
ARA FA 100 ANYS

Barcelona, 1920. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya



Ayer tarde se reunieron en el límite 

municipal de Gracia, por la parte de 

Josepets, comisiones de dicho Ayun-

tamiento, del de Horta y San Gerva-

sio, para, sobre el terreno, tomar al-

gunos acuerdos encaminados á llevar 

á cabo las obras de desvío de la Riera 

de Cassolas.

La Vanguardia, 23 d’agost de 1896

El pla de Barcelona avui és un continu urbanitzat 

sota el paraigua de la capital, que en domina pràc-

ticament la totalitat de la seva àrea. Aquest continu 

comença amb el projecte d’obertura de la muralla, 

que havia d’estendre la ciutat fins a les poblacions 

més properes i independents. 

És després de 1860 que l’Ajuntament, a partir del 

Pla Cerdà de l’Eixample, manifesta per primera vega-

da la idea d’absorbir les poblacions properes a la ca-

pital.

Després d’anys de negatives per totes bandes 

-ciutadans, polítics i Govern central- l’any 1897 co-

mencen les primeres absorcions -Gràcia, Sant Gerva-

si, les Corts…- i així Barcelona anava creixent en ex-

tensió i en població.

Però, com i per què es van fer efectives aquestes 

annexions si sembla que ningú hi estava d’acord?

Un dels principals motius, però no l’únic, va ser la 

necessitat de treballar d’una forma coordinada per 

dur a terme el Pla Cerdà, la creació de vies de comu-

nicació i d’infraestructures de clavegueram i de trans-

port i per facilitar la industrialització i les comunica-

cions de les poblacions.

L’Esquella de la Torratxa, 30 d’abril de 1897. Font: Biblioteca de Catalunya

L’Esquella de la Torratxa, 30 d’abril de 1897
Font: Biblioteca de Catalunya Obres d’urbanització del carrer Balmes, 1920. Autor: Branguí

Font: Axiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi



Ara bé, hi ha altres raons que, davant els dubtes, 

van decantar la balança de la monarquia més d’una 

vegada, de manera que van decretar d’un dia per l’al-

tre diverses polèmiques annexions. Aquestes raons 

són els conflictes colonials: el 1897 Espanya està 

perdent les colònies de Cuba i de Filipines en unes 

guerres sagnants. Les poblacions perden els homes 

i les arques de l’Estat es buiden progressivament. 

Cal, doncs, reformar el sistema d’impostos basat en 

les estructures municipals per poder recaptar més 

diners. El mateix passa durant les últimes annexions 

de 1921, quan Espanya es troba immersa en la Guer-

ra del Marroc i és derrotada en el desastre d’Annual. 

És aleshores quan Sant Vicenç de Sarrià s’incorpora 

a Barcelona.

29 d’octubre de 1898. 
Font: Biblioteca de Catalunya La Campana de Gràcia. 

1 de maig de 1897
Font: Biblioteca de Catalunya

1904, Alfons XIII amb la plana major de l’exèrcit al Tibidabo
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

11 de novembre de 1921
Font: Biblioteca de Catalunya

La Campana de Gràcia. 10 de setembre de 1898
Font: Biblioteca de Catalunya

Alguns veïns de Sarrià es reunien en míting i manifestació per 
a dir que no els sembla bé formar part d’una metròpoli imperial. 

La Veu de Catalunya 7/11/1921



Les guerres i els processos d’industrialització 

fan precàries les condicions de les classes treballa-

dores de Barcelona. Proliferen les vagues i revoltes, 

els atemptats anarquistes obrers i la violenta res-

posta de la patronal amb pistolers disparant vaguis-

tes.

El temps que transcorre entre que s’inicien les 

primeres annexions (amb Sant Gervasi) fins pas-

sades les darreres (Sarrià) coincideix amb dures i 

constants onades de violència: des dels atemptats 

del corpus del 7 de juny de 1897 amb el conseqüent 

procés de Montjuïc, passant per la Setmana Tràgica 

fins a les vagues de La Canadenca i el pistolerisme 

dels anys vint.

Però a Sant Gervasi i a Sarrià la industrialització 

s’hi resisteix tot donant pas a una economia basada 

en les segones residències de les classes burgeses 

industrials, en un ambient rural i més assossegat.

