquest període, als terrenys que 
havien estat propietat de la Vídua de Cuyás 
també es construeixen 3 nous habitatges, 

entre ells, les dues torres del Passatge de Santa 
Amèlia; una d’elles és avui dia la Residència 
Alba.

El primer Padró Municipal que s’elaborà 
després de l’aprovació dels plans 
d’urbanització d’Ignasi de Llança i de 
Joaquim Collet fou el del 31 de desembre del 
1930; les dades consignades en aquest Padró 
ens permeten saber qui eren els primers veïns, 
la seva ocupació i la seva procedència.

El Padró va comptabilitzar 202 veïns (52,5% 
dones, 47,5% homes) que ocupaven 46 cases 
distribuïdes en els cinc carrers del barri; hi 
havia, a més, tres cases sense habitar, perquè 
estaven per llogar o en construcció. Cinc 
cases més estaven destinades a l’estiueig dels 
seus propietaris.

L’estructura per edats d’aquesta primera 
població mostra la preponderància d’adults 
entre els 30 i els 45 anys, gairebé tots en 
parella, amb fills menors de 20 i amb una 
molt escassa població de més grans de 55 
anys. Gent treballadora de Barcelona, o 
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immigrant d’altres províncies, amb anys de 
residència al municipi.

Període de guerra i postguerra 1934-
1947

Des de la publicació del plànol de V. Martorell 
el 1933 no es va  realitzar cap actualització 
cartogràfica ni noves planimetries del barri, 
fins a la fotografia aèria del 1947.

Durant aquest període, que comprèn la 
Guerra civil (1936-39) i la postguerra, el 
barri va ‘congelar’ el seu creixement a causa 
de la crisi que va comportar el conflicte.

A la fotografia aèria del 1947, de l’Arxiu de 
l’ Institut Cartogràfic de Catalunya, es pot 
comprovar que tan sols  s’havien construït 
quatre nous habitatges a l’àrea d’estudi, i dos 
a la resta del barri. 

Malgrat aquest estancament en la construcció, 
cal destacar que va continuar el procés 
de canvi en la propietat, pel qual els veïns 
passen de llogaters a propietaris: com ja hem 

indicat, segons el Padró del 1940, el 75% de 
les famílies del barri ja eren propietàries dels 
habitatges en què residien.

També la població va continuar el procés 
de creixement. El Padró del 1940, que 
comptabilitza 313 habitants (50,8% dones, 
49,2% homes) en la nostra àrea, reflecteix 
una estructura per edats ben diferent de la 
del primer període, com podem observar en 
la piràmide corresponent. És una població 
més envellida en què no solament disminuí 
en un terç la proporció de joves entre 0 i 14 
anys (amb el 20,1%, respecte del 31,7% de 
1930), sinó que també augmentà el nombre 
de més grans de 60 anys (8,3% davant del 
7,9% del 1930). En aquesta dècada dels anys 
30, doncs, els nouvinguts comptaven amb 
una major proporció de gent gran, el que, 
juntament amb l’envelliment vegetatiu  dels 
residents i amb els avis que arribaren un cop 
establerts els joves, contribueix a donar un 
perfil més homogeni a l’estructura per edats. 

L’estretament que observàvem en la joventut 
masculina entre els 10 i els 25 anys el 1930 
es manté deu anys després entre els homes de 
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20 a 35 anys, agreujada i perllongada fins els 
de 40 anys per les conseqüències de la Guerra 
Civil.

Període 1948-1967

Aquest període, que abasta des de la sortida 
de la postguerra fins a l’etapa final del que 
s’ha anomenat desenvolupisme, torna a ser 
de creixement al barri i a tot Barcelona. A 
l’interior de l’àrea d’estudi es construeixen 
12 nous habitatges, un 22% respecte als 
ja construïts. A la resta del barri només es 
van edificar 3 nous habitatges, que seran els 
últims construïts fins avui dia.

El Padró del 1955, que registra una població de 
425 habitants (54,4% dones, 45,6% homes), 
mostra una recuperació en la proporció de 
joves, que arriba al 24%. L’augment dels 
més grans de  60 anys fins el 15,5%, la baixa 
natalitat de les dues dècades anteriors i els 
efectes de la guerra, amb la desaparició de 
molts adults –franja 45/59 anys- configuren 
una població extremadament envellida.

Considerant tot el que s’ha dit, s’observa que 
el creixement del barri es va iniciar a prop 
de l’estació del Peu del Funicular i es va 
desenvolupar amb la urbanització de Llanza, 

que va desbordar el projecte pel qual havia 
demanat llicència; es va construir la part 
alta del carrer Carroç i la banda superior de 
la Carretera de les Aigües. Les parcel·les de 
Vilallonga també es van construir ràpidament, 
a diferència del projecte de Collet, que va 
tenir un creixement molt lent i reduït, amb 
no més de 6 parcel·les construïdes de les 
16 originals. Una situació similar van tenir 
les construccions dels terrenys de Trinitat 
Cuyás, just al costat de l’àrea d’estudi, que 
van créixer ràpidament entre els anys 20 
i 30 i que posteriorment es van aturar.

Més enllà del límit temporal del nostre 
estudi, constatem que:

Als anys seixanta i setanta es van fer millores 
en les infraestructures del barri Peu del 
Funicular.  Al començament dels 60, es 
va pavimentar el primer tram del carrer 
Carroç fins la cantonada amb Sant Jaume 
Apòstol. Aquesta darrera obra es va fer per 
iniciativa del cònsol de Filipines, Leopoldo 
Brías Garchitorena, veí del passatge Santa 
Amèlia. El clavegueram es va realitzar al 
començament dels anys 70, conjuntament 
amb la pavimentació dels carrers, a excepció 
del carrer Comandant Llançà que es va 
pavimentar el 1994.
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El 2010, l’últim tram d’escales de Sant Jaume 
Apòstol arribà, en ziga-zaga, a la Carretera de 
les Aigües.

Finalment remarquem que la carretera de les 
Aigües encara és de terra i que en alguns dels 
seus trams habitats no hi ha clavegueram.

Des del 1968 s’han construït 17 habitatges 
nous. El barri té actualment  82 habitatges 
i tres o quatre terrenys per construir i, en 
els últims deu anys s’ha engegat un procés 
de renovació urbana. A les pàgines següents 
s’hi insereixen dues fotografies del barri: una, 
dels anys 60, del fotògraf Josep Brangulí, 
procedent de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
i l’altra, actual. La comparació ens permet 
observar l’evolució del barri: el creixement 
dins de les parcel·les, l’aixecament de noves 
plantes, la construcció de nous habitatges en 
terrenys anteriorment utilitzats com a hort 
o jardí. Alguns dels habitatges originals més 
modests han estat enderrocats i se n’hi han 
construït de nous, amb una arquitectura 
contemporània que contrasta amb les 
edificacions històriques. Els habitants 
d’aquests nous habitatges –torres- formen 
part d’una classe social ben diferent de la que 
va ser la “fundadora”del barri.

Projecte d’una casa (Carretera de les Aigües 130)
A. J. Jacquet
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Vista parcial del Barri, anys 60
Josep Brangulí A.F.B.
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Vista parcial del Barri, 2013
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dibuix 1

dibuix 3dibuix 2



EL PAISATGE I 
L’ARQUITECTURA

L’espai públic

El barri està situat sobre el vessant solell d’una 
vall petita que surt, d’oest a est, d’un dels 
replecs de la part sud del Parc de  Collserola i 
s’obre cap al mar (dibuix 1).

Els grans atractius del barri són per descomptat 
la seva orientació i les seves vistes. Totes les 
cases en treuen profit. Cap a l’oest, mirant 
com el sol s’amaga darrera la serra; cap al sud, 
mirant  la ribera nord de la Riera, on encara 
hi ha boscos frondosos; cap a l’est, amb 
una visió parcial i insòlita de Barcelona –els 
gratacels del Fòrum, la Sagrada Família i els 
Escolapis de Sarrià... Un paisatge canviant, 
on els boscos, el cel, el mar i la ciutat agafen 
colors variables i imprevisibles.

Si avui en dia s’observa el barri des de la seva 
cota baixa, a inicis del carrer Carroç (dibuix 2 
i 3), fa l’efecte d’un mosaic d’habitatges que 
semblen superposats, amb la seva estructura 
de carrers amagada entre les edificacions.

La trama urbana és irregular perquè els 
carrers longitudinals van ser delineats sobre 
una mateixa cota i seguint la sinuositat de la 
serra, com és el cas dels carrers Comandant 
Llança i Pau Feu (dibuix 4). Diferent és la 
configuració de la via principal del barri, el 
carrer Carroç, que, molt empinat, comunica 
l’estació del funicular amb la Carretera de les 
Aigües. En sentit transversal, el carrer Sant 
Jaume Apòstol té una pendent que ha de ser 
salvada amb trams d’escales.

dibuix 4
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En recórrer el barri, es van guanyant distintes 
vistes i perspectives amb una diferència de 
cota dels carrers, que, en alguns punts, supera 
els 15 metres. Això pren forma en els mapes 
mentals dels veïns amb la divisió del barri 
entre “els de dalt” i “els de baix”. Antigament, 
per fer drecera entre els carrers de diferent 
alçada, es feien servir uns corredors entre les 
parcel·les, que, amb el pas del temps, s’han 
anat tancant.

El perfil o amplada dels carrers –que manté 
els originals de 6 a 7 metres– ha de suportar 
avui dia una circulació en doble sentit i 
unes voreres pràcticament anul·lades per 
les fileres de cotxes que hi aparquen. Potser, 
en el passat, la vida al carrer era possible:  el 
trànsit vehicular era inexistent i, malgrat la 
incomoditat de la manca de paviment, el 
terra era un pas continu preferent per a les 
persones.

L’espai privat

Un dels elements que caracteritza un carrer és 
la relació entre el món públic i privat, és a dir, 
com es relacionen els habitatges amb l’espai 
públic. A l’àrea d’estudi, el condicionament 
de la pendent va generar diferents relacions 

per donar solució als accessos i distribució de 
l’habitatge.

Els habitatges són lleugerament retirats del 
carrer, amb la planta principal al mateix 
nivell en alguns casos o, depenent del costat 
de la pendent, s’ha de pujar o baixar escales 
per entrar-hi. És així com la relació entre 
els habitatges i l’espai exterior pren formes 
diferents: amb un mur per sobre el nivell 
del carrer, que fa de contrafort, aguantant 
la casa, de vegades deixant lloc per a una 
terrassa; amb un mur per sobre el nivell de 
la casa, aguantant el carrer, deixant sempre 
un lloc per a un pati. D’aquests darrers, hi 
ha alguns casos en què l’habitatge, per sota 
del nivell del carrer, només deixa veure el seu 
teulat (dibuix 2, 3 i 4).

La majoria de les façanes principals donen 
l’esquena a la serra i miren cap a fora, aprofitant 
la llum del migdia. Els espais principals dels 
habitatges són immediats a terrasses naturals 
o elevades, balcons o miradors, característica 
mediterrània amb una estreta relació amb les 
activitats exteriors.

Les parcel·les, en la seva majoria de 400 
a 700 m2, comptaven amb horts, arbres 
fruiters, a més d’algun petit corral, que 
complementaven el proveïment familiar 
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–“Teníem coses per menjar”–.

Els horts, les gallines i els conills van anar 
desapareixent per acollir les ampliacions 
dels habitatges o per convertir-se en zones 
enjardinades. Algunes cases, però,  conserven 
les basses, el pou original, i l’hort torna a ser 
cultivat.

Tots els habitatges havien de comptar amb 
projecte i permís de l’Ajuntament, però com 
que eren construïts pels propis habitants,  
poques vegades l’obra final correspon amb el 
projecte original.

Els primers habitatges dels anys 20, com ja 
s’ha indicat, eren cases molt senzilles, d’una 
o dues habitacions, que servien una per a les 
activitats comunes (menjador,  estar i  cuina) 
i l’altra per dormir; posteriorment s’anaven 
agregant altres habitacions i plantes. Estaven 
construïdes amb diversos tipus de totxos. 
A mesura que creixia la casa s’obrien noves 
finestres i es tancaven altres. Les façanes, 
inicialment, no tenien ni revestiment ni 
ornaments.

L’etapa més important era la construcció 
de la primera planta i, quan la casa 
s’anava ampliant es tenia cura dels detalls 
ornamentals, de la proporció de les façanes 

i de la importància de les teulades, herència 
de l’estètica modernista i noucentista (pàg. 
58-59).

Habitatge del carrer Carroç, 1924
Familia Guday Sala i Cots Roca 

A. M. Bernal Jericó
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Les entrevistes i les dades del Padró indiquen 
que en un habitatge podien conviure diverses 
famílies, emparentades en la majoria dels 
casos. El creixement per plantes permetia 
llogar per separat els habitatges i servia de 
font d’ingressos per continuar l’edificació.

Segons diversos testimonis, el diumenge, 
dia de descans, era el dia de construcció al 
barri. La majoria dels veïns aprofitaven la 
seva habilitat ja que treballaven en el ram de 
la construcció. Feien servir sobrants de les 
obres on treballaven, per exemple, les rajoles, 
o compraven saldos, el que explicaria els 
detalls decoratius.

 Entre aquests constructors, destacarem  la 
família Faura en què,  l’avi, el pare i els fills 
van participar en moltes construccions i 
ampliacions de cases amb professionalitat i 
acurada tècnica. Podríem dir que mig barri 
va ser obra seva.

Cada família va construir les seves 
instal·lacions sanitàries, amb un pou d’aigua, 
basses per regar els horts, un petit safareig 
i un pou negre. L’aigua de xarxa va arribar 
promptament, al començament dels anys 30 
–no tothom s’hi va connectar– mentre que la 
xarxa de clavegueram no es va estendre fins 
els anys 60 i 70.

Les paraules d’un veí resumeixen perfectament 
tot aquest procés: construcció i habitabilitat.

