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VIDA I MIRACLES DE LA PLAÇA REIAL 

de Xavier Theros 

 

 
 



 

» L’Ajuntament de Barcelona, la Fundació de SETBA, l’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça 

Reial i Abertí Editors, publiquen el llibre Vida i miracles de la plaça Reial, de Xavier Theros, un repàs 

a la història de la plaça des dels seus inicis. 

  

» La plaça Reial és un dels espais més emblemàtics de la ciutat, no només per la seva ubicació, sinó 

per les històries que amaguen els porxos que l’envolten, la font que forma l’epicentre, o el terra 

trepitjat per dides, soldats, prostitutes, nens, i “senyoritos”. Però també és la plaça dels atemptats, 

de la lluita política, dels personatges extravagants i de la marginalitat. 

 
» El llibre presenta material fotogràfic inèdit de diferents arxius personals, i de locals i establiments 

que han estat o van estar situats a la Plaça Reial. 

 

» La publicació de Vida i miracles de la plaça Reial posa colofó a la commemoració del 20è aniversari 

de la fundació de l’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial, en un any ple d’activitats de 

caire cultural i social. 

 

» L’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial va néixer el 1999 sense afany de lucre i amb la 

finalitat de promocionar la plaça Reial de Barcelona des d’un punt de vista cultural, cívic i comercial. 

És un espai de trobada per a totes les persones, comerços i entitats que viuen, treballen o 

desenvolupen la seva activitat a la plaça Reial, així com un promotor d’agitació cultural, tant de la 

plaça com del seu entorn. 

 
» La Fundació Setba, ubicada a la mateixa plaça Reial,  és una entitat privada que idea i coordina 

projectes culturals amb valor social. Des de 2012 treballa per la recuperació de la memòria històrica 

de la plaça Reial, a través d’exposicions, entrevistes i la recopilació de material gràfic que es pot 

consultar a l’arxiu online lamemoriadelaplaca.com. També col·labora en projectes amb entitats del 

territori, com el musical “Pati de veïnes” o el llibre que ara presentem. 

 

» El dijous 14 de novembre a les 18h. tindrà lloc la presentació del llibre Vida i miracles de la plaça 

Reial, de Xavier Theros al Restaurant MariscCo (plaça Reial, 8). L’acte, presidit per Jordi Rabassa, 

Regidor de Ciutat Vella, comptarà amb la presència de Cristina Sampere, directora de la Fundació 

Setba, i Marisol Jiménez, directora de l'Associació d'Amics i Comerciants de la plaça Reial, aquest 

acte també servirà de cloenda del 20è aniversari d’aquesta associació. 

 



 

 
EL LLIBRE 

La plaça Reial segueix sent un dels termòstats de la ciutat, un punt sensible que indica els canvis que estan 

a punt de produir-se. Durant molt de temps, es va presentar sota el prisma de dides i soldats que hi 

festejaven, nens que hi jugaven i avis que hi anaven a prendre el sol, però la Reial també ha estat la plaça  

dels atemptats i la lluita política, dels personatges extravagants i de la marginalitat, com si aquest racó 

burgès del Gòtic tingués una ombra fosca que creuava la Rambla i el relacionava amb el veí barri Xino. 

 

Aquest espai va néixer en el solar d’un vell convent, on abans hi havia un bordell medieval, per esdevenir 

el lloc on anaven a fer el ressopó els senyors quan sortien del Liceu. També fou el punt de trobada dels 

sardanistes i els excursionistes, plaça vital i popular 

d’abans de la guerra, un indret buit i brut durant la 

postguerra, l’epicentre de la vida nocturna durant els 

anys cinquanta i seixanta, punt d’entrada de la droga als 

setanta i vuitanta, un aparador de l’administració 

socialista als noranta i un dels racons més coneguts i 

fotografiats pels turistes. 

Nens a la plaça Reial el 1978. (AUTORA: © MARIA ESPEUS) 
 

Les pàgines que contenen aquest llibre constitueixen un resum, al més detallat possible, d’un indret 

emblemàtic que hauria de ser redescobert pels barcelonins i les barcelonines. Poques vegades es pot 

trepitjar un entorn amb tanta història i, alhora, tan viu. 