Aquell, dia, en arribar a la “Torre de Sant Fran-
cesc”, vam trobar-hi una gran expectació i alarma. 
No sense motiu. Des de la punta de jardí, donant al 
carrer d’Anglí, i a uns desmunts, es veia ben clar, 
més enllà de la vila sarrianenca, tot Barcelona fins 
a la falda de Montjuïc, i a la dreta, el pla del Llo-
bregat, amb la mar al fons; i aquell dia, a molts 
punts de l’altra mar, la de les cases de Barcelona, 
s’observaven pujant cap el cel xafogós i canicular, 
grans columnes de fum: els convents i les esglésies 
de la ciutat que ja cremaven...Havia esclatat la re-
volució.
Relat sobre l’esclat de la Setmana Tràgica de 1909, des de Sarrià.
30 anys de vida catalana, de Rosend Llates, ed. Aedos 1969.

La Cònsola. 13 de setembre de 1919. 
Font: Biblioteca de Catalunya

L’Esquella de la Torratxa. 
11 d’abril de 1919. 
Font: Biblioteca de Catalunya

Somatents de Sant Gervasi. Paz y Tregua. Juny de 1920
Font: Ateneu Enciclopèdic Popular

L’Esquella de la Torratxa. 28 de març de 1908
Font: Ateneu Enciclopèdic Popular



Fins que no avança definitivament la construcció 

de l’Eixample, el pla de fora de les muralles de Bar-

celona experimenta un canvi importantíssim pel que 

fa als seus usos i morfologia: els nombrosos camps 

es parcel·len i s’hi construeixen carrers i cases; el sòl 

agrícola i ramader es converteix en ciutat. 

Sant Gervasi no n’és una excepció: la major part 

del territori està dedicat a l’agricultura, que abasteix 

la ciutat de Barcelona i els seu entorn. Amb la pro-

gressiva millora de les vies i les comunicacions es va 

urbanitzant. 

A mitjans del segle XIX arriben les classes adine-

rades de la gran ciutat, que instal·len les seves torres 

d’estiueig a la zona del Putxet, el Camp d’en Galvany i 

la Bonanova. Així el poble rural es transforma en una 

ciutat-jardí, on la indústria no s’hi acaba d’assentar. 

L’annexió amb Barcelona acaba convertint la po-

blació en un barri benestant de la ciutat, i ben comu-

nicat amb Sarrià, Horta i Gràcia.Plaça Molina, entre 1890 i 1899. Autor: J. Anglada Colominas (atribuit)  
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Vista de Sant Gervasi, 1905-1915. Autor: Desconegut
Font: Arxiu de Sarrià- Sant Gervasi

Els camps que hi havia a la zona entre els carrer Mandri  -llavors mar-
cava el límit del nucli urbà de Sant Gervasi- i Ganduxer. Hi podem veure, 
a l’esquerra, el Col·legi de les Teresianes i al fons l’Escola Pia de Sarrià. 
dècada de 1920.
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Antic ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles, de l’any 1910. A la pos-
tal hi podem veure el títol “ex casas consistoriales”, com si es tractés 
d’una col·lecció. 
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Fons Cuyàs

Carrer de Saragossa, 1890. 
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
Fons: Lola Anglada Sarriera

Passeig de Sant Gervasi, entre 1928-1932. Autor: J. Domínguez Martí 
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona



A l’extrem inferior del poble, tocant a les 
Corts, hi vivien “els Valencians”, una colònia de 
treballadors i algun hortolà emigrats de terres de 
València. Eren l’element pobre de Sarrià; es pot 
dir que eren els únics pobres que hi vivien. Les 
senyores sarrianenques de les Conferències de 
Sant Vicenç de Paül explicaven, fent-se’n creus, 
l’amuntegament que hi havia als pisos d’aquells 
forasters, on vivien tres i també quatre famílies, 
totes molt prolífiques... No cal dir que tots o quasi 
tots eren lerrouxistes i feien una gran por als bur-
gesos i menestrals de la vila encara que no se’ls 
veiés gaire fora de llur barriada.
30 anys de vida catalana. R. Llates, ed. Aedos 1969

Pg de Sta Eulàlia, presidit per un om centenari i punt d’arribada de la Pro-
cessó de Sta Eulàlia. 1900-1910
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Plaça de Sant Vicenç. 1900-1910. Autor: J. Venini.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Pg. de la Reina Elisenda. 1920-1930
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Sarrià i Sant Gervasi vistos des del Putxet. Podem distingir-hi les esco-
les dels Jesuïtes, els Escolapis i el col·legi Jesús Maria.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Pg de Don Bosco. 1920-1930. A la dreta les Escoles Salesianes i el cam-
panar de Maria Auxiliadora.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