El 1933, el terreny el van comprar els meus 
avis més quatre fills, com que tots treballaven, 
un feia de paleta, l’altre, que era lampista, va 
fer la instal·lació i tots es posaven a la feina. 
Primer va ser una casa de planta baixa i 
l’altre pis no es va aixecar fins els anys 70... 
no teníem quarto de bany, aquí l’ única 
cosa de la civilització era la llum elèctrica; 
l’aigua era d’un pou, el foc anava amb carbó, 
i a l’hivern per escalfar-nos fèiem servir la 
cuina econòmica. El lavabo, a l’estiu anaves 
al safareig i l’hivern... no suaves gaire! De 
vàter teníem una comuna, amb un sifó, que 
estava connectada a una fossa sèptica; quan 
era plena la buidaven a l’hort.

Com es pot observar, aquestes cases van tenir 
un procés llarg de construcció, algunes van 
trigar anys en revestir les seves façanes, el que 
donava al barri una imatge de precarietat.

Actualment destaquen algunes cases ben 
conservades, com les  dues torres construïdes 
per Timoteo Montserrat (cantonada Carrer 
Carroç i Sant Jaume Apòstol). La primera 
va ser edificada els anys 30 pel constructor 
Marimon, de Sarrià, i la segona pels veïns 
Miquel i Josep Faura.
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Habitatge del carrer Carroç, 1930
Familia Roig Queralt

A. Roig Campo

Habitatge del carrer Carroç, 2014
Familia Roig Campo

A. Roig Campo
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DETALLS DE CONSTRUCCIÓ
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CATÀLEG D’HABITAGES

Masies

Can Soca, Can Canut i Can 
Sibina, van ser les primeres 
edificacions a l’àrea d’estudi.
Aquestes masies eren 
edificacions aïllades de planta 
baixa i una primera planta amb 
diversos annexos construïts 
immediats.

Eren una unitat residencial i 
productiva en relació al conreu 
d’horts, arbres fruiters, alguns 
animals i vinya, pel consum 
propi.

Avui dia només queda Can 
Canut, en estat d’abandó.

Torres 1901-1922

Els habitatges d’aquest 
periode es caracteritzen per 
ser habitatges unifamiliars que 
estaven en lloguer o que eren 
segones residències per a families 
adinerades.

Són principalment habitatges 
aïllats, en parcel·les agrupades, 
i en algun cas en parcel·les 
aïllades a prop dels camins.

Es tracta de grans edificacions 
dissenyades per professionals, 
de dues plantes, que segueixen 
l’estil noucentista de l’època, 
amb detalls decoratius a les 
façanes.

Projectes d’urbanització 
Llanza i Collet 1923

Habitatges construïts pels 
propietaris i que van tenir un 
desenvolupament progressiu en 
el temps.

Gran part d’ells van començar 
com una planta baixa per 
posteriorment sumar una segona 
planta. Si bé, encara es troben 
habitatges en el primer estadi de 
construcció.

En el cas de la fotografia, a 
partir de la construcció d’un 
volum unic sobre una parcel·la, 
posteriorment es va dividir 
verticalment en dos habitatges i 
parcel·les.
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Projectes d’urbanització 
Llanza i Collet 1923

Habitatges unifamiliars, 
construïts pels seus propietaris, 
que, van tenir  procés tancat 
i van ser assistits per mestres 
d’obra.

Són edificacions aïllades que van 
ser construïdes en un primer 
moment amb dues o més 
plantes i amb molta cura en les 
proporcions i acabament de les 
seves façanes.

Algunes d’elles, de majors 
dimensions, ténen un 
acabament unitari però 
corresponen a habitatges dividits 
horitzontalment.

Parcel·lacions Trinitat Cuyàs
1923-1927

Immediat als projectes 
d’urbanització de Llanza i de 
Collet es troba el conjunt de 
parcel·les on es van edificar 
torres d’estiueig i d’habitatge 
permanent.

Són edificacions aïllades, 
rodejades per jardins. Les 
dimensions són menors que 
les torres de finals del XIX, 
però amb una presència 
marcadament benestant, tant 
per les seves dimensions com per 
la estètica amb l’us de diversos 
volums, balcons i galeries 
vidriades.

Edificacions modernes 
1980-2010

Dins d’aquest grup es troben 
els habitatges construïts a partir 
dels anys 80 amb un estil més 
funcional i amb una estètica 
sòbria mancada d’elements 
decoratius, amb formes 
geomètriques netes.

Altres tipus d’habitatges són les 
edificacions dels últims anys que 
han substituït la casa original 
per una de nova, amb una 
estètica marcada per les grans 
finestres, tancament exterior i la 
utilització de la parcel·la com a 
jardí i pàrquing.
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Veïnes
Fotografia del 1947

A.M. Boada

Veïns
Fotografia del 1948

A.R. Escribà



EL VEÏNAT: 
CARACTERÍSTIQUES DE 
LA POBLACIÓ

Procedència

Una de les característiques singulars del 
barri és que la seva població procedia 
majoritàriament de Barcelona i la seva 
província. Aquest fet el distingeix de processos 
similars en altres indrets de la perifèria de 
Barcelona, que absorbien majoritàriament 
les onades d’immigració d’altres regions de 
l’estat.

A partir dels padrons, intentarem esbrinar la 
procedència geogràfica dels veïns. Com es pot 
veure als mapes (Províncies de Procedència), 
a més de Barcelona, les províncies d’origen 
majoritari eren les més properes, és a dir, les 
províncies catalanes, aragoneses i valencianes. 
També va venir prou gent de Múrcia.

Barcelona, en el seu conjunt provincial, 
aportà el 52,5 % el 1930,  el 61 % el 1940 
i el 48,7% el 1955. Molt lluny d’aquesta 
proporció apareixen Girona (8,4, 5,7 i 1,2 
%), Tarragona (8,4, 3,2 i 2,3%), Múrcia 

(5,9, 4,8 i 6,1%), les províncies valencianes 
(8,4, 6,3 i 6,4%) i les aragoneses (8,9, 4,1 i 
4,9 %). El padró del 1955 mostra un fort 
increment de la diversitat de procedències 
d’altres punts de l’Estat emigrant al nostre 
barri.

Encara que no fos la norma, alguns veïns, 
en empadronar-se, no posaven Barcelona 
com a municipi de naixement, sinó l’antic 
municipi annexionat. Així podem saber que, 
en el Padró del 1930, dels 202 habitants, 
almenys 3 procedien de Gràcia, 3 de Sants, 
18 de Sarrià, 6 de Vallvidrera i 7 més d’altres 
municipis de la província. En el Padró del 
1940 eren 2 els que venien de Gràcia, 4 de 
Sants, 16 de Sarrià, 7 de Vallvidrera i 13 
d’altres localitats de la província.

No hi ha faltat  tampoc una petita representació 
d’estrangers, formada per sis persones l’any 
1930, quatre el 1940 i catorze el 1955. En el 
primer cas, hi havia dues persones de Polònia 
i una de cadascun dels països següents: 
Alemanya, Argentina, El Salvador i Cuba. El 
1940, hi vivien tres cubans i un marroquí. El 
1955, els francesos, amb nou representants,  
eren majoria absoluta entre els estrangers, 
encara que molts d’ells eren fills d’emigrants 
o exiliats d’origen espanyol. Hi vivien també 
dos argentins, un anglès, un cubà i un filipí.
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Les famílies

Les primeres famílies que arribaren al barri 
eren, en la seva majoria, parelles entre els 
30 i 40 anys; el 49 % tenien un o dos fills. 
El 1930, no vivia cap persona sola. A la 
gràfica que acompanya aquestes línies, es pot 
examinar la composició de les famílies segons 
el nombre de membres en els tres padrons 
considerats.

Els padrons encara ens ofereixen d’altres dades 
d’interès: el 1930 hi havia 93 casats en 47 
parelles –hi havia un marit no empadronat-, 
2 vidus i 5 vídues, i 102 solters. El 1940, hi 
havia 62 parelles, 4 vidus i 23 vídues, i 162 
solters.

Finalment, el Padró del 1955 comptabilitza 
222 persones casades, de les que 109 són 
homes i 113 dones (hi havia 4 homes no 
empadronats); els solters eren 180 (93 dones 
i 87 homes) i entre vidus i vídues, hi havia 2 
homes i 21 dones.

L’alfabetització

Seguint les dades dels padrons, els veïns que 
declaraven no saber llegir ni escriure eren 26, 

el 1930 (12,9 %); 28, el 1940 (8,9 %) i 28, el 
1955 (6,6 %). Aquestes taxes d’analfabetisme  
són clarament inferiors a les mitjanes de 
l’Estat, que eren, respectivament, del 32 %, 
18,5 % i 12,4 %. No hem d’oblidar que 
l’índex d’alfabetització era un indicador prou 
significatiu de l’estat de desenvolupament 
social dels pobles.

Aquesta progressiva alfabetització, que va 
rebre una notable empenta durant els primers 
anys de la República, es veu confirmada 
en la nostra àrea d’estudi per una més gran 
especialització laboral, amb la disminució de 
jornalers i peons i l’augment de professions 
més qualificades: electricistes, comerciants, 
ferroviaris, paletes, modistes.

Els Oficis. Homes i dones

Seguint l’evolució de la societat, veiem que al 
Padró de l’any 40 els oficis tradicionals, com 
els de boter, bugadera, carreter, llauner, pagès 
i buidador deixen de tenir presència al barri i, 
ben aviat, arreu.

La idea manifestada per alguns informants 
que molts dels veïns tenien un treball 
relacionat amb el món de la construcció 
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es confirma amb les dades dels padrons; 
no solament hem de tenir en compte els 
paletes i jornalers, sinó també altres oficis i 
professions, com els delineants, aparelladors, 
pintors, electricistes o fusters que, de manera 
permanent o esporàdica, realitzaven la seva 
feina en obres públiques o d’edificació.

De gran importància, per la feina que 
donava, fou el taller de José Laudo, un 
reconegut fuster originari de Terol que, 
durant 20 anys, va treballar al barri, al carrer 
Pau Feu. Feia caixes de ràdio (Ràdio Bertran) 
aprofitant, al principi, la fusta i els claus de 
caixes de vi o xampany. En Laudo arribà 
a tenir 20 treballadors. Posteriorment es 
traslladà a L’Hospitalet, on fabricava, ja sota 
l’administració del seu fill Joaquim, caixes 
per aparells de televisió de la casa Elbe. Un 
autocar portava diàriament els treballadors 
des del Peu del Funicular fins a la fàbrica.

Malgrat les dificultats finals de la fàbrica, 
que no va superar la competència dels 
nous materials i va acabar tancant, els veïns 
guarden un bon record del senyor Laudo.

Respecte a la divisió del treball home i dona, 
la presència de la dona en l’àmbit laboral 
és mínima: El 1930, treballaven cinc dones 
(4,7% del total de dones): una jornalera, 

una de servei domèstic, una portera, una 
bugadera i una modista. Aquesta xifra 
puja el 1940, amb 18 dones treballadores 
(11,3%): una aprenent de modista i una 
aprenent de perruquera, dues blonderes, sis 
que treballaven en serveis domèstics, cinc 
modistes, una en confecció de gènere de 
punt, una tapissera i una taquillera del metro. 

Al Padró del 1955 hi figuren 28 dones 
treballadores (12,1%): sis obreres, deu 
modistes, una empleada, una jornalera, una 
taquígrafa, una dependenta,  cinc minyones, 
una caixera, una mecanògrafa i una teixidora. 
Tanmateix, hem de relativitzar la informació 
dels padrons quant al treball de les dones, 
perquè sovint és parcial i incompleta. Per 
exemple, de les 54 dones (el 1930), les 92  
(el 1940) i les 117 (el 1955) que declaren 
dedicar-se a les feines de casa, sabem, a 
partir de les entrevistes realitzades, que 
algunes treballaven com a dependentes, com 
a porteres, en el servei domèstic, o en oficis 
remunerats informalment.



70

Piràmides de població (Padrons Municipals 1930-1940-1955)

Províncies de procedència (Padrons Municipals 1930-1940-1955)
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Piràmides de població (Padrons Municipals 1930-1940-1955)

Províncies de procedència (Padrons Municipals 1930-1940-1955)
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Llista de professions dels veïns, segons els padrons de 1930, 1940 i 1955

Professió          1930    1940    1955           Professió                 1930    1940    1955            Professió                      1930    1940    1955

Administratiu                                5             Ferroviari                      1          5          8             Portera                                            1

Aparellador                        1          1             Forner                                       3          1             Professor                             2          1

Aprenent                3          8          8             Fotògraf minut                         1                        Químic                                             1

Barber                                 1         1              Funcionari                                           8             Ràdio                                                2         1

Blondera                             2                         Fuster                           1          2          5             Retirat                                                         6

Bomber                               2         1             Guàrdia Civil                            1                         Servei domèstic                  1          6          5

Boter                      1                                      Guàrdia urbà               1          2         2              Servei militar                      1          2

Bugadera               1                                      Impressor                                 1          1             Tapissera                                          1

Cambrer                                         1             Industrial                                             1             Taquígrafa/mecanògrafa                            2

Carreter                  1                                     Jardiner                                     2         1             Taquillera/caixera/cobrador          1          2

Ceramista                                       1            Jornalers i peons          36        31       17            Teixidora                                         1          1

Comerç                   1         5        15             Llauner                         1                                     Torner                                                          1

Decorador                                     1             Mariner                                     1                         Tramviaire                            2           2         3

Delineant                           1          1             Marmolista                                           1             Transportista                                              1

Electricista             2          7         3              Mecànic                                    2         3              Vaciador                              1

Empleat                 1                     11            Modista/sastre              1          5        11             Vigilant                                           2          4

Espectacles                                     1             Obrer                             1         3        17             Xofer                                   2          4          5

Estampats                                      3             Pagès                              3         1                          Sense especificar                                        5

Estudiant                           8                         Paleta                             4         7          6

Feines de casa       54        92      117           Pintor                                                   2
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Els veïns s’organitzen

Els llocs on trobar-se
Les escoles
Les activitats lúdiques i culturals
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Envelat de la Festa Major del 1934
A.X. González



Dos elements confereixen caràcter a una 
població: la morfologia i la quotidianitat. 
Morfologia determinada pel relleu, el traçat 
i les edificacions, i quotidianitat, configurada 
per la mobilitat, les rutines i les activitats dels 
seus ciutadans.