 

 

 

HISTÒRIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PLAÇA REIAL 

 

“Escriure aquest llibre sobre la plaça Reial ha estat com tornar a l’escenari del crim, treure la pols a records 

que ni sabia que guardava i adonar-me d’un espai que, ens agradi o no, forma part de la vida de tots els 

barcelonins. Resulta impossible residir en aquesta ciutat i no haver-hi estat, tothom en conserva alguna 

anècdota”.  

Xavier Theros. Del pròleg 

 

 



 

 

 

Xavier Theros, comença el llibre amb una dedicatòria a la senyora Rosita Salvador, la veïna més veterana de 

la plaça Reial que compta amb l’edat de 97 anys. I així ens mostra l’autor aquesta plaça, un espai ple 

d’històries personals i marcat per diversos moviments culturals, moviments socials i també, moviments 

polítics. 

 

Els inicis de la creació d’una plaça parteix del general Castaños que 

va ser la primera persona que proposà la idea de destinar un espai 

per la ubicació de les parades dels mercats. Però no va ser fins al 

1820 que es generà un debat al Diario de Barcelona, on el 

periodista Antoni Puig i Luca recupera la proposta de traslladar les 

parades de la Boqueria a una plaça que pertanyia  al convent dels 

Caputxins i que aquests es traslladessin a Sant Pau del Camp. La 

resposta va arribar d’”El Aguijón” un desconegut que oferia una 

contraproposta en el mateix diari, la creació d’una plaça a banda i banda de La Rambla. L’any següent, el 

1821, aquesta proposta es començava a fer realitat.  

 

Des dels inicis de la creació de la plaça, es manté encara un dels negocis de més antiguitat, l’Herbolari del Rei. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interior de l’actual Herboristeria del Rei. 

(AUTORA: IRENE FERNÁNDEZ) 
Portada de la revista Destino, on es pot veure l’interior 
de l’Herboristeria del Rei el 1950. 
(ARXIU HERBORISTERIA DEL REI / AUTOR DESCONEGUT) 

 



 

 

L’any 1822 el Congrés dels Diputats aprova l’expropiació del Convent dels Caputxins i la creació de la plaça, 

i l’Ajuntament de Barcelona confirmava “l’ensorrament del convent i la construcció d’una plaça rectangular, 

amb jardins al centre i una estàtua del general Lacy”, explica Theros. Però la guerra lliurada entre liberals i 

absolutistes fa que s’opti per la fortificació del convent i la instal·lació de dos canons. Finalment va ser el 

regidor Argelich l’escollit per dissenyar la plaça: “Per reforçar aquest sentit patriòtic del projecte, es va  

decidir decorar l’espai amb busts i relleus de quaranta-vuit herois, cent semi herois, i cent quaranta-quatre 

escenes al·legòriques. La proposta incloïa una sèrie de porxos i un sostre de vidre en els arcs dels extrems, 

sota els quals hi havien d’anar botigues de luxe i un edifici monumental que es pensava dedicar a la nova 

seu de l’Ajuntament de Barcelona” continua l’autor. 

 

Amb la caiguda del Trieni Liberal, esclata la Revolta dels Malcontents. Ferran VII envia a Barcelona Charles 

d’Espagnat o també conegut com a comte d’Espanya. A finals de 1827 el rei prepara una vista a la ciutat 

motivada per la victòria davant la Revolta del Malcontents,  el comte d’Espanya, preparant aquesta visita, 

comença a prendre decisions que afecten el pla urbà de la ciutat, concretament el carrer Ferran i les fases 

de construcció. 

Aquesta decisió provoca grans protestes per part dels 

veïns intentant obstaculitzar l’operació. Explica 

Theros que “com a mostra del seu caràcter, el comte 

d’Espanya va enviar-hi els sapadors de l’exèrcit els 

quals, quan els caps de casa van marxar a treballar, 

van trencar les escales de les finques a l’altura del 

primer pis. Els qui eren als edificis van ser evacuats 

per les finestres, i llavors es va procedir 

immediatament a enderrocar les cases. En tornar de 

la feina, molts pares de família es van trobar sense 

llar”. 