... Sarrià, llavors municipi independent on, des 
de finals del segle XIX, s’havien construït una 
sèrie de “torres” senyorials, i d’altres més senzi-
lles, on s’havien establert moltes de les millors 
famílies i gent de pau, de la classe mitjana, fugint 
d’aquella Barcelona de les bombes que els esporu-
guia i del tuf dels ajuntaments Lerrouxistes. De 
passada hi pagaven menys impostos municipals.
30 anys de vida catalana. R. Llates, ed. Aedos 1969

Plànol topogràfic de 1903. A l’esquerra les afores de Sarrià en direcció a Pedralbes i Les 
Corts, amb les finques i els noms dels seus propietaris. A la dreta hi podem veure les vies del 
tren de Sarrià, i ja s’hi han projectat carrers que s’estan urbanitzant per l’efecte del pas del 
tren. A l’esquerra del mapa s’hi conserva encara el paisatge rural tot i que en mans de l’alta 
burgesia barcelonina. És un bon retrat de com la construcció de línies de tren i tramvia volia 
impulsar, bàsicament, el negoci immobiliari, sobretot per a la burgesia, més que tenir vocació 
de servei públic. 
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.



La política d’impostos municipal de finals del 

segle XIX i principis del segle XX depèn molt dels 

impostos sobre el consum. Cada municipi, a través 

de les oficines dels burots, cobra un impost per les 

importacions minoristes. Així, per exemple, una per-

sona que entra en una ciutat amb una garrafa d’oli 

i tres gallines haurà d’abonar, en entrar, la quantitat 

de diners pertinent. Però no tots els municipis te-

nen les mateixes taxes i existeixen, per accedir a les 

ciutats, algunes vies de contraban de productes de 

consum per evitar el pagament d’aquests impostos 

que, a més, acaben per encarir el cost del producte si 

aquest és per a vendre.

Les annexions a Barcelona impliquen la unificació 

d’aquestes taxes  i un increment de les arques muni-

cipals, però també l’empobriment de les classes més 

desfavorides en veure’s incrementats els preus dels 

productes de primera necessitat.

Per aquesta raó ja des d’un inici, quan l’alcalde 

Rius i Taulet proposà les integracions de les pobla-

cions del pla a la Ciutat Comtal, es va trobar amb les 

negatives de les classes populars.

Mentrestant, des de les classes més adinerades 

i propietàries de terrenys, les annexions es converti-

ren en una gran oportunitat a través del negoci de la 

construcció.

Conejar Modelo
28 distintas razas de conejos. 

Gigantes de Flandes, talla enorme. 
Puede visitarse todos los días. 

Calle de la Cuesta, núm. 51, San 
Gervasio (Josepets).

La Vanguardia, 3 de gener de 1898

Llamamos la atención de quien corresponda 
sobre el abuso de algunas expendedurías de toci-
no y embutidos del vecino pueblo de San Gerva-
sio próximos á la calle de San Felipe y á la riera 
que separa a Gracia de dicho pueblo, que a des-
pecho de las órdenes de la primera autoridad de 
la provincia expenden clandestinamente carne de 
cerdo fresca, ocultándola en cestos y cajones y 
vendiéndola con cierta reserva á los parroquia-
nos.
La Vanguardia, 3 d’octubre de 1887

El miércoles salió de Barcelo-
na en dirección á una casa torre de 
San Gervasio, un carro cargado con 
algunos  muebles, dos gallinas, una 
arroba de Arroz, seis botellas de vino 
rancio y algunas otras cosas.

Al hallarse frente al fieltro de 
consumos sito en la calle de San 
José, de San Gervasio, fue registra-
do por los individuos del ramo, que 
dieron el pase enseguida, pues se 
contentaron con ver las gallinas, que 
dijeron  no estaban sujetas á pago de 
derechos de consumos...

La Vanguardia, 6 de juliol de 1896

l’Esquella de la Torratxa. Abril de 1897. 
Font: Biblioteca de Catalunya

Mercat de Sant Gervasi, 1912. 
Autor: M. Ballell Maymí
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

De un patio de la casa número 81 de la ca-
lle de Santaló (San Gervasio), robaron, en la 
madrugada de ayer 8 gallinas y un pato.
La Vanguardia, 21 d’octubre de 1897



Es tenen notícies de Sarrià des de fa almenys 

1.000 anys. Aleshores era un poble rural que basava 

la seva economia en l’explotació de la terra. Durant 

els segles XVIII i XIX creix gràcies a la construcció 

de xalets i torres que alguns barcelonins adinerats es 

fan construir per a ús recreatiu. Per això hi abunden 

els camperols i els menestrals, molts d’ells del ram 

de la construcció:  fusters, paletes, ceramistes... 