Ja hem tractat del relleu del traçat urbanístic 
i de les edificacions. En les pàgines que 
segueixen abordarem els aspectes socials i 
culturals que durant aproximadament mig 
segle van donar al barri una personalitat 
pròpia. Parlarem, però, sobretot d’allò que 
anima –posa ànima- a la realitat construïda 
o a la consideració purament quantitativa 
de la població, els veïns. Evocarem els seus 
recorreguts per desplaçar-se, els llocs on es 
van conèixer i les activitats que van compartir, 
teixint així uns llaços que al llarg dels anys els 
van fer sentir acotxats al seu barri.

Des d’un bon principi es van obrir comerços al 
barri. Es va crear una associació de propietaris, 
que esdevindrà més tard l’Associació de Veïns 
i Propietaris. Al mateix temps, el culte catòlic 
hi era present i es va celebrar en diferents 
locals. Es van crear escoles. Es van organitzar 
activitats culturals i festes.

 Desenvoluparem tots aquests punts i veurem 
com el barri avançava, seguint la dinàmica 
del seu temps. Tanmateix, aquesta dinàmica 
es paralitzà el 36, amb el parèntesi cruel de la 
guerra civil. Hi haurà, com a la resta del país, 
un  abans i un després que quedarà reflectit, 
com és lògic, en la història del barri.

77



78

Claus del Barri 1923 - 1950
1. Can Sibina (desapareguda)
2. Can Canut
3. Can Soca
4. Estació del Peu del Funicular
5. Antiga estació tramvia i
    Torre Bella Vista
6. Torre Rosa (Vídua Catanyer)
7. Parròquia Sant Joan de la Creu
8. Antiga estació tren de Minagrot
9. Drecera i Torre “Ja hi som”
10. Antic Casinet
11. Primera granja i polleria
12. Col·legi Montserrat
13. Placeta, P. G. Rubió i Bellver
14. Local Parroquial
15. Antic queviures “La Pineda” 



LLOCS ON TROBAR-SE

Recorreguts diaris

El plànol Claus del Barri 1923-1950 
reflecteix algunes característiques ben 
notòries del barri durant el seu primer quart 
de segle d’existència. S’han numerat els punts 
d’interès o d’activitat comunitària. Crida 
l’atenció la concentració d’aquests elements 
a la part baixa, on el pendent és més suau i els 
espais més oberts; el que podria ser considerat 
com a porta del barri es constitueix en el seu 
centre: la carretera, les estacions (tramvia, 
funicular i tren), la parròquia, les escoles, 
els comerços, el casinet, la placeta, el local 
parroquial. El pendent del terreny i l’accés 
als mitjans de transport públic s’uneixen aquí 
per determinar la ubicació dels serveis, més 
ben dit, dels llocs de trobada.

Els primers mitjans de transport públic que 
comunicaven el barri daten del començament 
del segle XX, amb l’arribada del tramvia, 
el funicular i, posteriorment, el tren. No 
obstant això, la instal·lació d’aquests mitjans 
succeïa de manera paral·lela i aliena a la 
vida del barri, ja que inicialment no van ser 

utilitzats de forma habitual pels veïns, que 
feien els seus recorreguts caminant cap als 
seus treballs, mercats i escoles. Els anys 50, 
quan el preu del transport va baixar i els sous 
en general van pujar, la situació va canviar i 
va permetre incloure la despesa del transport 
en el pressupost familiar.

Tots els carrers del barri confluïen cap als 
recorreguts principals. L’un cap a baix, a 
Sarrià per l’avinguda de Vallvidrera i l’altre 
cap a dalt, a Vallvidrera per la Drecera.

La Drecera, anomenada antigament la costa, 
ja apareix als plànols del 1901. Salvant 
una diferència d’altitud de més de 160 m, 
transcorre paral·lela al tram del funicular. 
Inicialment era un camí amb un fort pendent; 
després de la guerra es va convertir en les 
escales que avui dia coneixem. La Drecera era 
molt transitada, sobretot per part de la gent 
de Vallvidrera. Els nens, per anar a l’escola 
al Peu del Funicular o a Sarrià, l’agafaven 
quatre vegades al dia. Els diumenges hi 
baixaven nois i noies  per anar a ballar a la 
Pineda. Les noies venien amb sabatilletes i en 
arribar a baix de la Drecera se les treien i les 
canviaven per sabates de taló.

Els mitjans de transport de càrrega eren, 
fins  avançat el segle XX, els carros de 
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tracció animal, que recorrien els empinats 
carrers del barri carregats de materials per 
a la construcció de les cases en permanent 
evolució. Era una tasca àrdua si es pensa que 
aquests carrers no van ser pavimentats fins els 
anys 60 i que es convertien en rieres durant 
els períodes més plujosos.

Encara es recorda al barri un amo de carros 
que vivia al carrer Euterpe, a Sarrià. Recollia 
els encàrrecs de material per a la construcció 
i els hi pujava els diumenges amb dos carros 
i quatre cavalls.

Família Pérez Martínez
carrer Carroç, 59

A. A. Pérez J. Ruíz

La introducció dels automòbils fou més 
tardana. Un dels primers cotxes al barri va ser 
un cotxe funerari, conduït per un dels veïns, 
Paco Roca. Després hi va haver els taxis d’en 
Josep Musté i la moto del Benito que va 
atrevir-se a pujar el carrer Carroç...

Els Comerços

La presència de comerços dóna una idea 
clara  de la vitalitat  dels barris. El comerç 
actua com un element dinamitzador, no 
tan sols perquè les botigues siguin llocs de 
tracte i reconeixement, sinó també perquè 
la mobilitat provocada pels hàbits i rutines 
derivades de l’intercanvi contribueix a 
l’articulació, tant espaial com temporal, de la 
vida comunitària.

Els comerços del nostre barri, com a tot arreu, 
es desenvoluparan al “centre”, és a dir entre 
l’estació i el principi del carrer Carroç. Aquest 
lloc, confluent de construccions posteriors 
(Font del Mont, carrer Palafolls, carrer 
Vidal Quadras) als anys 50, esdevindrà més 
important amb l’obertura d’una farmàcia.

Vendes al carrer

Potser el comerç més antic del barri, encara 
que no es feia en botigues sinó al carrer, va 
ser la venda de llet.
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Quan tot just va començar a poblar-se el barri 
encara hi havia tres cabrers: al carrer Pau Feu, 
al final del carrer Carroç i a la carretera de Les 
Aigües. Ho recorda la Pepita Anguera que de 
jove era pastora:

En portava 40 . Anaven a la Torre Sant 
Salvador, fins a la font de la Mandra a 
Esplugues. - No desprecio ara, però era 
molt maca la carretera. Havia de passar 
pels burots i contaven les cabres i em deien 
“Passa, pastoreta, passa”-

Les cabres ho menjaven tot, recordo una 
que es va menjar una llauna, es va ferir i 
es va morir. Eren carinyoses venien a fer-me 
carícies et donaven cops perquè les enraonis. 
Els nens del barri m’acompanyaven a 
pasturar.

I també ho recorden els que llavors eren 
canalla perquè els pares els enviaven a 
comprar la llet.

Les cabres s’estiraven allà, al final del carrer. 
Munyien les cabres i ens donaven la llet fresca 
i calenta encara.

Els anys cinquanta, encara hi havia un cabrer 
i molts venedors ambulants:

Cada dia, el forner de Vallvidrera portava el 
pa. Hi havia un venedor de mel, una dóna 

que venia de la Barceloneta amb peix fresc... 
I coses més insòlites que cridaven l’atenció, 
ens ho explica  el Quim Ferrer:

Tenia uns 6 anys (1955), passava el drapaire 
amb la campaneta, un que venia perfum i 
brillantina, que passava cridant ‘brillantina 
i perfum, brillantina i colònia!!!’. Anava 
amb uns dipòsits a l’esquena i portava una 
pila d’ampolletes i amb un embut les omplia.. 
Després n’hi va haver un que s’emportava els 
orins de les dones embarassades. Deien que 
això portava un enzim o hormona que li 
treien. Passava cada un o dos dies amb uns 
dipòsits, i pagava les dones.

I fins a l’any 2012, el Joan de Castellbisbal va 
recórrer el barri amb la camioneta, portant 
fruita, verdura, vi i oli.

Comerç estable

Segons s’ha documentat a partir de les 
diverses entrevistes, les dones compraven 
majoritàriament als mercats de Gràcia, 
Sarrià o Vallvidrera, buscant la comoditat,  la 
proximitat en els seus recorreguts habituals 
en transport públic o privat i els bons preus. 
Però, des d’un bon principi també es van 
obrir comerços al barri.
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Programes de Festa Major 1951 i 1952 on s’anunciaven els comerços - A. N. de les Heras / A. J.Faura
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Algunes d’aquestes activitats comercials no 
apareixen registrades als Padrons municipals, 
el que no vol dir que no hi fossin, sinó que 
probablement no estaven declarades com 
a activitats comercials formals, situació 
freqüent en aquesta època. Algunes no van 
durar gaire, d’altres van continuar fins gairebé 
avui en dia. Al Padró de l’any 1955 podem 
comprovar l’existència de la bodega Musté, el 
colmado La Pineda, la granja Martínez i Can 
Bigorra.

A continuació enumerem els comerços que 
van passar pel barri.

Bodega Musté, Av. de Vallvidrera 79

El senyor Pablo Musté Costa, nascut a 
Vilabella, era conductor de la línia 14 del 
tramvia, que tenia el final davant l’estació del 
Peu del Funicular. Li agradava veure com la 
gent, els diumenges, baixava de la muntanya, 
feliç després d’una jornada a l’aire lliure; li 
va semblar que era un lloc ideal per viure 
i hi va comprar, allà pels anys 40, la Torre 
Bella Vista, que havia servit d’escola abans 
de la guerra. Ajudat per la seva dona, Dolors 
Aguadé, hi va posar una paradeta de gelats 
i refrescos, que es va anar transformant en 
bodega de vins i licors.

Aquest edifici apareix registrat al Padró del 
1955, amb la planta baixa com a habitatge 
i bodega i altres dues plantes superiors en 
lloguer per a dues altres famílies.

Als anys 70, 80, i 90 (Bodegues Montferry)
va ser el lloc de trobada predilecte del barri, 
tant pels joves com per la gent gran.

La Farmàcia, Av. de Vallvidrera 81

La farmàcia va ocupar la casa on fins l’any 
1939 hi havia les taquilles del tramvia 14.

En Federico Pedrerol la va obrir als anys 
cinquanta. L’any 1962 la va comprar la 
Carme Pascual. Ella i el seu marit en Nikos 
Milonakis recorden que a la farmàcia hi havia 
gallines, unes dues-centes, i sacs de fems. El 
farmacèutic feia més negoci amb les gallines 
que no pas amb els medicaments!

La senyora Pascual es va jubilar el 2005.

La Pineda, Carrer Carroç 1.

Podria ser el comerç més antic del barri, ja 
que el Padró del 1930 menciona una botiga 
de queviures a l’adreça de Carretera Sarrià- 
Vallvidrera, casa R.

La torre va ser construïda per un guàrdia civil 
de Sarrià; després la van comprar el Pedro 
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Gomis i la Joaquina Ventura, La Quimeta 
de Can Mestre, i van instal·lar-hi una botiga 
de queviures. El diumenge organitzaven un 
ball molt concorregut, joves de Vallvidrera hi 
baixaven.

Posteriorment hi va haver un bar, regentat 
per una senyora de Vallvidrera, i als anys 70 i 
80, molts veïns ho recorden, el Pepe i la seva 
família hi tenien una botiga de queviures i 
un bar.

Granja Martínez . Carrer Carroç 7.

La parella de la Dolores Martínez i el Fèlix  
Gutiérrez apareix documentada al Padró del 
1940 i al del 1955, en què figuren com a 
comerciants. Venien llet i ous. Van continuar 
el negoci el seu fill Juanito, amb la seva dona, 
Rosa Escribà.

Es venia tot a granel, la senyora Rosa 
despatxava i el Juanito tenia una furgoneta 
amb què repartia la llet fresca pel barri i per 
Sarrià. Posteriorment, van obrir una polleria 
i van plegar quan es van jubilar, el 1992.

Colmado Bajos. Carrer Carroç 7

Bajos era una família del barri que tenia 
un colmado, al mateix edifici de la granja 

Martínez, (Al número 7 del carrer Carroç, 
façana es pot llegir Pesca salada)

Can Bigorra. Pablo Feu 15

També es menciona al Padró del 1955 el 
comerç de José Bigorra Soler, de professió 
bomber. A can Bigorra venien comestibles. 
Verdures, fruites, vins... una mica de tot. 
Al costat de la botiga durant un temps, els 
Bigorra van obrir una merceria: Merceria 
Bazar Conxita Bigorra. Pablo Feu 13

Bodega Paco. Carroç 10

Aquesta bodega anunciava “vinos, licores, 
refrescos y horchatas” al programa de la Festa 
major del 1951.

Colmado Sanchez. Carroç 14.

Durant un curt període hi va haver una 
botiga de queviures al carrer Carroç 14. Al 
Padró de 1940 apareix un veí amb aquest 
cognom, però no l’activitat comercial.

Actualment, queden al barri la Bodega 
Musté, on es van fer als anys 90 unes reformes 
dràstiques, que van convertir “la Bodega” en 
un bar restaurant; la farmàcia i La Pineda que 
és ara una cafeteria-restaurant amb el nom de 
Lluna de nit.
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Bodega Musté
1940-2014

Antiga Granja Martínez
1940-1992

La Pineda
avui Lluna de nit

1930-2014

Farmàcia
1950-2014

ELS EDIFICIS COMERCIALS AL 2014
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Les Associacions 

De l’Associació de Propietaris a 
l’Associació de Propietaris i Veïns

Segons expliquen els veïns de més edat, 
ja durant els primers anys s’organitzà una 
Associació de Propietaris, que gestionà 
diverses actuacions urbanístiques, com 
l’arranjament dels carrers, la instal·lació 
d’alguna claveguera i la canalització de part 
de la riera.

Més tard, l’any 1928, l’Associació de Propietaris 
del Peu de Vallvidrera -que aviat incorporaria 
els veïns per convertir-se en Associació de 
Propietaris i Veïns-, organitzà els actes de 
la Festa Major i col·laborà en l’organització 
d’una processó religiosa pels carrers del barri.

