
UN PASSEIG PEL 
SARRIÀ ANTIC

Seguiu el recorregut!

Us proposem un itinerari per descobrir el passat de l’antic po-
ble de Sarrià a partir del que expliquen els documents que es 
conserven a l’Arxiu Municipal de Barcelona i, més concreta-
ment, els que es preserven a l’Arxiu Municipal del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. El recorregut s’inicia a l’edifici de l’Orfeó 
Sarrianenc i finalitza a les cases del carrer de Jordà, tot tenint 
el carrer Major de Sarrià com a eix central de la passejada, en 
la qual podreu observar alguns dels edificis més interessants 
del nucli històric del barri.

Els límits de Sarrià són, per la part de muntanya, la serra de 
Collserola i les dues rieres que discorren paral·leles a l’antic 
poble de Sarrià: la riera Blanca i la riera de Magòria. L’inici del 
poblament és molt antic, però la configuració del poble es va 
produir a l’època medieval, moment en què es van bastir dife-
rents edificis religiosos com ara l’església de Sant Vicenç, una 
de les parades principals d’aquest itinerari. Gaudiu-lo! 

Arxiu Municipal de Barcelona
Itineraris al carrer

https://goo.gl/maps/H8KzTCqKxr4p7e4H9


2 LA PLAÇA DE SARRIÀ 
Ha estat sempre lloc de trobada, de cele-
bració i de mercat, així com centre de la 
vida social del barri. El pas del temps ha 
donat lloc a diferents reformes que l’han 
engrandit.

1
L’Orfeó Sarrianenc és una de les entitats més 
antigues de Sarrià, la qual s’ha convertit en el 
centre cultural de referència. En aquest tram 
del carrer Major hi trobem les cases més an-
tigues del barri, que daten del segle XVII.  

3 
Aquest edifici va ser precedit d’una esglé-
sia romànica primer i d’una altra de gòtica 
després. L’any 1784 es va construir l’edi-
fici actual, més enretirat per deixar espai 
a la plaça. 

5 
Habitatge d’una família tradicional sa-
rrianenca, renovada al segle XVII, la qual 
manté l’estructura de casal i té les parets 
decorades amb esgrafiats, molt habituals 
al Sarrià antic.

4 
Els espais femenins estaven destinats a 
tasques que tradicionalment s’han atri-
buït a les dones, com ara fer la compra, 
rentar la roba o bé, en el cas de Sarrià, fer 
puntes de coixí.  

6 
Casa d’estil historicista de la qual es con-
serva el permís d’obres a l’Arxiu de Sarrià 
- Sant Gervasi, datat de l’any 1881.

11 
Edifici que conté un balcó molt singular, 
amb la representació d’un soldat d’època 
clàssica amb un mussol al casc en clara 
referència al mussol d’Atena. 

8 
Edifici del segle XVIII que destaca per un 
esgrafiat en el qual apareix un sergent 
amb alabarda. El fet que no porti espasa 
fa pensar que es tracta d’un sergent de la 
Coronela de Barcelona.

7 
La casa de la vila havia estat al bell mig 
de la plaça de Sarrià fins que l’any 1896 
es va bastir aquest nou edifici, seu actual 
del Districte.

9 
És un passatge molt conegut per ser un es-
pai urbà tranquil i singular. Josep Mallofré 
era agent de borsa i constructor i va adquirir 
aquest passatge el 1871 en una subhasta. 
L’any 1874 Mallofré va renunciar a estar em-
padronat a Sarrià perquè residia a Barcelona.
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10 
Al carrer de Canet hi trobem un conjunt 
molt ben conservat de casetes destina-
des als jornalers de la finca agrícola Can 
Canet de la Vila, que s’han conservat grà-
cies a la lluita veïnal.

LA CASA DE CAN 
CANALS-MIRALLES 
I LES CASES DEL 
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Hi trobem una casa modernista projectada 
pel prolífic arquitecte Enric Sagnier l’any 
1897 i una altra casa que conté una pin-
tura que representa instruments de paleta, 
un ofici molt comú al Sarrià del segle XIX. 

LES CASES 
DEL CARRER 
DE JORDÀ

CAN LLANÇA
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