A Sarrià, de la mateixa manera que a Sant Gerva-

si i segurament a causa de la seva orografia,  no s’hi 

acaba d’instal·lar la indústria, com sí que va fer-ho a 

tot el pla de Barcelona. Però hi ha diners. Sarrià és 

una població molt enriquida i benestant. En el mo-

ment de les annexions, tant Sarrià com Sant Gervasi 

són les úniques poblacions amb les arques munici-

pals en bon estat de salut.

Hi abunden els comerços;  n’hi ha de tota mena, 

els dedicats a l’abastiment dels professionals de la 

construcció, els d’alimentació i de tot el que fa falta 

per abastir el dia d’un poble normal i corrent. Però 

també hi podem trobar molts establiments de pro-

ductes i serveis de luxe, perfumeries, restaurants i 

hotels, d’acord amb les possibilitats de la seva pobla-

ció resident i estiuejant.

De Sarrià és encara molt famosa la pastisseria 

Foix, que va veure néixer l’il·lustre poeta Josep Vi-

cenç Foix. 

El señor BATLLE defiende la importancia del 
ayuntamiento del pueblo de Sarriá. Añade que la 
anexión no debe realizarse más que en el caso de 
ser indispensable para el engrandecimiento de la 
ciudad condal.

Afirma que Sarriá está fuera de la zona indus-
trial de Barcelona, que no es un pueblo absoluta-
mente de frailes sino que se dedica principalmente 
al ramo de construcción. Añade que en Las Planas 
existen grandes bosques que en los días festivos 
son visitados gratuitamente por familias obreras 
que pasan allí el día y expone que puede darse el 
caso de que una vez agregado aquel termino muni-
cipal a Barcelona, al imponerse a los propietarios 
fuertes tributos, cerrarán sus bosques al acceso pú-
blico. 
La Vanguardia 9 de novembre  de 1921

Plaça de Sarrià1920-1930. 
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Anunci d’un xalet construït per vendre, a Sarrià.
D’Ací d’Allà, 1922. 
Font: Biblioteca de Catalunya

Anuncis de comerços de Sarrià. Podem veure’n la varietat. 
La Cònsola. 25 d’abril de 1920.
Font: Biblioteca de Catalunya

Anuncis d’una botiga de cosmètica. 
D’ací d’Allà. desembre del 1921 (esquerre) 
i 1919 (dret)
Font: Biblioteca de Catalunya



Los vecinos da Sarriá y San Gervasio de la co-
lonia veraniega de ambas poblaciones han autori-
zado una exposición que con número extraordina-
rio de firmas, que quieren presentar a la compañía 
del ferrocarril de Barcelona á Sarriá para que equi-
pare los precios de abonos anuales, semestrales y 
trimestrales á los de las compañías inglesas, fran-
cesas y hasta 4 la nuestra misma del Norte por tra-
yectos de 5 kilómetros de recorrido.

Al efecto se dan en la exposición las tarifas au-
ténticas de estas compañías. 

Creen los firmantes de la exposición que esto 
facilitaría en gran manera el que en Barcelona, 
como sucede en Londres, París y demás grandes 
poblaciones de Europa, pudiera el comercio, la 
industria y hasta los mismos particulares tener la 
vida doméstica en los saludables y preciosos alre-
dedores de la capital, cosa que reclama la comodi-
dad y la higiene y que lo impide la falta de econo-
mía en el pasaje.

La Vanguardia, 8 d’agost de 1896

El temps transcorregut entre les primeres i les 

dar reres annexions (1897-1921) es caracteritza per 

la implantació de noves tecnologies en el traçat urbà, 

especialment pel que fa als mitjans de transport. 

Mentre l’automòbil s’apoderava de la via pública, un 

dels actors principals en l’expansió de Barcelona i en 

la urbanització dels seus entorns va ser el ferrocarril. 

Els primers ferrocarrils eren fonamentals pel creixe-

ment industrial. Així que la implantació d’aquest mit-

jà de transport té lloc en un context d’industrialitza-

ció de Barcelona. 

Una de les primeres línies de tren de Catalunya 

és la del conegut com a Tren de Sarrià (1863), que 

recor ria el trajecte Barcelona, Gràcia, Sant Gervasi 

i Sarrià. Però es tracta d’una línia que té ben poc a 

veure amb l’expansió de la indústria.

El Ferrocarril de Sarrià es planteja com un factor 

“urbanitzador”, a l’entorn de les vies del qual s’hi van 

anar construint habitatges i altres tipus d’edificació, 

ja que facilitava la mobilitat i per tant en resultava un 

gran incentiu.