 A l’Assemblea celebrada el 30 de gener 
del 1930, es va elegir una Junta Directiva 
constituïda pels càrrecs i persones següents: 
president, Juan Sanllehí Alsina; vicepresident, 
Jaime Torres Solé; secretari, Martín Zapatero 
Maimó; vicesecretari,  Timoteo Montserrat; 
tresorer, José Font Reverter; comptador, 
Miguel Faura Julià; vocals, don Froilán Briz, 
Jaime Bigorra i Ramón Martí.

Una de les tasques importants que es va 
proposar l’Associació fou la d’aconseguir 

l’enllumenat públic. Calgueren moltes 
converses i pressions sobre l’Ajuntament, 
fins que l’u d’agost del 1930 el tinent 
d’alcalde, senyor Santamaria, presentà 
una moció davant la Delegació municipal 
d’Obres Públiques sol·licitant la instal·lació 
d’enllumenat públic dels carrers Maria L. de 
Sagredo, Acacias, Fuente Llevallol, San Jaime 
Apóstol y la carretera de las Aguas, en que 
actualmente no existe alumbrado de ninguna 
clase. (La Vanguardia, 2 d’agost del 1930). 
La Comissió Permanent va aprovar les obres 
i una representació de l’Associació va visitar 
el senyor Santamaria per agrair-li les gestions 
realitzades i formular noves demandes.

El dissabte 8 de novembre, explica la 
Vanguardia que:

Se inauguró el alumbramiento de la barriada 
denominada “Pie de Vallvidrera”
A la hora anunciada para proceder a la 
iluminación de las calles de aquella vecindad, 
llegó el señor Santamaría, acompañado del 
Director de Alumbrado de l’Ayuntamiento, 
senyor Vega, siendo recibido a los acordes de 
la música y los aplausos de los asistentes.
La Junta directiva de la Asociación de 
Propietarios de la barriada, dió la bienvenida  
al señor Santamaría, pasando los asistentes 
al domicilio del señor Sala donde fueron 
obsequiados con un lunch.
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Ens consta que a l’any 1932 els veïns ja es 
podien connectar a la xarxa d’aigua potable.

Contracte de subministrement d’aigua del 1932
A. J. Briz 

Amb la incorporació dels veïns a l’associació, 
començà una intensa activitat social, 
desenvolupada en part al local del carrer 
Carroç, conegut pel nom de Casinet.

El casinet

El senyor Arias, pelleter, va cedir la part baixa 
de la seva finca, la que dóna al carrer Carroç, 

per a la construcció d’un local. Es va aixecar 
una paret tocant al carrer i, aprofitant el 
buidat del talús, es va edificar el Casinet.

El Casinet tenia tres nivells. A dalt hi havia 
dos billars, al mig un petit mostrador on 
se servien cerveses i refrescs i unes quantes 
taules on la gent gran jugava al dòmino; a 
baix hi havia la sala d’actes on, a més de les 
reunions, es feien funcions de teatre i balls.

Després de la guerra es va dissoldre 
l’Associació de Veïns. L’any 78, coincidint 
amb el retorn de la democràcia, un grup 
de joves va tornar a engegar l’associació 
sota el nom de Associació de Veïns Peu 
Del Funicular. Es va intentar resoldre les 
mancances del barri, assolint algun èxit com 
un lloc al local parroquial i la urbanització de 
la Placeta. Es van organitzar classes de català, 
teatre, Festa Major, festes de  carnestoltes, de 
sant Jordi, Castanyada i Quintos de Nadal. 
Aquesta associació, malauradament, va durar 
només  quatre anys.

Fa tot just deu anys que l’Associació de Veïns 
Peu Del Funicular torna a viure. Problemes 
per resoldre... Moments festius... Que sigui 
per molts anys!



TEMPS DE GUERRA

Fa gairebé 75 anys que s’acabà la guerra civil. 
Són ja pocs els supervivents d’aquells fets, 
són menys els que estaven en edat de poder 
ara recordar-los i menys, encara, els que estan 
disposats a fer-ho. Durant massa anys va 
estar prohibit el record, i moltes persones van 
haver de fer un gran esforç per oblidar. És 
molt comprensible, doncs, que no es vulgui 
fer el mateix esforç, ara en el sentit contrari, 
de tornar a recordar, en l’última etapa de la 
vida.

No ha estat gens fàcil recollir informació 
sobre com es van viure els anys de guerra i 
repressió al nostre barri. Sovint sorgeixen 
records de paseos al voltant de la carretera, 
a l’alçada de la Carretera de les Aigües: els 
camions pujant, el silenci, uns trets, la marxa 
del camió i de nou el silenci. Algun veí, 

llavors molt jove, recorda encara amb tristesa 
l’amargor d’aquells moments, les llàgrimes 
de la mare, l’angoixa impotent i silenciosa 
del pare.

Els veïns eren majoritàriament d’esquerres, 
però també hi havia alguns feixistes. Alguns 
joves, per emprenyar-los, els llençaven trossos 
de pedra, que en deien pacos, al jardí.

Durant la guerra, la situació del Peu del 
Funicular, allunyat dels objectius estratègics 
de l’enemic, propicià l’arribada de molts 
ciutadans de barris més desgraciats, com 
la Barceloneta, objecte d’inacabables 
bombardejos. Va arribar a haver-hi un 
campament en el descampat on avui està la 
plaça dels germans Rubió i Bellver. Els veïns 
acollien els refugiats gairebé sempre de forma 
voluntària i gratuïta. Alguns, però, recorden 
que van ser obligats per l’autoritat. En algunes 
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Aquestes pàgines, parèntesi en el llibre, tot just deixen entreveure el trasbals que van suposar 
pel barri tres anys de guerra civil, a petita escala, i per a la població espanyola, a gran escala.
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cases, que eren petites, de dues habitacions, 
hi va haver fins a tres o quatre albergats, que 
dormien com podien al menjador, el cap 
repenjat a la taula.

Més amunt del barri, la torre de San Salvador 
es va convertir en Hospital de Sang, on, per 
evitar els bombardejos, s’havia pintat una creu 
roja a la teulada. Allí els veïns hi van dur, més 
d’un cop, algun ferit que havien trobat pels 
voltants.

Intensos bombardejos precediren l’arribada 
de les tropes franquistes, que entraren per 
l’Arrabassada el 26 de gener del 1936. Un 
obús de morter va caure al carrer Pau Feu. La 
gent es refugiava als túnels de l’antic tren del 
Minagrot i dels ferrocarrils. Seguiren dies de 
pillatges. Els moros ocuparen la Casa Rosa. Un 
d’ells, que molta gent encara recorda, anava de 
casa en casa agafant el que li feia gràcia.

Acabà la guerra, però no arribà la pau. Va ser 
pitjor la postguerra que la mateixa guerra? 
Misèria, i a més a més  repressió, xivatassos, 
registres, detencions. I l’absència dels amics.

Ens deien mostrant-nos fotografies:
Aquest va morir a l’Ebre, aquest altre va 
desaparèixer al front.



La parròquia

La influència de l’Església catòlica en la vida 
quotidiana ha estat sempre molt intensa al 
nostre país, especialment durant els períodes 
de dictadura. El nostre barri no ha estat una 
excepció. Des de ben aviat estigué present 
el culte religiós, catòlic, que es va celebrar 
en diferents locals a mesura que va anar 
creixent la població i evolucionant el barri. 
Hi va haver fins a dues capelles, abans de la 
construcció de l’església parroquial que avui 
dia coneixem.

La torre Rosa, la capella Montserrat

Quan, el mes de setembre de 1926, s’instal·là 
a la Torre Rosa la primera comunitat de 
monges de la Congregació de les Missioneres 
Filles de la Sagrada Família de Nazaret, 
l’edifici s’equipà amb una capella, la capella 
Montserrat. El dia 29, festa de Sant Miquel, 
s’hi celebrà la primera missa. Aquesta capella 
va ser utilitzada per tots els actes religiosos 
fins que, els anys 50, es va construir el local 
parroquial que comptava amb una petita 
capella. Tanmateix, abans de la consagració 
de l’església parroquial, els actes litúrgics 
solemnes als quals assistí la jerarquia 
continuaven celebrant-se a la capella 
Montserrat.

Mn. Antoni Riera va ser el primer capellà. 
Després de la guerra marxà a Sant Cugat i 
el rector de Sant Vicenç de Sarrià es va fer 
càrrec del culte, fins que el bisbe Modrego 
va encarregar als caputxins l’administració 
religiosa del barri en tots els seus aspectes.

La Parròquia de Sant Joan de la Creu

Amb el creixement demogràfic, els anys 50 
es plantejà la necessitat de crear una nova 
parròquia al Peu del Funicular, perquè el barri 
no quedés desatès. Seguint el procés habitual, 
es creà primer una tinença parroquial, la 
inauguració de la qual, el 17 de desembre de 
1950, se celebrà a la capella Montserrat, amb 
l’assistència del bisbe Gregorio Modrego i 
del provincial dels caputxins P. Pacífico, de 
Vilanova de Bellpuig, que oficià la missa 
solemne. El cor del Col·legi de Filosofia i 
Teologia  dels caputxins de Sarrià s’ocupà de 
la part musical. El bisbe beneí, després de la 
missa, el banderín del equipo parroquial de 
basquet Vallvidrera, que disputà un partit al 
seu camp aquella mateixa tarda.

Immediatament començà la cerca d’un edifici 
per a la instal·lació de l’església i del despatx 
parroquial. Es pensà primer en l’edifici de 
l’Hogar Santa Marta, depenent llavors del 
Ministeri de Justícia i sense ús. Les gestions, 
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en què intervingué el propi bisbe i el ministre 
de Justícia, no donaren fruits. Finalment, 
es va optar per la rehabilitació d’una torre 
a l’avinguda de Vallvidrera, cedida per la 
família Castanyer. Allí doncs, es va instal·lar 
la parròquia de Sant Joan de la Creu fins a 
l’actualitat.

Visita del bisbe Jubany a Sant Joan de la Creu, 1963
A. Caputxins de Catalunya

La remodelació de la torre la van realitzar 
els veïns Miquel i Josep Faura, contractistes 
d’obres, segons el disseny de l’arquitecte 
Joaquim Batlle de Moragas. Aprofitant 

l’estructura de la torre –que encara es pot 
veure per la part del costat– es va dissenyar 
una façana i es van habilitar les tres plantes.

La planta baixa es va condicionar com a 
església i sagristia. La primera planta es va 
dissenyar per a oficines i sales de reunions i  
la segona per a residència dels sacerdots.

L’actual campanar és obra del rector actual, el 
pare Conrad, que va apujar la caixa d’escales 
per col·locar-hi la campana. La gran creu de 
formigó de l’atri és obra de Josep Faura.

Pare Conrad a Sant Joan de la Creu, 2014
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La benedicció de la nova tinença parroquial 
tingué lloc el 8 d’abril del 1956, amb 
l’assistència del P. Matias Solà, caputxí, bisbe 
de Colofon i ajudant del Dr. Modrego. 
Finalment, el 12 de juny del 1963, el bisbe 
Jubany visità Sant Joan de la Creu amb 
motiu de la seva erecció com a parròquia 
independent, assistint a una missa oficiada 
pel rector, P. Armengol.

Els caputxins van assumir, des de llavors 
fins l’actualitat, la responsabilitat de la nova 
parròquia. Cinc rectors hi van passar. El P. 
Rosend de Sidamon va ser el primer; ell signà 
el primer bateig a la parròquia, el mateix dia 
de la inauguració, i el primer matrimoni, el 
18 de gener següent.

Li succeí el P. Armengol de Sarrià, home molt 
recordat i estimat pels veïns, que va participar 
activament en les activitats del barri i va fer 
de la parròquia un centre de cultura i de 
participació ciutadana. Ell gestionà l’ajuda 
americana al barri i la construcció del nou 
local parroquial, del qual ens ocuparem 
immediatament.

Després del Pare Armengol arribà, bé que 
per no gaire temps, el P. Manuel Tur Guillem 
d’Eivissa. El quart rector fou el P. Josep Maria 
de Vera, d’esperit sensible i artista. El rector 
actual, el P. Conrad de Barcelona, ja fa més 
de 25 anys que és a la parròquia.

El local parroquial

A finals de l’any 1951, segons la fitxa 
corresponent del Cuestionario parroquial 
para la confección de la Guía de la Iglesia 
en España (Arxiu Diocesà, Arquebisbat de 
Barcelona), la parròquia de Sant Joan de la 
Creu no posseïa cap bé immoble. Ja hem 
vist que la família Castanyer donà la finca 
on s’instal·laria l’església, però ignorem qui 
cedí la finca sobre la qual, a la cantonada del 
carrer Carroç amb la riera dels Arcs, on un 
drapaire tenia el seu magatzem, s’establiria el 
local parroquial.

Era una edificació de dues plantes, amb aspecte 
de masia, una balconada a la primera planta i 
un hort on hi havia una mina d’aigua. Totes 
les activitats que se celebraven a la Casa Rosa 
– misses, casaments, batejos, teatre i cinema 
s’hi van traslladar. També servia, encara que 
molt precàriament, d’escola de nens i nenes. 
A la capella havia una porta corredissa que, 
segons les activitats, es tancava i dissimulava 
l’altar.

L’ajuda nord-americana i l’escola Stella 
Maris

El mes de gener del 1951 es va produir un fet 
que esdevindria important per a la parròquia 
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Visita dels americans al 
Local parroquial 

abans de la reforma, 
Diario de Barcelona 1956
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i pel barri: l’arribada de la VI Flota dels Estats 
Units a Barcelona. Fou un esdeveniment 
que tingué una gran repercussió en la vida 
ciutadana i canvià els hàbits culturals dels 
barcelonins, que començaren llavors a 
alliberar-se de la pressió reaccionària de 
l’Estat i del nacionalcatolicisme; els ianquis 
no tan sols aportaven dòlars a una ciutat 
empobrida, sinó que també representaven 
la modernitat en aspectes potser frívols però 
significatius de la vida quotidiana: música, 
vestit, oci.

Segons diversos relats, un membre de la 
família Lulin, de la Font del Mont, barri veí 
del Peu del Funicular, treballava al Consolat 
Americà. Durant una de les visites de la VI 
Flota Americana, uns marins van interessar-
se per algun barri pobre de Barcelona on 
poguessin ajudar; aquest senyor va suggerir 
el barri del Peu de Funicular i els posà amb 
contacte amb el pare Ermengol, capellà de 
la parròquia. Així començà una col·laboració 
que comportaria la construcció d’un nou 
edifici destinat a acollir una escola.