 
Vista aèria de la plaça Reial, cap al 1988. (AFB / AUTOR DESCONEGUT) 

 

El 1833 comença la Guerra del Set Anys o la primera Guerra Carlina. La matança de soldats liberals carlins 

provoca la crema dels convents de Barcelona per part de la població, acusant els frares  de 

col·laboracionisme amb la corona espanyola. Per contra, l’any 1836, el terreny es va transferir a 

l’Administració de Béns Nacionals. 



 

Va ser l’arquitecte Francesc Daniel Molina el qual va guanyar el concurs públic per dissenyar i construir la 

plaça. A més de la plaça Reial, va ser l’encarregat de fer la plaça del Duc de Medinaceli, la façana del teatre 

Principal i la plaça del Treball. El 10 d’octubre del 1848 es posava la primera pedra, rebent el nom de plaça 

del Consolat, proposta de Daniel Molina, i és a partir de 1850 que comença a rebre en nom de la plaça 

Reial. 

El 1850 apareix el primer negoci documentat de la plaça, la perruqueria Alsina i Jornelio, després seguirien 

Herbolaris, perruqueries, farmàcies, Bazars, botigues de roba, els primers grans magatzems com El Àquila, 

dipòsits de porcellana.  

La Casa Plandolit, va ser la primera casa habitada. Cap al 1856 s’instal·len els primers fanals de la plaça, que 

van significar un gran atractiu per la gent, que anava a passar les estones per veure aquests fanals. 

El 1857 arriba l’empresa de publicitat Roldós, el Café de París i, més tard, el Café Suizo, un dels establiments 

més importants de la restauració barcelonina. El 1858 s’inaugura el Café del Universo i la confiteria de Josep 

Mas. I és per les mateixes dates que es comencen a instal·lar les primeres parades de flors a La Rambla.  

 

El gener de 1859 Ramon Cañellas, el que va ser un gran dinamitzador de la vida cultural de la plaça, inaugura 

el Café Español. El 1860 s’inaugura el primer gimnàs i el 1861, les primeres “vetllades musicals a la plaça, 

pagades a mitges pels veïns i els propietaris dels establiments comercials” explica Xavier Theros, i, pel que 

a la fi de la construcció de la plaça, Theros explica que “finalment, el 1864 la plaça Reial es va donar 

oficialment per acabada. Mesurava cinquanta-cinc per vuitanta-tres metres, sense comptar-ne els porxos, 

que tenien una amplada de cinc metres i mig. Els seus edificis estaven influïts pels de la plaça del Palais 

Royal de París, amb uns àtics endarrerits darrere una balustrada de pedra i les façanes adornades amb 

escuts d’Isabel II sostinguts per nens indis i bustos de navegants i exploradors d’Amèrica de terracota.” 

 

 
Dibuix de Lola Anglada del Gran Bazar Al León Español, a la rambla de Santa Mònica, publicat a 

Visions barcelonines, de Francesc Curet. 

 



 
 

 

 

 

XAVIER THEROS (Barcelona, 1963). Escriptor i antropòleg, cofundador del 

duet Accidents Polipoètics. Ha col·laborat en diverses publicacions, com els 

diaris Deia i El País, i en programes de ràdio a La Xarxa o RAC1. Actualment, 

escriu al diari Ara i fa un espai en els informatius de betevé. És autor de 

diversos llibres, com La Sisena Flota a Barcelona (Premi Huertas Claveria 

2010), Barcelona a cau d’orella, Tots els meus carrers, Diumenges a 

Barcelona o la novel·la La fada negra (Premi Josep Pla 2017). 

 
© Xavier Torres-Bachetta 

 

 

20 Anys de vida a la plaça Reial 

 

El passat 5 de març de 2019 l’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial donava el tret de sortida 

a la celebració del 20è aniversari de la seva fundació, que al llarg d’aquests anys s’ha posicionat com un 

espai emblemàtic on conflueixen i succeeixen infinites realitats alhora.  

L’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial va néixer el 1999 sense afany de lucre i amb la finalitat 

de promocionar la plaça Reial de Barcelona des d’un punt de vista cultural, cívic i comercial. És un punt de 

trobada per a totes les persones, comerços i entitats que viuen, treballen o desenvolupen la seva activitat 

a la plaça Reial, així com un promotor d’agitació cultural de la plaça i el seu entorn. És una Associació oberta 

a la participació i aportació de totes aquelles persones que s’estimen aquest racó de la ciutat. 