En un inici els trens funcionaven amb tracció 

a vapor, però el 1905 es va substituir el vapor per 

l’electricitat, una energia que anava cobrant força en 

diversos àmbits de la vida quotidiana com ara l’en-

llumenat públic. Molt poc a poc l’enllumenat s’aniria 

decantant cap a l’energia elèctrica en detriment de la 

de gas  (l’últim fanal de gas de Barcelona es trobava 

a Sarrià i es retirà l’any 1966).

 El 1912 es planificaria una progressiva ampliació 

del recorregut del Ferrocarril de Sarrià amb l’excava-

ció d’un túnel sota Collserola, per connectar Barcelo-

na i el Vallès

Durant aquest període (1906) s’inaugura el Funi-

cular de Vallvidrera, que connecta el Tren de Sarrià 

amb aquesta antiga població.

Tren de vapor a l’estació de la Bonanova. 
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

L’Esquella de la Torratxa. 
Juliol de 1908. 
Font: Ateneu Enciclopèdic 



En Ribera havia servit a 
l’exércit, y reenganxant-se 
varias vegadas havia arri-
bat fins á sargento primer. 
Un dia vá comprar un décim 
y va treure la grossa. Ter-
minant lo temps, se retirá á 
disfrutarla.

¡Y la disfrutava de 
debó!... Va llogar una mag-
nífica torre á Sant Gervasi 
y allí ’s donava tots els gus-
tos. Fins tenia criat. Un criat 
ab ordre de cridarlo á las 
quatre de la matinada, di-
hentli

-Sargento Ribera: son las 
quatre y ha arribat l’hora 
de aixecarse;  pero com que 
ja no es al exércit, pot con-
tinuar dormint fins que li 
dongui la real gana.
L’Esquella de la Torratxa, 21 de desembre de 1897

A la una aproximadamente de la tarde de ayer se cometió 
un crimen en la estación del  tranvía de San Gervasio de Casso-
las, del que fue víctima el contramaestre de dicha estación  José 
Ventura Bonanova.

Parece ser que hace algún tiempo fué despedido por la com-
pañía de dicho tranvía un fogonista llamado Antonio Grúas, el 
cual desde entonces guardaba hondo resentimiento con el Ven-
tura por creer que éste había influido directamente en la dispo-
sición de la Compañía de despedirle del Servicio dejándole sin 
Trabajo.

Antonio Grúas, que se encuentra, gravemente enfermo del 
pecho, salió anteayer del Hospital, con el propósito decidido, al 
parecer, de vengar los resentimientos que tenía, dirigiéndose á 
la hora antedicha á la estación de Sarriá.

Una vez allí y sabiendo que Ventura se  hallaba entonces en 
su domicilio sito al lado de la estación, llamó resueltamente á 
la puerta, y al salir á abrirle el propio contramaestre disparó so-
bre él con una pistola de grueso calibre á quemaropa, dejándole 
cadáver én él acto, pues el proyectil fue á alojarse en el corazón 
del desgraciado contramaestre.

Al ruido producido por el disparo acudieron varios transe-
untes y empleados de la estación que detuvieron al agresor, el 
cual fue conducido á las Casas Consistoriales del pueblo, sien-
do después trasladado á esta ciudad por dos mozos de la Escua-
dra.

El infortunado José Ventura deja en completo desemparo á 
su mujer y tres hijos.

La Vanguardia, 27 de juny de 1896

l’Esquella de la Torratxa. 14 de març de 1919
Font: Biblioteca de Catalunya

Ha sido víctima de un timo la due-
ña de un café, de San Gervasio de Cas-
solas.

Desde hace días frecuentaba el es-
tablecimiento un sujeto que vestía con 
elegancia y que parecía extranjero,

El tal procuró desde el primer día 
entablar amistad con la dueña del café, 
y al efecto á cada momento le dirigía 
preguntas, que servían de pretexto para 
sostener conversación con ella.

En una de estas conversaciones ma-
nifestóla que había llegado de Londres 
con objeto de poner en una pensión á 
una niña huérfana, heredera de 60,000 
duros; pero, añadió, que le gustaría 
más que la niña quedase con una fami-
lia de confianza y propuso á la dueña 
del café que fuera ella quien se encar-
gase de cuidar á la niña, para lo que le 
daría 8,000 reales anuales y un antici-
po de 5,ooo pesetas, cosa cual aquella 

aceptó.
Ya así las cosas, él fue á depositar 

las 5,000 pesetas en un cajoncito don-
de la dueña del café guardaba 20,000 y 
tan buena maña se dio, que se apoderó 
de esta cantidad, sin que ella lo advir-
tiese.