En aquest ambient de col·laboració, la 
tripulació del petroler Aucilla, sota la 
iniciativa del cap de màquines, Murray E. 
Chase, realitzà, des de 1953, una col·lecta 

per crear un centre social i una escola al barri 
del Peu del Funicular que va rebre el nom de 
Stella Maris. A més de les aportacions dels 
marins, s’obrí un compte al Banco Hispano 
Americano, a nom de l’escola Stella Maris, 
on es recollien els donatius d’altres persones 
o institucions.

La col·lecta es realitzava durant tot l’any i, 
segons publicà La Vanguardia, el 1956 es van 
recaptar 8.000 pessetes, que va entregar el 
propi Mr. Chase a l’escola.
El 1957,  100.000 pessetes, que representaven 
deu dies de sou dels 200 tripulants de l’Aucilla. 
Un quart d’aquesta quantitat es dedicava a la 
compra de material escolar i tres quarts a la 
festa de Nadal i la compra de regals.
L’any 58 van entregar 80.000 pessetes.

A més de finançar l’adaptació de l’edifici, els 
marins organitzaven cada any –almenys des 
del 1955– una festa de Nadal en homenatge 
a tots els  nens del barri i els obsequiaven 
amb regals. Encara és un bon record per a 
molta gent del barri, pares i fills.

Un cop a l’any ens portaven al barco; cada nen 
tenia un mariner que se’n feia  responsable 
i l’acompanyava en la visita al vaixell. Ens 
donàvem una carn molt salada que no ens 
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agradava. Per Nadal, a Can Jorba feien una 
festa amb berenar i regals –joguines, vestits, 
mitjons.

El Papa Noël i el pare Armengol
A. Caputxins de Sarrià

Mr. Chase, que s’havia jubilat el 1956, 
continuà els seus viatges a Barcelona i no 
s’oblida del Stella Maris:
l’octubre del 1957 entregà al pare Armengol 
12.000 pessetes que havia recaptat entre 
companys i amics del seu país. L’estiu del 
1959 entrega a l’escola 50.000 pessetes més.
Murray E. Chase morí al desembre del 
mateix any, però encara va fer arribar 60.000 
pessetes, el mes de juny del 1960.

El 4 de febrer del 1966, el cònsol general 
dels Estats Units feu una visita a l’escola, 
acompanyat de sengles delegacions del Club 
de Damas Norteamericanas, de les monges 
del col·legi Marymount, col·legi de monges 
americanes situat al carrer Sant Pere Claver, i 
d’estudiants de la Universitat d’Andover. Al 
mateix temps, segons informava l’ABC, un 
grup de voluntaris de l’Aucilla realitzaren 
treballs de reparació i conservació de les 
dependències de l’escola cuyos alumnos serán 
obsequiados con un concierto de la banda de 
música de la Flota.

L’Aucilla deixà d’atracar al port de Barcelona 
el 1966 i els ajuts cessaren.

L’escola Stella Maris va tancar l’any 1967.
La planta baixa de l’edifici va continuar sent 
utilitzada com a local per la gent del barri. 
Remodelada l’any 2000, és coneguda ara 
com a “Casal Parroquial”.  La Parròquia el 
lloga per a esdeveniments de caràcter privat, 
però, l’Associació de Veïns en pot disposar 
gratuïtament per actes i reunions.
Les plantes superiors ja fa temps que tenen 
una utilitat privada.
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Nens i nenes del barri visitant l’Aucilla
A. Caputxins de Catalunya
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El projecte del local parroquial i de l’escola

Local parroquial 2013

El projecte va ser encarregat a l’arquitecte 
Manuel Ribas Piera, membre d’un grup de 
joves arquitectes, el grup R, que volien obrir-
se a les noves corrents arquitectòniques en 
l’ambient cultural i social tan conservador 
d’aquells anys. Ribas Piera arribà a ser un 

arquitecte de renom  i un catedràtic influent. 
Ell mateix ens va explicar que el grup R 
aprofitava els petits encàrrecs per dur a 
terme les seves idees, amb  concepcions 
més modernes, que no eren acceptades en 
projectes de major envergadura.

Aquest projecte aprofita part de l’anterior 
construcció i puja una planta més. També 
estén la superfície construïda fent arribar 
l’edifici a banda i banda dels carrers que ho 
limiten. L’entrada principal és per la part del 
Torrent dels Arcs. El nou edifici té un estil 
molt diferenciat a l’anterior, amb una clara 
línia racionalista: es tracta d’un volum net, 
de teulat pla amb amples finestres reticulades 
i sense més decoració a la façana que la 
composició de les seves finestres.

El nou edifici parroquial deixa una ampla 
planta baixa per a saló d’actes i capella. A 
la primera planta, que es comunica amb el 
carrer Carroç, es dissenyen dues aules –una 
per a nens i l’altra per a nenes– lavabos, 
dispensari i una sala menjador. Aquesta 
planta comptava, a més, amb terrasses i 
sortida al pati. A la tercera planta hi havia les 
habitacions pels sacerdots, organitzades com 
dos petits apartaments dotats de bany i cuina 
però que compartien la sala d’estar.
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Projecte del Local Parroquial  -  Arquitecte  Manuel Ribas Piera
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Nens i nenes del barri davant del local parroquial, 1957
A. X. González
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LES ESCOLES

La dècada dels anys 20, quan s’inicià el 
desenvolupament del barri, va conèixer 
corrents socials i culturals diversos i, sovint, 
contradictoris. A Catalunya, la repressió 
política i social protagonitzada per la 
Dictadura de Primo de Rivera coexisteix 
amb una efervescència de l’associacionisme 
cultural en els àmbits més diversos. La 
baixada dels índexos de natalitat i de 
fecunditat coincideix amb una gran onada 
migratòria que va portar 320.000 immigrants 
a Barcelona. La caiguda de la demanda de 
treball infantil contribueix a l’ increment de 
l’escolarització, impulsada pel Pla General de 
Construcció i Distribució d’Edificis Escolars 
i el Patronat Escolar de l’Ajuntament de 
Barcelona, en un període de  generalització 
dels moviments de renovació pedagògica.

A la ciutat, la taxa d’escolarització a 
l’ensenyament primari en aquesta dècada era 
del 70% i l’edat d’incorporació al treball se 
situava al voltant dels 13 anys. Els avenços 
en la mecanització dels processos industrials 
requerien menys mà d’obra i més formada. La 
coincidència entre la davallada de la demanda 

i l’augment de la consciència social va 
decantar vers l’escolarització la competència 
entre l’escola i la fàbrica. I així es començaren 
a crear escoles per tota la ciutat, especialment 
als barris d’acolliment dels nouvinguts.

L’Església sempre va utilitzar al seu favor, 
especialment en èpoques de creixement 
demogràfic, la ineficàcia intencionada de 
l’Estat en la tasca de crear les escoles públiques 
necessàries i suficients per a la població en 
edat escolar.

Si prenem com a referència el padró del 
1930, al barri vivien aleshores 202 veïns dels 
quals 44 ( 20 nens i 24 nenes) eren menors 
de 10 anys. Tenint en compte que en aquells 
anys la infància i l’adolescència s’acabaven 
entre els 12 i els 14 anys, edat en què els 
adolescents s’incorporaven al món del treball, 
podem considerar que una part important de 
la població del barri eren menors de 14 anys. 
Aquells menors repartien aleshores el temps 
entre algunes obligacions familiars, l’escola i 
l’esbarjo.

Els pares del barri tenien molt clar que els fills 
s’havien d’escolaritzar ja que la majoria d’ells 
mateixos ho havien estat. Exceptuant els tres 
anys de República, nens i nenes havien d’anar 
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a escoles religioses, freqüentment becats, 
davant l’escassetat d’escoles públiques. Tots 
els testimonis recollits entre les persones –
dones i homes– que van anar a les escoles 
religioses entre els anys 40 i 60, van remarcar 
–i demanar que en quedés constància– la 
tremenda discriminació que sofrien els 
alumnes becats, en tant que pobres, amb 
els de pagament. Una discriminació que no 
provenia dels alumnes, sinó que era totalment 
institucionalitzada.

Aquest posicionament de l’Església al 
costat de les classes dominants i l’ostentació 
de poder que brandia, va fer que molts 
veïns consideressin una ofensa pel barri la 
construcció del nou col·legi Montserrat als 
anys cinquanta.

A les pàgines que segueixen ens ocuparem 
breument de les escoles on, amb major 
freqüència, acudien els infants del Peu del 
Funicular. Tanmateix, farem una excepció 
per a l’escola Stella Maris, ja que la història 
de l’escola està lligada a la construcció del 
local parroquial amb l’ajuda de la sexta flota 
americana i que comptem amb el relat i 
la documentació d’un ex alumne: Xavier 
Gónzalez.
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L’escola San Luis de Gonzaga (1928- 
1931)
Torre Bella Vista. Av. Vallvidrera 79.

Aquesta escola,  regentada pels jesuïtes, 
aplegava nombrosos  alumnes, tots nois; 
molts d’ells venien de Sarrià o baixaven –
dos cops al dia, caminant per la drecera– des 
de Vallvidrera. Els alumnes,  de diferents 
edats, estaven barrejats en una mateixa aula. 
El mestre i director era Jaume Frau Moll, 
natural de Dènia. Solter, vivia al pis de dalt de 
la torre, amb les seves germanes Rita i Isabel 
que l’ajudaven en les tasques educatives.
Els alumnes pagaven un duro (cinc pessetes) 
al mes.
L’any 32, després de l’expulsió dels jesuïtes, 
la Generalitat es va fer càrrec dels col·legis 
dels jesuïtes i el de Sarrià passà sota la gestió 
del Patronat Municipal. L’ensenyament era 
de qualitat, l’escolarització, el menjador i el 
transport eren gratuïts. Els nens del barri i de 
Vallvidrera van canviar d’escola i van anar a 
Sarrià.

El senyor Frau va tancar l’escola.

L’escola pública (1936-1939)
Torre Bella Vista. Av. Vallvidrera 79.

Durant aquest període republicà va haver al 
barri una escola pública que es va instal·lar a 
la Torre Bella Vista.

L’escola era mixta. El mestre del grup dels 
majors era el senyor Garcia, mentre que la 
senyoreta Nadal s’ocupava dels més jovenets. 
Tant l’escola com el transport per anar-hi 
eren gratuïts.

Dues alumnes en ténen algun record:

El títol de transport era un braçalet de 
roba que portàvem a la manigua.

Si arribaves mullat, et secaven...

Després de la guerra, la Torre Bella Vista 
deixà  de ser un lloc d’ensenyament. La va 
comprar un empleat del tramvia, en Josep 
Musté, qui va instal·lar-hi una bodega.
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Escola Pública 1937/1938
El senyor García amb els grans

A. A Menjibar

Escola Pública 1937/1938
La senyoreta Nadal amb els petits

A. A Menjibar
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Col·legi Montserrat

Monges de Nazaret 1926 1931
     1940 1950

Torre Rosa. Av. Vallvidrera 37

El setembre del 1926 s’instal·là a la Torre 
Rosa, amb el vistiplau del bisbe Miralles, 
la primera escola de la Congregació de les 
Missioneres Filles de la Sagrada Família 
de Nazaret, embrió del que seria l’actual 
Col·legi Montserrat. La propietat pertanyia 
a la vídua de Castanyer que la va cedir a la 
Congregació.

La primera comunitat estava formada llavors 
per la Mestra General, M. Soledad Cros, i 
les mares Teresa Mascaró, Margarita Roig, 
Concepción Pastó i Cruz Tàpies. La primera 
missa es va celebrar el dia 29 i es va donar 
començament a les classes.

A més de l’escola es va instal·lar a la Torre 
Rosa el primer consultori del barri, atès pel 
doctor Baixaries.

El 1931, amb l’arribada de la República, 
l’Estat assumeix el control de l’ensenyament, 
que fins llavors era en mans d’ordes religiosos; 
la Constitució i la Llei de Llibertat religiosa 
no van permetre l’ensenyament per part de 
l’Església.

Durant la guerra civil van saquejar l’edifici, 
cremant-ne el contingut, a excepció del 
piano, que va ser salvat pel veí Miquel Faura, 
segons el relat del seu fill. Posteriorment la 
Generalitat va instal·lar-hi una escola pública 
durant tres anys.

El 1940, En acabar la guerra, la congregació 
tornà a la Torre Rosa, i l’escola de noies 
començà a funcionar de nou.

Algunes nenes del barri amb beques van 
aprendre a llegir i escriure a la Torre Rosa. Les 
becàries vestien de forma diferent. Havien 
d’entrar per la porta posterior, a la part alta 
de la Carretera de Sarrià a Vallvidrera.

 Una veïna encara recorda amb la ràbia al cor, 
que un dia de forta pluja va trobar la porta 
de darrere tancada i, fent mitja volta, va 
entrar per la porta principal. Com pujava per 
l’escala interior una monja la va veure: “¿No 
sabe que no es éste su camino?”i la va obligar 
a sortir i tornar a entrar per la porta que li 
tocava.

Amb el pas del temps l’edifici de la Torre 
Rosa  es va fer petit respecte a l’augment de 
les matrícules.

Entre 1949-50 es van inaugurar les primeres 
aules i el menjador d’un nou edifici a 
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Nens i nenes amb la Madre Paz 
Torre Rosa, anys 50

i edifici en construcció del
col·legi Montserrat

A. X. González

Col·legi Montserrat 
Postal dels anys 50

A. J. Jacquet
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l’avinguda de Vallvidrera, 68. Aquest edifici 
ocupava la finca de la masia de can Sibina 
que va ser enderrocada.

El 27 de març del 1957, el Ministeri 
d’Educació Nacional elevà a definitiva 
l’autorització provisional com a Escuela de 
Enseñanza Primaria privada, tant del nou 
col·legi Montserrat com de l’antiga escola 
Nazaret, instal·lada a la Torre Rosa.

Actualment, el col·legi Montserrat, vent en 
popa, amb noves construccions, aposta per 
una mena de renovació pedagògica i es ven 
com a “Espai educatiu i de lideratge”.