 

L’entitat programa anualment més de 150 activitats d’educació, culturals, musicals, esportives, 

gastronòmiques i infantils, per a tots els públics de la plaça, activitats que s’han intensificat amb motiu de 

la celebració del 20è aniversari. 

La Plaça és vista com un “punt de fuga”, que defineix un dels espais més peculiars de la ciutat, així com 

l’espai amb més moviments, socials i culturals al llarg de la seva història. 

 

I és aquest “Punt de Fuga” el que va posar nom a l’activitat inaugural de l’aniversari, una exposició 

fotogràfica que narra la història de deu nouvinguts a la ciutat de Barcelona, persones migrants, refugiades 



i demandants d’asil, amb l’objectiu de mostrar les seves diferents realitats. A més dels refugiats, la dona o 

el dia de l’orgull gay, han estat protagonistes de l’aniversari. 

 

Les activitats que s’han dut a terme al llarg d’aquets mesos donen resposta a la filosofia amb la qual va 

néixer l’Associació, la de promoure activitats culturals i socials, per això ha deixat espai per a un gran nombre 

de disciplines artístiques com ara la fotografia, la música, el cinema, la literatura -amb la creació d’un Premi 

Literari que ha tingut a l’escriptor Carlos Zanón com a primer guardonat-, o el dibuix -s’han obert diferents 

edificis de la Plaça per donar un punt de vista diferent i menys conegut-; així com tallers per fomentar el 

consum responsable. També s’ha volgut retre homenatge als locals que van acollir l'esperit més transgressor 

i canalla de la plaça, com l’Ocaña o el Tarantos, entre d’altres, de la Barcelona Underground. 

 

 

 

Podeu descarregar imatges del llibre al següent enllaç. Preguem feu menció del copyright. 

https://we.tl/t-e1OwDPvUhI 

Per a me�s informació 

 http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 

 

 

VIDA I MIRACLES DE LA PLAÇA REIAL 

DE XAVIER THEROS 

(Material fotogràfic)  
 

A continuació trobareu material fotogràfic per ser descarregat i reproduït. Hi trobareu la plana a què 

correspon la imatge, la descripció, així com el Copyright amb el qual ha d’aparèixer signada la foto. 

 

Enllaç: https://we.tl/t-oxmbxzUze9 
 

Pàgina 52: Calendari del 1872 del Bazar de los Andaluces, amb façana a la plaça Reial i al passatge de 

Madoz. 

 

Pàgina 61: Vista general de la plaça Reial, cap al 1874. (AFB / AUTOR: JOAN MARTÍ) 



 

Pàgina 87: La plaça Reial nevada, entre el 1880 i el 1889 (AFB/ANTONI ESPLUGAS) 

Pàgina 125: Dones i criatures recullen aigua d’una font de la plaça Reial, entre el 1920 i el 1930. (AFB / 

AUTOR DESCONEGUT) 

 

Pàgina 139: Concert a la plaça de Macià (actual plaça Reial) a càrrec dels Cors de Clavé, el 13 d’octubre 

de 1935. (AFB / AUTOR: CARLOS PÉREZ DE ROZAS) 

 

Pàgina 155: Josep Lluís Yéboles i Nieves Sirera, actuals propietaris de l'Ambos Mundos, a la terrassa del 

local, amb mobiliari de fusta. 1961. (ARXIU AMBOS MUNDOS / AUTOR DESCONEGUT) 

 

Pàgina 179: Nens jugant a la plaça Reial, el 1965. (AFB / AUTOR: JOSEP POSTIUS SAURA) 

 

Pàgina 183:  Nens a la plaça Reial el 1978. (AUTORA: © MARIA ESPEUS) 

 

Pàgina 185: Les filles dels treballadors de l’Ambos Mundos el dia de Reis de 1967. (ARXIU AMBOS 

MUNDOS / AUTORA: NIEVES SIRERA) 

 

Coberta llibre i foto coberta llibre: El passatge de Madoz amb el bar Vivancos a l’esquerra, actualment Les 
Quinze Nits, 1980. © José Antonio Sancho.  
 