Los mozos de escuadra están prac-
ticando pesquisas para averiguar el pa-
radero de dicho sujeto.
La Vanguardia, 27 de febrer de 1896



A  Sarrià apareixen tota mena de detractors 

a l’annexió del municipi a Barcelona. Uns són 

per motius econòmics, d’altres per raons políti-

ques o identitàries. Proliferen tota mena d’agru-

pacions que reivindiquen la independència de 

Sarrià.

La revista La Cònsola, amb molts cèlebres 

col·laboradors, reivindica un Sarrià lliure, ca-

talà, catòlic i educat, i dona suport a tota mena 

d’entitats socials, esportives i culturals, així 

com al comerç i les iniciatives de la població.

Sarrià té una fortíssima identitat basada en di-

versos elements històrics, polítics, econòmics i re-

ligiosos, amb una iconografía pròpia i distintiva. 

Aquests trets es resumeixen en els màrtirs de les 

Guerres Carlines, el poble de menestrals, el benes-

tar i la distinció de la seva gent i els seus patrons, 

que són Santa Eulària i Sant Vicenç.

Tots els poemes pertanyen al tercer número de la revista La Cònsola, 
del 7 d’octubre de 1919, signats per alguns dels seus col·laboradors.
Font: Biblioteca de Catalunya

L’automòbil va guanyant-se espai a la via pública.
L’Esquella de la Torratxa. 24 de juliol de 1908
Font: Ateneu Enciclopèdic Popular

L’Esquella de la Torratxa. 13 d’abril de 1906
Font: Biblioteca de Catalunya



…faltavan á ciutat la meytat dels habitants de Barcelona: 
molts, la gent d’upa, l’adinerada, se trova ja de dins escam-
pada pels balnearis y punts d’aiguas de moda; altres, la cla-
se mitja, la del petit comers, aprofitant los dos días de festa, 
fugia escapada, uns cap al poble natal de la costa, ó del Va-
llés, ó del Panadés, etc. y altres cap a la clásica y barceloni-
na torra de Sant Gervasi, del Putxet ó de Sarriá; y ‘ls més, 
la part treballadora, la minyona de servey, enquibintse com 
podían en los incómodos y calurosos vagons de tercera de 
interminables y calmosos trens, allá anavan ells i ellas, ale-
gres y joyosos, xarramechs, repartintse entre ‘ls nombrosos 
pobles y vilas que’l dia de la Assumpció, una de las diadas 
més populars de Catalunya, celebran sa anyal festa major.

El Vendrellense, 21 d’agost de 1898

Amb la urbanització de la Carretera de Sarrià -pro-

jectada anteriorment per Ildefons Cerdà- van prolife-

rar espais dedicats a l’oci i l’esport, com el Real Club 

de Polo (1911), on es practicaven molts esports, i  el 

camp de l’Espanyol (1923). Era molt habitual que s’hi 

fessin curses de tota mena.

L’any 1912 un parc d’atraccions de propietat pri-

vada va obrir les portes a Sant Gervasi. El Turó Park 

organitzava, a més, activitats de lleure de molt d’èxit 

entre la població i era un bon espai de trobada per la 

gent del voltant.

El Turó Park des des de la mirada del ninotaire Opisso. 
La Campana de Gràcia. 5 de juny de 1920.
Font: Biblioteca de Catalunya.

Fotografia dels Integrants de l’Ateneu de Sant Gervasi durant 
la primera dècada del segle XX.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

A dalt i a baix, concurs de gossos al Turó 
Park. 1913. Autor: F. Ballell Maymí
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Acostumaven a dur-nos al Camp d’en Gal-
vany, passat el carrer d’Amigó, on hi havia un 
convent cremat de l’any 1909 i una gran ex-
tensió completament erma, on hi feien instruc-
ció militar els quintos, anaven a raure trinxe-
raires que rifaven neules, prenien el sol els jais 
immigrats de terres de Llevant o de Ponent, i 
nosaltres improvisàvem camps de futbol amb 
pilota reglamentària.
30 anys de vida catalana. R. Llates, ed. Aedos 1969



CENTRE ARTESÀ LA VIOLETA
Està situat al carrer de l’Estrella.
S’hi donen bones representacions del teatre català 

i actualment s’hi està constituint un equip de futbol 
que actua amb gran dalit. 

ORFEÓ SARRIANENC
Està situat on hi havia hagut l’Institut de Sant 

Josep, al carrer de Catalunya. Té un espaiós patí on 
periòdicament s’hi fan sardanes i una sala, on a més 
dels concerts per l’Orfeó s’hi representen funcions 
de teatre catòlic català. 