Col·legi Stella Maris 1950- 1971
Torrent dels Arcs s/n

Per Xavier Gonzàlez

L’Stella Maris va ser un col·legi amb 
mitjans precaris, lleig i pobre, però va ser 
on vaig aprendre a llegir i escriure. Sempre 
l’he considerat com el meu col·legi.

La tercera generació del barri del Peu del 
Funicular, nascuda entre els anys 1945 
i 1955, viu els anys d’estretors de la 

postguerra. La seva escolarització ha de ser 
econòmica i propera, perquè ni la matrícula 
ni les mensualitats dels col·legis religiosos de 
la zona estaven a l’abast de la majoria de les 
famílies.

És al redós de la parròquia regentada pels 
pares caputxins que llavors s’instal·la al local 
parroquial  una escola primària amb el nom 
de Stella Maris”. Aquesta escola trobarà en 
l’ajuda dels mariners americans de la sisena 
flota l’ impuls econòmic que necessita i en 
les Senyoretes Operàries Parroquials de la 
Institució Magdalena Aulina la tasca docent 
d’alfabetització i de catequisme.

Els diaris van donar moltes informacions 
sobre aquesta relació entre la nostra escola 
i els mariners de la sisena flota. Al règim 
franquista li interessava presentar-se com 
amics dels americans i a aquests els hi 
convenien les inigualables condicions d’ús 
de ports i bases aèries que oferia el dictador a 
canvi de reconeixement internacional.

Les circumstàncies per les que entren en 
contacte la parròquia i els mariners americans 
no són clares.
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Stella Maris
Curs 1959, els nens amb les senyoretes operàries parroquials

A. X. González



109

El relat idealitzat dels diaris explicava que un 
suboficial de la marina americana que servia 
al vaixell AO-56 Aucilla, el senyor Murray 
Chase, va agafar el tren i va baixar a l’atzar 
a l’estació del Peu del Funicular. Passejant, 
va trobar el Pare Armengol donant classes a 
uns nois dins d’una mena de xabola i es va 
comprometre a millorar-ne les condicions.

Visita a l’Aucilla, juliol 1958
A. X. González

Una altra versió indica que un veí del carrer del 
Bosc, Mister Lúlin, que treballava al consolat 
americà, va ser qui va posar en contacte la 
nostra parròquia i els comandaments del 
vaixell Aucilla que volien fer alguna acció 
dins dels plans d’ajuda solidària de la sisena 
flota.

Entre el 1955 i el 1960 sovintegen als diaris 
de Barcelona notícies breus de les visites dels 
mariners a l’escola o dels escolars al vaixell, 
o fins i tot informacions en portada amb 
fotografies dels nens i nenes de l’escola.

La Vanguardia, el 20 de desembre del 1957:

“NOBLE RASGO DE LOS MARINOS  
NORTEAMERICANOS

Por cuarta vez los marinos norteamericanos 
del petrolero “Aucilla”, de la VI Flota, van 
a obsequiar a los niños barceloneses de la 
escuela “Stella Maris”, sita en el pie del 
Funicular de Vallvidrera y dirigida por el 
reverendo padre Armengol. La simpática 
fiesta tendrá efecto mañana por la tarde a 
las cuatro y dará comienzo con una vistosa 
y alegre caravana en la que participará la 
oficialidad y marinería del petrolero, franca 
de servicio, para dirigirse por las principales 
vías de nuestra ciudad hasta unos importantes 
almacenes del centro donde los niños y niñas 
de la escuela “Stella Maris” recibirán los 
obsequios navideños. El importe de estos 
obsequios ha sido recaudado durante todo 
el año a bordo del “Aucilla” hasta alcanzar 
la cifra de 100.000 pesetas, representando 
este total el importe de diez días de haber 
de los doscientos hombres que tripulan el 
ya popular petrolero. De esta cantidad, tres 
cuartas partes son destinadas a la fiesta en 
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honor de los escolares de “Stella Maris” y el 
resto a la adquisición de material para el 
centro docente, recientemente ampliado.

L’escola inaugurà les classes el curs 1957-
1958, amb l’ajuda de les senyoretes operàries 
de l’institut Magdalena Aulina, que foren les 
primeres docents de l’escola. Posteriorment 
s’assignà un mestre nacional pels nens de 
les edats superiors. Nens i nenes seguien els 
estudis primaris en aules i patis separats, com 
era costum en aquells temps.

La planta baixa de l’edifici del Torrent dels 
Arcs, encara sense reformar, servia d’aula on 
els primers alumnes seguien l’escolarització. 
Aquest mateix espai s’utilitzava el diumenge 
al matí pel servei litúrgic,  pel cine o teatre de 
la tarda del diumenge i pel catecisme la tarda 
del dissabte. Les classes de catecisme eren 
addicionals a les de religió que s’impartien 
a Primària. Ens col·locàvem en fila de dos 
davant de la porta i entràvem cantant la 
cançó de la catequesi:

“Anem, anem a doctrina que el bon Déu 
crida els infants. Els àngels són a la porta per 
a donar-nos les mans”

El material didàctic de l’escola el formaven 
els quadernets d’aritmètica, de cal·ligrafia, 
llibres de lectura i les enciclopèdies Álvarez 
corresponents al diferents graus (material 
gràfic).

Llibreta de geografía i llibre de lectura
A. X. González
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El col·legi seguirà obert fins a principis dels 
setanta. Però, les famílies començaren a triar 
col·legis amb més mitjans on els seus fills 
poguessin estudiar el batxillerat, i poc a poc 
l’Stella Maris anirà apagant-se. El seu declivi 
serà paral·lel al del vaixell Aucilla, que serà 
desmantellat el 1970.

La riuada de l’any 1971 va afectar la planta 
baixa del col·legi i es va decidir la seva 
clausura.

Altres escoles

Per acabar aquest capítol, parlarem breument 
d’altres escoles dels voltants a les quals van 
anar els infants del barri.

Col·legi Nazaret de Pedralbes

En un solar heretat per les germanes Godó es 
va construir inicialment una clínica i després, 
entre el 1922 i el 1928, una escola per a nenes 
orfes.

Hi anava alguna nena del barri; havia de 
caminar fins la Plaça de Sarrià, on es trobava 
amb altres nenes i anaven totes juntes cap a 

l’Escola, a la Carretera d’Esplugues.

La Salle de Bonanova

Durant els anys cinquanta, els germans 
de La Salle de la Bonanova concedien una 
beca per cada cinc alumnes de pagament. 
Un grupet de nois del barri aconseguiren 
aquestes beques. Ni l’ensenyament ni el 
règim estudiantil tenia res a veure amb el dels 
alumnes de pagament; aquests formaven cinc 
grups (A,B,C,D i E), no existia el grup F i els 
becats estaven tots al grup G.

Alguns veïns que van anar-hi recorden un 
ambient d’absoluta segregació social, els 
alumnes pobres i rics mai no es barrejaven 
ni podien confondre’s. Els patis estaven 
separats, amb tanques i filats; les bates eren 
diferents. Quan les pilotes dels primers grups 
es feien malbé, passaven al grup G. Ni tan 
sols l’assistència als oficis religiosos quedava 
al marge d’aquest règim: quan anaven a 
missa, els que pagaven anaven a baix i els de 
la gratuïta al cor. En acabar l’ofici, sortien 
primer els de platea i els del galliner haurien 
d’esperar-se una bona estona, per tal de no 
coincidir.
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Sagrat Cor de Sarrià

En la mateixa època, aquest col·legi també 
va tenir becàries i algunes noies del barri van 
anar-hi. Les becàries tenien un uniforme 
marró, diferent del de les nenes que pagaven, 
que era blau marí. No compartien ni aules, 
ni menjadors, ni capella i les destinaven 
directament a formació professional.

Un mestre a Can Canut

Alguns veïns recorden que hi havia un mestre 
a Can Canut que donava classes a casa. Es 
deia Juan Ibert Pretus, era de Maó, com 
la seva dona Inés Rotger i el seu fill Joan, 
oficial de la marina mercant. La seva filla, 
Clara Neus, havia nascut ja al barri, el 1932. 
Al Padró del 1950 consta que vivia a Can 
Canut i segons el relats dels veïns, algú el 
va denunciar, aleshores va deixar de donar 
classes i va continuar la seva feina docent a 
una escola de Sarrià.

Altres centres als quals van assistir alumnes 
del barri foren el Baltasar Gracián, escola 
pública per a nois, situada a l’avinguda de 
Vallvidrera (l’actual escola Dolors Montserdà). 
Les Concepcionistes del passeig de la Bonanova 
i l’Acadèmia Ginés de Sarrià.

Els jocs dels infants

El fet que els infants del barri s’hagin repartit 
en tantes escoles, de vegades allunyades del 
lloc de residència, no va ser un impediment 
perquè es trobessin per jugar, o a casa d’un o 
l’altre, o senzillament al carrer.

Entre els anys 30 i els anys 60 les famílies 
no gastaven massa en joguines, encara menys 
quan es tractava de famílies treballadores 
com les del barri.

La imaginació infantil, però, suplia la manca 
de mitjans. Els infants inventaven jocs amb 
el que tenien a l’abast. L’entorn natural els 
era propici (carrers costeruts, basses d’aigua, 
arbres per enfilar-se...) i qualsevol objecte de 
rebuig era aprofitat. Avui dia, els nens encara 
s’amaguen, fan cabanes, s’inventen històries 
de guerrers i de princeses, però la majoria 
dels jocs que  evocarem aquí només els 
podem conèixer a través dels llibres, o gràcies 
al testimoni de la gent gran que ho recorda.

En efecte, veïns i veïnes, nascuts quan tot 
just el barri emergia, recorden perfectament, 
amb nostàlgia i tendresa, aquells temps on 
sortien al carrer i jugaven amb els germans, 
els cosins, els amics i “enemics”.
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A. M. Boada

Cuinetes i venedores

Venien o cuinaven herbes del jardí.
Eren més aviat jocs de nenes. Per regla general, 
les nenes no sortien tant i segons quins jocs 
no els compartien. Tanmateix,  recorden que 
es tiraven per les ginesteres i tornaven a casa 
amb les calces verdes...

Patinets o carrutxes

Eren de fusta amb quatre rodes. Alguns 
tenien una barra central per dirigir el patinet 
a esquerra o a dreta. Es llançaven a la carretera 
de Vallvidrera, des de la Plaça de Vallvidrera 
(les nenes ho feien des de la Vil·la Paula) 
fins a la Plaça Borràs. I que no t’enxampés la 
Guàrdia Civil!

Talons de goma

S’hi jugava amb talons vells de sabates i 
bitllets de tren usats. Els talons eren de goma 
i els bitllets eren de cartró. Cada contrincant 
posava els seus bitllets dins d’un quadrat 
dibuixat a terra. Després, amb l’ajuda d’un 
taló de goma que llançaven, havien de treure 
els bitllets fora del quadrat. Bitllet fora del 
quadrat, bitllet guanyat!
Els bitllets verds, de segona classe, valien més.

Batalles d’indis i de romans

Fabricaven arcs, fletxes i espases. Aquests jocs 
eren de temporada i depenien de les pel·lícules 
que projectaven al local de la parròquia.

Jocs de guerra

Hi havia enfrontaments entre grups, els de 
dalt contra els de baix... Aquells jocs acabaven 
a cops de pedra, fins que sortís sang...

Terrenys

Dos jugadors i una navalla.

Dibuixaven a terra, en un lloc ben aplanat, 
un quadrat d’un m2 més o menys. Ho 
dividien en dos, cadascú el seu terreny. Es 
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tractava de plantar la navalla al terreny de 
l’altre i, seguint l’orientació de la fulla de la 
navalla, engrandir els límits del propi terreny. 
Fins que al terreny d’un dels jugadors no li 
cabia el peu.

Titelles

 Fabricaven titelles, imitant les que havien 
vist a la Festa Major de Vallvidrera. Patates 
clavades amb un bastó, una branqueta pel 
nas, botons pels ulls... i un tros de tela per 
vestir-les.

Trineus

Només recorden un trineu de debò al barri, 
el pare del noi que el tenia era fuster! Sinó, 
feien servir un respatller de cadira, un tros 
de fusta, una rajola, dues branques de 
palmera... i, asseguts, es llençaven des de dalt 

del carrer Carroç fins al fons de la riera. El 
fenàs relliscava... Només es queixava en José, 
el cabrer, perquè li feien malbé l’herba per a 
les cabres.

Xarranca

Tenien muntada la xarranca a la mateixa 
carretera de Vallvidrera, gairebé davant de 
l’actual farmàcia. Cap perill, sabien que a les 
12h pujava la camioneta que repartia sifons, 
i a la una, una moto amb un sidecar...

Aventures i malifetes

Conduir el 14 des de la Plaça Borràs, amb el 
conductor, fins al Peus del funicular, canviar 
el tròlei davant de la Pineda.

Aprofitar l’antiga conducció de les aigües 
de la riera, en part descoberta, i anar amb 
espelmes fins a Sarrià.

Entrar en una finca i robar-hi fruita. Cireres, 
com mai n’havien menjat; taronges, de 
Califòrnia, molt dolces, figues de la figuera 
del carrer Carroç...

Fer forats a terra, tapar-los amb paper i cobrir-
los de terra, perquè hi caigui el senyor...
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Banyar-se al pantà de Vallvidrera i aguantar 
els cops d’espardenya d’un mosso que et 
tornava a casa on t’esperaven més cops 
d’espardenya del pare.

Ens divertíem amb poca cosa.
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Programes de Cartelleres dels anys 50 



LES ACTIVITATS
LÚDIQUES I CULTURALS

Com ho vam veure, els veïns, als anys 20 i 
30, ja tenien un lloc per reunir-se: el Casinet. 
Allà s’organitzaven festes i s’hi feia teatre.

Durant la llarguíssima postguerra, les 
llibertats de reunió i organització estaven 
molt restringides. Hi havia moltes dificultats 
i inconvenients per a dur a terme activitats 
culturals. Una de les poques possibilitats 
de realitzar-ne era arrecerar-se a l’aixopluc 
de  l’Església. En efecte, qualsevol activitat, 
educativa o cultural, s’havia de realitzar en 
el seu àmbit i sota la seva estricta supervisió, 
amb els valors morals que això implicava. 
Dins d’aquest context restringit, es va 
propiciar la creació d’un equip de bàsquet, 
es van programar sessions de cinema, es va 
continuar la tradició teatral del barri i es van 
organitzar les festes del barri: festes religioses 
i Festa Major.

