De Gràcia a Vallcarca
Places, rieres i turons
Qualsevol que passegi pel nucli antic de la Vila
de Gràcia —farcit de places i placetes— toparà
de seguida amb algun carrer que el remetrà
a l’antiga infraestructura hídrica de la zona. El
carrer del Torrent de l’Olla o el del Torrent de les
Flors conviden el visitant a recórrer, a la inversa,
el camí que l’aigua ha fet, des de temps immemorials, deixant-se caure cap al mar. Si té prou
voluntat, s’enfilarà als barris de muntanya (la
Salut, el Coll, Vallcarca i Penitents), en què la

trama abraça els turons del Carmel, el Coll i el
Putget. A Vallcarca, antiga zona d’estiueig, la
seva fesomia rural va deixar pas a la civilització.
Ara es troba en ple procés de reforma, que ha
de retornar el barri a les seves arrels. El visitant,
de baixada, potser agafarà el metro a Lesseps,
una plaça que ha esdevingut, segons l’època,
frontera o nexe entre barris. La seva darrera
reforma es va enllestir el 2009.

A la dreta, el passeig de Gràcia el 1874,
amb l’imponent —i encara respectada
pel ciment— serra de Collserola al fons. A
l’esquerra, el Pla general d’alineacions de
la Vila de Gràcia del 1889, quan encara era
un municipi independent i on ja es podien
veure un bon grapat de les places que, a
banda d’esponjar la trama, urbanitzada
sovint de manera autònoma pels propietaris dels terrenys, han acollit fins als nostres
dies les iniciatives del nodrit teixit associatiu
del barri. A sota, un ball de la festa major, a
la plaça de Rius i Taulet (l’actual plaça de la
Vila de Gràcia), cap als anys trenta.

Vallcarca és terra de rieres i turons. A l’esquerra,
una imatge de la inauguració del viaducte, el 1926,
per salvar el desnivell del curs d’aigua que dona
nom al barri; i, al costat, el projecte guanyador del
concurs d’idees per reurbanitzar l’entorn del pont.
La proposta “Arrels”, de l’arquitecte Carles Enrich,
mostra una sensibilitat especial amb el patrimoni
històric i identitari del barri, i destaca la condició de
conca hídrica formada per les rieres de Vallcarca i
de la Farigola.

Lesseps, en quatre retrats. A la primera imatge, la plaça primigènia tal com era el 1870, molt més petita que l’actual —llavors ocupava solament l’espai
que hi havia al davant del convent dels Josepets—. A la segona fotografia, del 1930, masies i camps de conreu al bell mig de la plaça que coneixem.
La tercera vista és del 1963, després de la primera gran reforma, que la va eixamplar fins a la veïna plaça de la Creu, a tocar del carrer del Torrent de
l’Olla, i que va incorporar una zona enjardinada. L’última foto correspon a la reforma dels anys setanta, en què es van soterrar els vials.

La plaça de Lesseps, després de
la reforma iniciada el 2005.