OBRA SOCIAL
Està situada al carrer Gran i es va inaugurar com 

aquell qui diu fa quatre dies. Hi ha una sala de Gim-
nàstica que dirigeix Mossen Enric Miró, Pvre. i s’hi 
ensenyarà de franc als pàrvuls. 

ALS CLUBS SARRIANENCS
Estant en vigílies de Festa major i existint diver-

sos clubs de futbol, perquè nó organitzeu un concurs 
local per aquells dies? L’ocasió no pot ésser més fa-
vorable. Reuniu-vos doncs els capitans dels quatre 
clubs que componen el fútbol sarrianenc i veureu 
com amb un xic d’activitat fàcilment obtindreu el 
que us proposo. A vosaltres us toca doncs gestionar i 
prou per avui que l’espai em manca. 

CENTRE SARRIANENC
Aquesta entitat és la més antiga del poble i està 

situada al carrer de la Llibertat. 
És recreativa i a més dels balls periòdics i tradi-

cionals — on mai no hi falta la Laieta — s’hi donen 
belles funcions de teatre català. Les darreres obres 
representades són: Magda i Gente bien.

JOVENTUT TRADICIONALISTA
Està situada el carrer de Sant Vicents. S’hi donen 

balls populars i representacions de teatre català i es-
panyol. Hi ha una brillant secció d’esports que com-
pren un equip de futbol amb tres teams i dos d’infan-
tils i sessions de Gimnàstica sueca i rítmica.

Tots els textos que descriuen les entitats de Sarrià es-
tan extrets de la revista La Cònsola del 31 d’agost de 
1919.
Font: Biblioteca de Catalunya

CENTRE REGIONALISTA
Està situat al carrer Gran i s’hi entra pel de Sant 

Antoni. Actua intensament en sentit catalanitzador i 
ha intervingut en tots els grans actes patriòtics que 
es vénen celebrant a Sarrià. Dóna audicions periòdi-
ques de sardanes i vetllades polítiques i patriòtiques. 
A dins d’aquesta entitat nacionalista hi actua un be-
nemèrit Esbart Sarrianenc de Folklore que ha popula-
ritzat entre el jovent entusiasta els més gentils ballets 
populars del pais. 

Catalunya Gràfica. 1 de maig de 1922.
Font: Biblioteca de Catalunya

Retrat de grup de l’Orfeo Sarrianenc, entre 1910 i 1920. 
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Processó de Santa Eulàlia, cap els anys 20. 
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

ENSENYANÇA CATALANA
Havent ingressat el Centre Regionalista d’aquest 

poble com a soci col·lectiu a l’Associació protecto-
ra de l’Ensenyança Catalana, i essent deu el nombre 
d’associats habitant a Sarrià, ben aviat serà constituï-
da entre nosaltres una delegació d’aquella entitat be-
nemèrita.

Els veïns eren uns de Barcelona que, com no-
saltres, estiuejaven a Sarrià. No en tinc sinó el 
record que eren molt donats a la pirotècnia. Els 
dissabtes, quan el senyor arribava de Barcelona, 
engegaven coets, rodes i focs de bengala, que els 
tres germans, i també els grans i les minyones de 
casa, observàvem a les fosques del nostre jardí...
30 anys de vida catalana. R. Llates, ed. Aedos 1969



A Sarrià, a més, hi havia el 
col·legi dels jesuïtes, que, junt 
amb l’internat, admetia externs 
i donava un ensenyament tan bo 
com al millor col·legi de Barce-
lona. Per a les noies, hi havia el 
Sagrat Cor, que era el capciró de 
totes les aristocràcies.
30 anys de vida catalana. R. Llates, ed. Aedos 1969

El creixement i l’expansió de Barcelona van com-

portar la necessitat de més equipaments de tota 

mena. Excepte els mercats, majoritàriament van ser 

construïts a partir de capital de famílies indianes a 

través de donacions. En el cas de Sant Gervasi i Sar-

rià van proliferar els centres escolars vinculats a or-

dres religiosos.  La principal promotora d’aquests 

centres va ser Dorotea de Chopitea, que ajudà a fun-

dar centres com el Sagrat Cor,  l’escola Maria Auxi-

liadora, els Salesians de Sarrià, els Escolapis de Sant 

Gervasi, l’escola Jesús Maria -de l’arquitecte Enric 

Sagnier- i La Salle.