L’esport, com a competició

El “club de baloncesto del Pie de Vallvidrera“

El bàsquet  tenia a Catalunya una llarga 
història, es practicava des dels anys 20, i era 

l’esport que més es jugava a nivell professional 
i d’aficionats organitzats en clubs. Ja el 1923 
s’organitzà el primer campionat de Catalunya 
de Bàsquet. Era un joc practicat a les escoles, 
tant cristianes com laiques, la qual cosa va 
permetre la seva difusió.

Equips de bàsquet del 1953
A. X. González
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Als anys 50 es va formar al barri un equip de 
bàsquet que despertà gran interès, el “Club  
Baloncesto Pie de Vallvidrera”.

Als inicis dels 50, doncs, els mateixos veïns 
van “construir” una pista per disputar els 
partits,  al mateix lloc on se celebrava la Festa 
Major, a la Placeta. Entre tots, van aplanar i 
omplir el terreny per assolir una pista com 
cal.

Es jugava cada diumenge. Els jugadors es 
canviaven a La Pineda i es rentaven a la font. 
Quan sortien a jugar a d’altres pobles, cadascú 
es pagava l’autocar. L’equip era molt popular, 
les noies del barri anaven a veure els partits i 
animaven els jugadors. L’equip es va dissoldre 
a començaments dels 60 perquè la pista no 
reunia condicions per a la competició.

Malgrat la nostra humilitat es van assolir 
grans triomfs i vam ser reconeguts com un 
equip punter.

Partit de bàsquet a la Placeta
A. X. González
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El Cinema

Potser una de les activitats que va despertar 
més interès al barri era el cinema. Es feien 
funcions tots els diumenges, excepte quan hi 
havia teatre. amb dues pel·lícules i NO-DO 
pel preu de dues pessetes. Als que anaven 
a missa els hi donaven una estampa que 
marcaven; per cada missa, un descompte 
d’una pesseta pel cine. Els nens que anaven 
al catecisme també tenien el descompte. Així 
que una missa més una classe de catecisme  
valia per una entrada gratuïta al cine.

Per evitar que la creixent competència del 
futbol en restés espectadors, quan jugava 
el Barça anaven dient el resultat, amb un 
micròfon, al mig de la pel·lícula.

Durant els primers anys, les sessions 
se celebraven al “saló d’actes del col·legi 
Montserrat “ (Torre Rosa). A partir dels anys 
50, el “Centro cultural de la parroquia S.Juan 
de la Cruz” es va fer càrrec de les projeccions. 
A l’estiu es feia cine “a la fresca”, davant 
mateix del local, amb una pantalla contra la 
muntanya, de cara a l’entrada del local.

Les pel·lícules projectades eren dintre de la 

línia moral de l’època. Tanmateix, petits com 
grans en gaudien i encara en tenen un bon 
record.

Programa de la temporada de teatre i cinema 
1952-53

A. Caputxins de Sarrià 
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Grup teatral, anys 50
A. N. de las Heras

Grup teatral, anys 50
A. J. Faura

A. M. Boada
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El teatre

És coneguda l’afició dels catalans al teatre, 
ben documentada ja des de l’edat mitjana. Al 
segle XIX, el teatre romàntic, amb la figura 
cabdal de Frederic Soler, pren un impuls 
considerable, mantingut durant les èpoques 
modernista i noucentista que el continuaren. 
Aquesta afició no es limitava a l’assistència a 
les representacions, sinó que es reflectia també 
a través de la proliferació, per viles i pobles 
de tot Catalunya, de grups d’afeccionats que 
van mantenir viva aquesta activitat.

Àngel Guimerà, Ignasi Iglésias, Santiago 
Rusiñol, Josep Pous i Pagès o Josep M. de 
Sagarra foren representats extensament, però 
també ho van ser molts autors espanyols o  
estrangers traduïts i adaptats al català o al 
castellà.

Des d’un bon principi van sorgir al barri 
manifestacions potents d’aquesta llarga 
tradició teatral catalana i com ho vam veure 
es va fer teatre al Casinet. Cada diumenge de 
l’any es representaven dos quadres escènics, fet 
que obligava a fer assajos gairebé diàriament. 
No hem pogut saber quines eren les obres 
portades a escena, ja que no hem trobat cap 
document escrit i les persones entrevistades 
–llavors molt joves– no recorden cap títol.

Durant la guerra i la postguerra es van 
suspendre les representacions. La dictadura 
va prohibir fins el 1946, el teatre professional 
en català, així com les traduccions d’obres 
estrangeres al català i aquella llarga tradició 
es va trencar duran més d’una dècada.

L’afició al teatre, però, era molt forta entre els 
veïns, i l’any 1951 tornà a manifestar-se sota 
l’empara de la parròquia. Fou llavors quan, 
amb motiu de la festa de fi de curs 1950-
1951 se celebrà a la sala d’actes del col·legi 
Montserrat una Gran velada recreativa i es 
van posar en escena tres obres curtes –una 
bufonada en un acto i dos juguetes cómicos– 
a càrrec, respectivament, del grup escènic 
infantil, de les senyoretes catequistes i del 
grup escènic d’homes de la parròquia.

Aquestes tres obres en castellà portaven per 
títol Los tres valientes, La sombra de la difunta 
y Los apuros de un fotógrafo. Cal destacar que 
nens, dones i homes actuaven separadament. 
No intervingué cap noia.

Després de l’estiu d’aquell 1951, el 30 de 
setembre, es van representar dues obres, una 
en castellà –Levantar muertos, de Blasco y 
Ramos– i l’altra en català –Un bon debut, de 
J. Armengol i Sebastià–. Aquesta significà 
realment un debut, el de la represa del teatre 
català, que compartiria a parts iguals amb el 
castellà els cartells dels anys següents: tenim 
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documentada, a partir d’aquesta data, la 
representació de 41 obres diferents, de les 
que 20 són en català i 21 en castellà.  Més a 
baix recollim, en una taula, els autors i títols 
de les obres representades de les quals tenim 
constància, mitjançant programes que ens 
ha  facilitat la Núria de les Heras, una de les 
actrius.

Durant aquells anys la participació dels veïns 
en les representacions va ser extraordinària. 
Almenys 27 actors i 24 actrius hi van prendre 
part. Caldria afegir-hi les 10 o 12 persones 
que es van encarregar de la direcció i del 
muntatge escènic, que sumarien al voltant de 
60 veïns involucrats directament en l’activitat 
teatral.

Els programes i el record dels actors ens 
porten a destacar la labor especial dels 
directors: Ramon Costa, Octavi Batllori 
i Joaquim Rovira. Cal també subratllar el 
treball molt acurat d’escenografia i vestuari 
perquè, encara que ocasionalment es llogués 
el decorat, la posada en escena exigia moltes 
hores de dedicació.

Les funcions se celebraven a la sala d’actes 
de l’antic Col·legi Montserrat –la Casa Rosa– 
fins que es va inaugurar el Centre Cultural 
de la Parròquia; aquest comptava amb una 
sala, que avui qualificaríem de polivalent, 
on es feia teatre, cinema i missa. Algunes 

representacions del que s’anomenava Cuadro 
escénico de la Parroquia de San Juan de la 
Cruz es van fer a Arenys de Mar i al Teatre 
Romea de Barcelona.

Com succeïa amb les sessions de cinema, 
també a les de teatre, per tal de facilitar 
l’assistència i sortejar la dura competència amb 
el futbol, durant les funcions s’informava al 
públic de les incidències del partit del Barça. 
En algun cas, fins i tot als cartells s’anunciava 
aquest fet, com es pot veure en el del 25 de 
juny de 1953 que reproduïm.

El teatre va ser lloc de trobada i de relacions 
molt important al barri, tant per la 
participació dels veïns a les representacions 
com per l’assistència del públic que gaudia de 
l’espectacle. Va ser, sense dubte, un important 
motor d’integració social i d’aprenentatge per 
a tota la comunitat, però molt especialment 
va representar un espai de participació cívica i 
cultural per a moltes dones, en aquells temps 
de tanta repressió social.

L’any 1979, amb la nova Associació de veïns, 
es va intentar reprendre la tradició teatral i 
es van representar, en el context de la Festa 
major tres obres: Me la venc, Dos marits per a 
una dona i Duc Meu-Meu. (any 79, 80 i 81). 
Malgrat l’entusiasme del públic, el  grup de 
teatre va desaparèixer en cessar l’associació de 
veïns.
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Programes teatrals
A. N. de las Heras
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Titol de l’obra

Amalia, Amelia i Emilia
Berlín, plaça Alter, nº 2
Cándida
Casa’t Mamà
Xiruca
Cinco y un día
Con la vida del otro
Crim i silenci
Criminal de guerra
Cura de moro
El conflicto de Mercedes
El difunto es un vivo
El millor dependent del món
El misteri de la sala d’estar
El sexo débil
El sosiego
El xicot tímid
El mil·lions de l’oncle
Els Pastorets
Gent d’ara
La brigada blava
La educación de los padres
la ferida lluminosa
La muralla
La néta de París
La pluma verde
La mort vigila
Les tres BBB
Levantar muertos
Lluvia de hijos
Los diez negritos
Manos de plata
Morena Clara
Nosotros, ellas... y el duende
Retaules de la Passió
Senyora àvia vol marit
Trampa para un hombre solo
Un bon debut
Un mil·lionari del Puxet
Una història qualsevol
Una noia per casar

Llistat d’obres representades entre 1950 i 1960

Autors

Lluís Elies i Bracons
Francesc Lorenzo Gázia
Bernard Shaw
Miquel Poal i Aregall
Adolfo Torrado
Carlos Llopis
Carlos Llopis
José Comas Tapias
Joaquín Calvo Sotelo
Frederic Soler “Pitarra”
Pedro Muñoz Seca
F. Prada i Ignasi F. Iquinio
Francesc Lorenzo Gázia
Ramón Minguell i Ribas
Antonio Ramos Martín
José de Lucio
Miquel Poal i Aregall
Carles Soldevila
Josep Maria Folch i Torres
Eduard Coca i Vallmajor
Enrique Casanovas Culells
José Fernández de Vilar
Josep Maria de Sagarra
Joaquín Calvo Sotelo
Lluís Elies i Bracons
P. M. Seca i P. P. Fernández
Miquel Poal i Aregall
Luis Tejedor i Luis M. Lorente
E. Blaco i M. Ramos Carrión
Miss Margarita Mayo
Agatha Christie
Franciso Serrano Anguita
A. Quintero i P. Guillén
Carlos Llopis
Josep Prats Sanz
Josep Pous i Pagès
Robert Thomas
Joan Armengol i Sebastià
Gaston A. Mantua
Josep C. Tàpies i S. Vendrell
Josep Maria Folch i Torres
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Llistat dels veïns involucrats en l’activitat teatral

Directors:
Jesús Sanz, Joaquin Rovira, Octavio Batllori, R. Costa.

Apuntadors: Albareda, Escobedo, Ferre, Ramón Costa, 
Valero, José Boada, Sta Salvat.
Regidor: Alberto Rovira, José Boada.
Mobiliari: Alop, La Arenyense, Ramón Graëlls. 
Vestuari: Ballescà, Castellví.
Direcció musical, cors i balls: Carmen Adelantado, 
Montserrat Salva.
Electricista, efectes especials: Enrique Coll, José Boada, 
Lino Mont, Ricardo Coll, Puigvert.
Decorats: Hermanos Sansalvador, Pou Vila.
Maquillador: José Prats.
Perruqueria: Ramirez.

Actrius:
Amparo Fullana, Arboli, Cases, Coll, D.Garcia, E. Batllori, 
E. Prieto, Esperanza Figel, Freixas, Górriz, J. López, J. 
Vendrell , L.Batllori, L. Manzano, Lozano, M. Orrio, Mª 
Rosa, Martínez, Mir, Molina, Muñoz, N. De las Heras, N. 
Rovira, P. Sánchez, Pla, R. Andreu, Rotger, Sra de Batllori, 
Sra de Gímenez, Sra de Prats, Sra de Valero, Sra T. de 
Rovira, T. Cardó, T. Vendrell.

Actors:
A. de las Heras, A. Rovira, J. Anguera, de las Heras Jr, 
Edreira, F. Conesa, Fabregat, Font, Forteza, Francisco 
Riba, J Rotger Jr, J. Batllori, J. Boada, J. Escobedo, J. 
Faura, J. Gímenez, J. Ibert, J. Mont, J. Prats, J. Ribera, J. 
Rovira, J. Sanz, J. Serrano, J.M. Batllori, J.Mª Arguimbau, 
L. Turigas, M. Navarro, Obiols, Octavio Batllori, P. Adam, 
P. Bertran, P. Rotger, R. Besora, R. Valero, Rovira Jr, Torra, 
Valero, Ximeno.

J. Rovira, L. Batllori i F. de las Heras 
A. N. de las Heras i M Boada

Leonor de Batllori i Pere Adam
A. N. de las Heras
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Diumenge de Rams 
a La Placeta
A. M. Boada

Jocs de Festa Major
A. N. de las Heras



Les festes

Les festes religioses

Processons de Setmana Santa
A. A. Navarro

Durant una bona part del segle XX, com 
succeí en segles anteriors, el calendari festiu 
estava predominantment marcat per les festes 
religioses: Nadal, el diumenge de Rams, Tots 
Sants, el dia dels Difunts... i la Festa Major, 
sempre sota la invocació d’un Sant Patró. 

No eren tan sols dies d’anar a missa, sinó 
que marcaven fites en el curs de l’any, tant 
en el calendari agrícola tradicional com en la 
societat urbana.

Molt aviat els veïns i veïnes van començar a 
celebrar les festes religioses. Encara que no 
van tenir parròquia fins el 1951, tenien una 
capella a la Torre Rosa, atesa pels pares jesuïtes 
de Sarrià, que no deixaven de participar en 
l’organització de les festes religioses. Segons 
podem llegir a La Vanguardia del 17 de 
juny del 1928, el diumenge anterior s’havia 
celebrat al barri una processó organitzada pel 
rector de Sarrià, Joan Bassany, representants 
del pares caputxins i jesuïtes, i amb la 
col·laboració del col·legi Montserrat i 
diverses entitats del barri. La processó, que 
estava presidida per la regidora Maria López 
de Sagredo, l’Associació de propietaris i 
veïns i la comissió organitzadora, va fer cinc 
estacions en los altares dispuestos al efecto.

Després de la guerra es consolidà la celebració 
de les processons del Diumenge de Rams, 
amb la benedicció de les palmes a la placeta i la 
del Divendres Sant o del Via Crucis. Aquesta 
sortia de la Parròquia, pujava pel carrer 
Carroç, passava per Pau Feu i retornava pel 
Carrer Sant Jaume Apòstol. Dones, homes 
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i nens caminaven separats i alineats en dues 
rengleres.

Les caramelles

Durant la Pasqua, una coral de nens i nenes, 
vestits per a l’ocasió, cantaven les caramelles. 
Amb el diners que recollien es feia un dinar a 
Santa Creu d’ Olorda. S’els emportaven tots 
a la caixa d’un camió.

Les excursions

El dia de la Santa Creu, anaven a peu  grups 
de veïns i veïnes fins a la Santa Creu d’Olorde 
on, a més d’anar a missa podien estrenar 
espardenyes i ballar sardanes.

Aquestes manifestacions populars van perdre 
empenta durant els anys 70 i en l’actualitat 
les festes de caire religiós se celebren solament 
en els espais religiosos.

Caramelles davant les taquilles de l’estació Peu del Funicular, anys 50
A. A. Navarro
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Excursió a 
Santa Creu d’Olorda, 1943

A. A. Menjibar

Excursió a 
Santa Creu d’Olorda, 1949

A. A. Menjibar
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La Festa Major

La Festa Major que se celebrava el 25 de juliol, 
dia de Sant Jaume Apòstol es feia a la Placeta, 
avui plaça dels Germans Rubió i Bellver. Allí 
es muntava l’envelat per ballar, amb activitats 
de tota mena. Les festes arribaren a durar una 
setmana sencera.

La primera Festa Major que hem pogut 
documentar és la del 1928. La va organitzar 
l’Associació de Propietaris i La Vanguardia 
en publicà el programa:

Día 24.—A las diez de la noche, verbena con 
iluminación a la veneciana de las casas de la 
barriada; pasacalles y baile por la banda «La 
Graciense».

Día 25.—A las siete de la mañana, 
disparo de morteretes. A las diez, solemne 
oficio en la iglesia Capilla del Colegio 
Montserrat; a las once (después del oficio), 
en el jardín del Colegio Montserrat, danza 
popular catalana, dirigida por don Aurelio 
Campmany, con la colaboración del «Esbart 
Infantil de Dançaires», de la «Escola 
Coral Martinença»; a las cuatro, cucañas, 
campeonato del saco (carreras) y otros juegos 
infantiles; y a las seis, audición de sardanas.

Tenim també documentades les festes dels 
anys 51 i 52, gràcies a veïns que en van 
guardar el programa.

La Festa Major del 1951 invitava 
successivament a un Selecto baile de 
inauguración, a un Formidable baile con 
grandes batallas de confetti, a un Lucido baile, 
a un Divertido baile infantil, i finalment al 
Último y extraordinario baile de festa major.  
Entremig de tants balls, el solemne oficio en la 
Parroquia, la audición de sardanes i el teatre: 
“D’aquesta aigua no en beuré” de Josep 
Maria Folch.

Festa Major 1935
A. R. Escribà

I el jocs de sempre: curses de sacs, donar 
cullerades de xocolata al que tenies al davant, 
amb els ulls embenats, treure amb la boca 
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una poma des del fons d’un cubell d’aigua... 

Al programa de la festa major del 1952 hi 
figuren oficis religiosos, sardanes, festival 
infantil, cinema, teatre i també balls de tota 
mena –de tarda, perfumat, sorpresa, familiar, 
revetlla– i sessions de discos dedicats. S’avisava 
en el mateix programa que els nens no podien 
ballar, ni tampoc les dones entre elles i que 
no es permetia l’entrada als balls en mangas 
de camisa y alpargatas.

Durant molts anys a l’estiu, l’Associació 
d’Estiuejants de Vallvidrera organitzava tots 
els dimecres, des de juny fins a setembre, 
ballades de sardanes a la plaça del Funicular, 
on pujaven molts veïns del Peu del Funicular. 

L’actual Associació de veïns del Peu del 
Funicular segueix amb la tradició de la Festa 
Major. La data és fluctuant. Al 2013, es 
va celebrar el 6 de juliol. El sopar de Festa 
Major va comptar amb l’actuació del grup 
Samitier, grup on va tocar i cantar les seves 
composicions l’Adrià, de la família González. 
A l’endemà es va fer una excursió cap a Sant 
Pere Màrtir, organitzada per l’Antoni, de la 
família Navarro. Ambdues famílies estan 
vinculada al barri des de l’any 1920.

A. N. de las Heras i J. Faura 





Un àlbum de fotografies serà la conclusió del 
llibre, “El Peu del Funicular, història d’un 
barri”. Les fotos que hi trobareu són les que 
els mateixos veïns van triar per a nosaltres. 
En un principi les havien apartat perquè 
tenien un caràcter com massa  privat. Eren 
bateigs, casaments, dies de Palma... Només 
un lleuger indici feia referència al barri: la 
barana d’una terrassa, els arcs del Pont mig 
esborrats, el terra de la Placeta...
Va ser en Josep Musté que ens va donar l’idea 
de fer un àlbum amb aquestes fotos. Va ser 
gràcies a la seva pregunta:
- La foto del meu taxi no la voleu pel llibre?
I per què no? Aquell taxi que va transportar 
tanta gent del barri amunt i avall mereixia 
un lloc al llibre, com aquestes nenes vestides 
per a la primera comunió, com aquests joves 
retratats a dalt d’un turó, com aquelles dues 
senyores xerrant, recolzades en una reixa 
del carrer Carroç, les primeres que vam 
entrevistar.

Les fotos de l’àlbum que segueix, records 
de petits esdeveniments familiars, a l’igual 
dels plànols territorials, a l’igual dels arxius 
municipals, a l’igual dels documents 
notarials, són els testimonis de la vida d’una 
societat, la del barri del Peu del Funicular de 
Vallvidrera.
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Com a conclusió: un àlbum de fotografies
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Àlbum de fotografies
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Josep Musté i el seu taxi

Rosa Carbó Romero i els néts - Can Canut
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Isabel Cambra - Escola del Patronat de Sarrià
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Purificación Jiménez i Antoni Navarro 
Amparo Coll i Jordi Vidal

Maria Dolors Faura i Montse Boada
Blanca Zanón i Lluís Coll - Av Vallvidrera

Javier Gónzalez i Rosita Sanz - Carrer Pau Feu - 1952
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Toñín, Sorolla, Juan, Tito, Santos,
Agustinico, Pasqualín, Antón, Heras
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Carreres de 600 a la Carretera de Sarrià a Vallvidrera 1962
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Banquet del casament d’Assumpta Boxador i Rafael Valero 
Hotel Sabina de Vallvidrera



Avinguda de Vallvidrera
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Nevada del 1962 - Carrer Carroç i La Placeta
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Frédéric, Ophélie i Guillaume Rovira Jacquet - La Placeta - 1968 Família Fornos López - Avinguda de Vallvidrera n. 73
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Mª del Carmen i Nicolás Milonakis, Álvaro Rodríguez 
La Placeta.- 2014

Castanyada - local parroquial.- 2013Sopar de Festa Major - local parroquial.- 2013

... al 2014

Nicolás i Miquel Pérez Moreno
carrer Comandant Llançà.- 2014
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1863 Inauguració del ferrocarril de Barcelona-Sarrià per la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a 
Sarrià.

1864 Inauguració del Pantà de Vallvidrera, dissenyat per l’arquitecte Elies Rogent.

1888 Inauguració de la carretera Sarrià-Vallvidrera per la reina regent Maria Cristina.

1890 Annexió de Vallvidrera a Sarrià.

1901 Urbanització del Tibidabo i inauguració del Tramvia Tibidabo.

1902 Inauguració de la Carretera de les Aigües

1906 Abril. Tramvia 9, posteriorment numerat com 14. Ampliació del seu recorregut des de la 
Plaça de Sarrià al Peu del Funicular. Funciona fins el 1939.
Octubre. Inauguració del Funicular de Vallvidrera.
Desembre. Arriba el tranvia de la muntanya de Vallvidrera des de Tres Torres, pel carrer Anglí 
al Peu del funicular (Anomenat 5 cèntims).

1907 El ferrocarril es prolonga des de Sarrià al Peu del Funicular.

1908 Inauguració del tren Mina Grott; enllaça el Funicular de Vallvidrera amb el Pantà. Funciona 
fins el 1916. 

1917 Inauguració de la prolongació del tren a Les Planes - Sant Cugat.

1921 Annexió de Sarrià a Barcelona.

1922 Desembre. Aprovació del projecte d’urbanització dels terrenys d’Ignacio de Llanza y de 
Montoliu, a l’àrea d’estudi.

1923 Octubre. Aprovació del projecte d’urbanització dels terrenys de Joaquim Collet i Gurguí. 
Inici d’obertura dels carrers, parcel·lacions i construccións al barri.

1926 Arriba la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Nazaret. Primera 
escola per a nenes, Col·legi Montserrat, capella i primer consultori del barri.

1928 Primera notícia de l’Associació de Propietaris i Veïns del Peu de Vallvidrera. Inici de les 
activitas del Casinet.
Col·legi per nois a la Torre Bellavista.

Cronologia dels principals fets de la història del barri 1863 - 1956
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1930 Barcelona arriba a una població de 1.005.565 habitants, respecte als 710.335 dels anys 20.
Àrea d’estudi: 202 veïns, 46 habitatges.
Inauguració de l’enllumenat públic al barri.

1936 Guerra Civil (1936-1939). 
Escoles Públiques Republicanes per nens i nenes.

1939 Inici d’un període de postguerra amb depressió econòmica i repressió social fins als anys 70.
II Segona Guerra Mundial (1939-1945).

1940 Habitants de l’àrea d’estudi: 313 el 75% dels quals són propietaris.

1947 83 edificacions.
Enderroc de Can Sibina i construcció de l’Escola Montserrat.

1950 Escola al Local Parroquial.
Inauguració de la tinença parroquial a la capella del Col·legi Montserrat.
Desembre. Primer bateig al barri.

1951 Gener. Primer matrimoni  a la capella del Col·legi Montserrat.
Primera documentació del reinici de les activitats del teatre amb motiu de la festa de fi de 
curs.

1952 Primera documentació de festa del barri a la postguerra: Festa Major de Sant Jaume.

1953 Ajuda dels Americans de la VI Flota (1953-1967) al local parroquial i l’escola Stella Maris.

1955 425 veïns (Padró Municipal)

1956 Reforma i ampliació del local parroquial i escola Stella Maris. Arquitecte M. Ribas Piera.
Benedicció de la nova església parroquial Sant Joan de la Creu. (Arquitecte Batlle de 
Moragas).
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Referències

Arxius consultats

ADA Arxiu Diocesà de Barcelona

AFB Arxiu Fotogràfic de Barcelona

AHCB Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

AMCB Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

AMCB-AI Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona-
Arxiu Intermedi

AMDSG Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

APCC Arxiu Provincial Convent dels Caputxins de Sarrià

APSJC Arxiu Parroquial Sant Joan de la Creu

Arxiu privat de l’arquitecte Manuel Ribas Piera

Arxiu privat veïns

Famíla Batllori

Miquel Bernal Jericó

Margarita Boada

Jordi Briz

Família Cambra-López

Rosa Escribà 

Josep Faura

Joaquim Ferrer

Família Fornos

Ventura Garcia 

Xavier González

Agustí Irles

Jacqueline Jacquet

Núria de las Heras

Antònia Menjibar

Nati Mir

Família Musté Dalmau

Antoni Navarro

Àfrica Pérez, Joan Ruiz

Família Roig-Campo

Pere Rotger

Montse Rovira

ICC Arxiu Cartogràfic de Catalunya

Fonts primàries

Expedient d’aprovació projecte Dr. Collet. AMDSG, Caja 
195, carpeta 21, 1917. 

Expedient d’aprovació projecte Ignasio Llanza i Montoliu, 
año AMCB, Legajo 171, nº8,. 1922.

Expedient de desllindament Can Soca. AMCB, Q101. 
Caixa 15556, 100/5, 1932. 

Expedient Pare Armengol de Sarrià. APCC

Expedient Via d’enllaç Carretera de Vallvidrera / carrer 
Carroç. AMCB, Q101, Caixa 15600, 175/12, 1932.
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Expedient. d’aprovació projecte Joaquin Collet i Gurguí, 
año 1922. AMCB 

Expedient Parroquia nº 115, Sant Joan de la Creu. ADA 

Padrón General de Habitantes 31 de diciembre de 1930. 
AMCB-AI.

Padrón General de Habitantes 31 de diciembre de 1940. 
AMCB-AI.

Padrón General de Habitantes 31 de diciembre de 1955. 
AMCB-AI.
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El Peu del Funicular de Vallvidrera
Història d’un barri
Jacqueline Jacquet, Jerónimo Bouza i Maricarmen Tapia
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“El barri del Peu del Funicular està situat sobre el vessant solell d’una vall petita que surt, d’oest en est, d’un dels 
replecs de la part sud del Parc de  Collserola i s’obre cap al mar. Els grans atractius del barri són per descomptat la 
seva orientació i les seves vistes. Totes les cases del barri en treuen profit. Cap a l’oest, mirant com el sol s’amaga 
darrera la serra; cap al sud, mirant la ribera nord de la Riera, on encara hi ha boscos frondosos; cap a l’est, amb 
una visió parcial i insòlita de Barcelona –els gratacels del Fòrum, la Sagrada Família i els Escolapis de Sarrià... Un 
paisatge canviant, on els boscos, el cel, el mar i la ciutat agafen colors variables i imprevisibles.”   

Jacqueline Jacquet. 
Professora, resident al barri del Peu del 
Funicular des dels anys setanta.

Maricarmen Tapia. 
Arquitecta, especialitzada en urbanisme.

Jerónimo Bouza. 
Antropòleg.   