Escola Nostra Senyora de la Bonanova a principis del segle XX. 
Autor: Roisin. 
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Escola Salesians de Sarrià durant els anys 20.
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Escola Sant Ignasi dels jesuïtes, a principis del segle XX
Auror: A. Toldrà Viazo. Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Alumnes de l’escola Divina Pastora, a Sarrià, en 
el primer terç del segle XX. 
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - 
Sant Gervasi

Col·lecció de fotografies del col·legi Jesús Maria on podem veure diferents espais 
per a les alumnes. Les imatges, en conjunt, corresponen al primer terç del segle XX.
Autor: A. Toldrà Viazo
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



La història de Barcelona no està exempta de pes-

tes i epidèmies. Una de les raons per obrir les mura-

lles de la ciutat rau en la necessitat reduir la densitat 

de la població i aplicar-hi una sèrie de mesures hi-

gienistes per prevenir epidèmies a partir d’elements 

com la recollida i conducció de les aigües de les rie-

res i les residuals, la ventilació i l’exposició al sol de 

carrers i habitatges.

Durant el segle XIX es produeixen a Barcelona 

vàries epidèmies de còlera i de febre groga. Entre els 

anys 1918 i 1919 una pandèmia assola el món sen-

cer: la grip espanyola, especialment mortífera, fa es-

tralls en una població ja afeblida per les guerres.  

 Aleshores tant Sant Gervasi com Sarrià eren  

poblacions ben ventilades i on la gent vivia sense 

amuntegaments. Amb els anys s’hi van anar situant 

alguns sanatoris que acollirien persones amb pro-

blemes de salut de tota mena, aprofitant les bones 

condicions i la proximitat amb la capital. És el cas de 

l’hospital de la Creu Roja, que s’alimentava econòmi-

cament de les obres de caritat de les classes benes-

tants. També s’hi van instal·lar nombroses clíniques 

privades com la del Dr. Andreu -edifici La Rotonda- i 

la Clínica Corachán a Sarrià.

Cal esmentar el sanatori de Sant Gervasi que du-

rant les guerres colonials va acollir milers de soldats 

supervivents provinents de Cuba i les Filipines, que 

arribaven o bé ferits o amb greus malalties d’origen 

tropical. Més tard, es dedicaria als reservistes retor-

nats del Marroc.

Les annexions de les poblacions a Barcelona van 

implicar una assimilació dels sistemes de salut mu-

nicipals, que van passar a dependre de la metròpoli i 

es va renovar el centre de Salut de Sant Gervasi. 

En aquella casa es notava que to-
thom estava pendet del naixement de 
l’infant i el tema principal era com i 
de quina manera vindria la llevadora 
des de Barcelona. La ciutat estava lla-
vors inquieta per l’embarcament dels 
reservistes, molts dels quals pares de 
família, cap a la guerra del Marroc, 
i els sindicats amenaçaven amb una 
vaga general.

La Grip “espanyola” a l’Esquella de la Torratxa. 
28 de febrer de 1919.
Font: Biblioteca de Catalunya.

L’Esquella de la Torratxa. 5 d’agost de 1908.
Font: Ateneu Enciclopèdic Popular

El dilluns 26 de juliol de 1909, fi-
nalment, a Barcelona va tenir lloc la 
temuda vaga general. Durant set dies 
es cremaren esglésies i convents als 
quatre costats de la ciutat, entre molts 
altres disbarats. Més tard, d’aquests 
set dies se’n diria la Setmana Tràgi-
ca. En plena revolta, enmig dels inci-
dents i aldarulls arreu, el 28 de juliol 
va néixer el meu primer fill, un he-

reu, tal com tota la família del meu 
marit desitjava. L’ajudà a néixer una 
llevadora absolutament desconeguda 
de Sant Gervasi, buscada cuita-co-
rrents perquè la tan esperada i mag-
nífica Delfina que ens havia de venir 
de Barcelona no va poder arribar a 
temps per manca de tramvies.

Una Senyora de Barcelona, d’Elvira Elias. Edito-
rial Serra d’or



Sarrià ja és Barcelona «de dret»; de 
fet temps ha que en era. Ens alegrem 
d’aquesta integració, perquè Sarrià 
ha estat un dels indrets més predilec-
tes per a tots els barcelonins. Per altra 
banda, passades les commocions sen-
timentals, esperem que tothom, els uns 
i els altres, sarrianencs i barcelonins, 
treballaran amb el mateix entusiasme i 
amor per a l’esplendor de la gran me-
tròpoli del Mediterrani: Barcelona. 
D’ací d’allà, desembre de 1921

Una exposició del Centre Cívic Can Castelló
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Jo a ciutat no et coneixia
i ara m’ets tot casolà!
Véns a casa cada dia
i entres sense tustar
Clementina Arderiu
L’alta llibertat, Ed. Catalana, 1920

Barcelona, entre 1930 i 1950.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi


