
Els secrets, la 
història, la gent 
i els racons 
emblemàtics de 
dos barris on hi 
batega la vida

Botigues, bars,     
centres de 
bellesa i salut, 
escoles, 
cocteleries, 
restaurants...
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EL CANTANT DE Mishima és un 
senyor de l’Eixample Esquerre, ja 
que hi va néixer i fa quinze anys 
que hi viu. El seu món comença 
i acaba aquí, tant el personal 
com l’artístic. El barri li ofereix 
anonimat, discreció, ser vist 
només quan ell vol. 

Quantes cançons has creat tot 
passejant per l’Eixample?
Moltíssimes. Del carrer Goya, a 
Gràcia, on assajàvem, fins a casa, 
és on més melodies he creat. 
Recordo molt especialment la 
d’Una cara bonica.

Però no hi ha moltes cançons que 
parlin de l’Eixample...
Hi ha un tema, D’un costat del 

carrer, que reprodueix l’estructura 
d’una casa de l’Eixample: 
comença que trec el cap pel balcó 
i vaig tornant cap a dins. Va de la 
part pública a la privada. 

L’Eixample és Barcelona?
És l’única part de Barcelona que 
és ciutat de veritat. La distribució 
dels edificis en graella fa, a 
més, que estableixis els vincles 
dins cada illa, on hi ha el forn, el 
quiosquer, el súper, el pipi can...

Ha canviat molt?
Quan era petit era molt sòrdid, 
amb xeringues, batudes de la 
policia... I ara tenim una part 
hipster i dinàmica. ■ A. Gomila

David 
Carabén
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Fem 
Barri

Per Andreu Gomila, Eugènia Sendra 
i Maria Junyent

timeout.cat/barcelona
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 GREATEST HITS!

SA POP!

El barri d’avui fotografiat 
pels ulls d’un nen que 
parla amb els avis
Tina Vallès va guanyar el Premi 

Llibres Anagrama de Novel·la 

2017 amb La memòria de l’arbre, 

un llibre que passa a Sant Antoni. 

El protagonista és en Jan, el 

petitde la família, que veu com els 

seus dos avis, en Joan i la Caterina, 

van a viure a casa seva. Avi i net 

recorreran els carrers del barri 

i ompliran les seves passejades 

amb nous significats. Urgell, 

Tamarit, Borrell, Viladomat... Van 

mirant els arbres i d’aquí sorgeix 

una relació especial. 

‘La gent normal’ 
és la del mercat de Sant 
Antoni
El març del 2009, els Manel 

van gravar el videoclip de La 

gent normal, la seva versió del 

Common people de Pulp, dins 

el mercat de Sant Antoni, poc 

abans que fos tancat durant 

anys a fi de fer-hi una gran 

reforma. Toquen dins una 

parada de fruites i verdures, 

la gent se’ls mira i ells riuen. 

En aquell moment, bona part 

de les parades del mercat 

estaven tancades. Res a veure 

amb el que és ara. En deu anys, 

el barri ha canviat del tot.

1.
“Vaig a una presentació, 
a La Calders”
Sofia: Vaig a una presentació, a 

La Calders.

Paula: De què?

Sofia: D’ún còmic.

Paula: Un còmic! Que xulo, no? 

Així rotllo Mortadelo y Filemón.

Sofia: No exactament.

à Diàleg entre Sofia i Paula al capítol 9 de 

Cites (TV3, 2015).

3.
“Entre les veles dels 
encants del mercat de 
Sant Antoni”
“Ho van fer amagats darrere dels 

lleons de l’estàtua de Colom [...] 

i entre les veles dels encants 

del mercat de Sant Antoni, 

mentre sentien la fressa de les 

rodes de ferro de les caixes dels 

comerciants, travessant el carrer 

Comte d’Urgell”.

à Fragment de La magnitud de la tragèdia, de 

Quim Monzó (1989).

2.
“Quan no hi ha por ni 
esperança acabes al Tres 
Tombs”
“Senyor, dona’m unes ales o 

treu-me les ganes de volar. Quan 

no hi ha por ni esperança acabes 

al Tres Tombs, quan no hi ha por 

ni esperança acabes al Rincón, 

quan no hi ha por ni esperança 

acabes a l’Azul...”.

àWatusi’65, dels Surfing Sirles. Romaní, 

semen i sang (2011).

Un cuplet de Núria Feliu 
que comença als Tres 
Tombs
La gran diva Núria Feliu té entre 

el seu repertori un cuplet titulat 

Els Tres Tombs de Sant Antoni, 

una història que comença el 17 

de gener, al matí, amb ella fent 

un volt pels Tres Tombs amb el 

seu nòvio. Aniran a dinar, al cine 

Diana (pornogràfic) i acabaran a la 

Bodega Bohemia on, en sortir, ell 

li farà un petó.

“No et refiïs de 
les botigues, 
que sempre 
canvien. L’únic 
que no canvia 
són els noms 
dels carrers” 
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Teresa Mas

à Biblioteca Agustí 

Centelles

La bibliotecària 

encarregada dels clubs de 

lectura i d’adquirir llibres 

de la Biblioteca Agustí 

Centelles és la quadratura 

del cercle: treballa a 

l’Esquerra de l’Eixample i 

viu a Sant Antoni, barris que 

connecta a peu cada dia. Va 

néixer a Sant Antoni i encara 

hi resisteix. Potser per això 

pot dir amb propietat que 

“el barri ha canviat a bé”. 

A la feina, treballa amb 

els llibres de fotografia, 

l’especialitat de la casa. 

I dels clubs que dirigeix, 

deixa clar que els que més 

funcionen són el de novel·la 

negra i un de variat en el 

qual es llegeix de tot.  El 

seu públic són estudiants i 

famílies.

Gent del barri...
Tania 

Brenlle

à Directora  

de La Villarroel

Viu a l’altra banda de 

l’Eixample, però fa vida 

al voltant del teatre que 

dirigeix, a Villarroel entre 

Diputació i Consell de Cent. 

“M’agrada perquè és molt 

barri: es conserven els 

petits comerços; res de 

botigues globalitzades i 

turístiques, i és un barri molt 

actiu i combatiu”, indica. I 

posa com a exemple la lluita 

per l’Espai Autogestionat 

Germanetes... Prop del 

10% del públic de La 

Villarroel és de l’Eixample 

Esquerre, cosa que indica 

l’arrelament de l’espai al 

seu entorn. Sort en té, a 

més, de tenir el Méliès molt 

a prop. Quan es cansa de 

teatre, se’n va al cine!
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Mercè Ros
à Directora de la 

Galeria Marlborough

L’Eixample ha estat 

sempre terra de galeries 

d’art contemporani i la 

Marlborough fa només 

cinc anys que es troba en 

un dels carrers més macos 

i dinàmics de Barcelona, 

Enric Granados. Per Mercè 

Ros, és de “visita obligada” 

per a qualsevol persona 

que vingui a Barcelona, 

perquè té de tot: bona 

restauració, galeries, 

antiquaris, comerços de 

tota la vida... A la seva 

galeria, diu, hi entren 

sobretot barcelonins 

curiosos per descobrir 

noves tendències. També hi 

cau algun turista. Però ella 

té clar que “l’important per 

al negoci és que vingui gent 

de la ciutat”.

Treballen (i viuen) a les institucions que fan bategar Sant 
Antoni i l’Eixample Esquerre Per Andreu Gomila  Fotografia Maria Dias

Roger  
Seuva
à Centre Cívic 

Cotxeres Borrell

Fa una dècada que Roger 

Seuva treballa al Centre 

Cívic de Sant Antoni i 

ha pogut viure en carn 

pròpia com ha canviat el 

barri. D’entrada, diu, cap 

treballador de les Cotxeres 

Borrell pot permetre’s “el 

luxe” de viure-hi. Ell ha vist 

com molta gent marxava del 

barri mentre uns altres hi 

arribaven. El gran actor de 

canvi per a ells, tanmateix, 

ha estat l’obertura del 

Centre LGBTI, que ha fet 

que el nombre d’homes 

que passen pel Centre Cívic 

creixi. “El 70% dels usuaris 

són dones”, remarca. Entre 

els tallers que triomfen, 

destaca el de dansa i el de 

cuines del món.  
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50 ILLES VERDES
Del 1987 fins a dia 

d’avui s’han obert 41 

interiors d’illa; n’hi ha 

cinc en construcció al 

districte i, a Sant  Antoni i 

l’Eixample Esquerre, han 

d’obrir portes La Favorita, 

a Sepúlveda, i la del 

cinema Urgell. 

MÉS SUPERILLES
La zona de Germanetes, 

a Consell de Cent entre 

Borrell i Viladomat, es 

transforma. A banda dels 

equipaments en obres, 

s’hi ha de posar en 

marxa una superilla que 

és resultat d’un procés 

participatiu.   

HERÈNCIA CERDÀ
El 1859, Ildefons Cerdà 

enunciava el Proyecto de 

reforma y ensanche de 

Barcelona; els interiors 

d’illa verds tenien un lloc 

destacat a la seva teoria. 

El 1987 es va recuperar 

el primer interior, el de la 

Torre de les Aigües. 

INFO

30 anys d’illes verdes
La recuperació d’interiors va 

començar el 1987 i continua de la 

mà de l’Ajuntament; aviat podem 

trepitjar els jardins del darrere 

de l’antic cinema Urgell. A tocar, 

a Gran Via amb Villarroel, hi ha 

una de les illes pioneres, la Cèsar 

Martinell. Ens agrada contemplar 

l’Eixample des de dins i jugar a la 

finestra indiscreta.    

No es veu des del carrer
Hem canviat de barri, les obres 

avancen al voltant de l’Institut 

Viladomat, i nosaltres busquem 

recer d’allò conegut. La fàbrica 

Lehman no és un interior d’illa 

d’acord amb la definició del 

consistori, però hi ha calma, verd 

i no l’intueixes des del carrer. A 

dins es conserven restes de la 

fàbrica de joguines construïda 

als anys 30 del segle XX i hi viuen 

projectes als quals seguim la pista. 

Interior de Pritzker 
Si parlem d’interiors d’illa, espai 

guanyat per a la ciutadania a 

la Barcelona ortogonal que va 

dibuixar Ildefons Cerdà, n’hi ha 

una que brilla molt, a Sant Antoni. 

Rep el nom de la  compositora 

Cándida Pérez, olotina com 

els RCR, autors d’un projecte 

arquitectònic que comprèn la 

biblioteca, la llar de jubilats i el 

jardí. Al matí és fàcil admirar 

el conjunt, diàfan, ingràvid i 

lleuger, amb lames al perímetre 

de l’illa que filtren la llum. A la 

tarda, l’espai treu fum, i no per la 

xemeneia, vestigi de la fàbrica de 

caramels; tots els usos i públics 

conviuen en harmonia.

De xemeneies
Ja a la nova Esquerra de 

l’Eixample, parem a l’illa Maria 

Mercè Marçal; ens entretenim 

amb els motius arquitectònics 

que recorden l’editorial Sopena, 

però trobem a faltar verd. El 

nostre destí és l’illa Bayer, entre 

París, Viladomat, Còrsega i 

Calàbria: és de les més grans 

recuperades i atresora una 

xemeneia de secció quadrada que 

evoca l’aspirina.

Esponjant el barri
Baixem fins als jardins 

d’Ermessenda de Carcassona, 

a Urgell amb Provença, i 

corroborem que, quan hi ha un 

equipament a la vora, els interiors 

d’illa són més dinàmics i vitals. A 

menys de cinc minuts descobrim 

un interior coetani: s’hi accedeix 

des del carrer Rosselló pacificat i 

això ens fa pensar en un Eixample 

cada vegada més esponjat, dins i 

fora dels quadrats de la retícula, 

com ambicionava Cerdà. 

Per  

Eugènia 
Sendra

 Jardins de 

Càndida Pérez 

RUTA:
àFàbrica 

Lehmann

à Jardins Rosa 

Deulofeu

Jardins de Beatriu 

de Pinós 

à Jardins de 

Cèsar Martinell

Interiors d’illa 
a l’Eixample
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Fàbrica Lehmann

Interior d’illa Cinema Urgell

Jardins de Cándida Pérez
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No ho diguis...

SECRETS
Dona i ocell o rata i ocell?
L’espai on avui hi ha el Parc Joan 

Miró l’ocupava l’Escorxador 

General de Barcelona, que va 

funcionar des de l’any 1891 i no 

va tancar portes fins al 1979. 

Com qui diu, fa quatre dies. 

Els diaris dels anys 70 parlen 

de reivindicació veïnal per 

reubicar-lo (a Mercabarna, on 

és ara), d’insalubritat extrema, 

de pudors i mosques. El llibre 

Tots els carrers de Barcelona 

recull una anècdota del vigilant 

de l’escorxador que explica que, 

quan es dutxava, havia de donar 

puntades de peu a les rates, 

enormes, que no el deixaven 

tranquil ni sota l’aigua. 

Què és L’Escopidora? 
Així es coneixia, popularment, 

el primer camp de futbol de 

propietat que va tenir el FC 

Barcelona, entre el 1909 i el 

1924. L’Escopidora (li deien així 

perquè era molt petit) ocupava 

l’illa entre els carrers Indústria 

(actual carrer París i on tenia 

l’entrada principal), i els carrers 

Londres, Villarroel i Urgell, per 

on accedien els socis del club. 

El primer partit que es va jugar 

va ser contra el FC Català, en 

el Campionat de Catalunya de 

Futbol, i van empatar 2-2. 

La capella gitana 
La història d’Helios Gómez, 

nascut l’any 1905 a Sevilla 

i mort el 1956 a Barcelona, 

és apassionant. Anarquista, 

revolucionari i antifeixista fins a 

la medul·la, va combinar la seva 

faceta de pintor i cartellista amb 

la militància republicana i la 

lluita directa, a peu de barricada. 

La seva insubmissió va dur-lo 

a la presó desenes de vegades. 

TOP SECRET!
PATRÓ DELS ANIMALS O FIGURA LASCIVA? 

La figura de Sant Antoni Abat s’acompanya d’un porc. I d’aquí que des de l’edat 

mitjana se l’hagi considerat patró dels animals i protector dels Tres Tombs. Tot 

i així, hi ha una visió alternativa que esmenten J. Fabre i J. M. Huertas Claveria 

al llibre Tots els barris de Barcelona, on expliquen que també hi ha persones que 

en la imatge del porc que acompanya el sant hi veien un símbol de la luxúria. 

Que cadascú triï el seu equip.  

CIUTAT SOBRE 
CIUTAT

Sota el mercat de 
Sant Antoni reposa 
un ramal de la Via 
Augusta (segle I), 
que unia Cadis 

amb Roma.

En una d’elles, a La Model, va 

pintar un fresc dedicat a la Mercè, 

patrona de la ciutat i també dels 

presos. El seu dibuix retrata una 

marededéu amb un nen Jesús als 

braços, invocada per un grup de 

reus famèlics (inspirats en presos 

reals) que demanen pietat. Tots 

ells tenen trets gitanos. L’any 1998 

es va cobrir el fresc amb pintura 

blanca i així segueix avui. El seu 

fill, Gabriel Gómez, en reclama la 

recuperació.

Dies de cine 
De tota la vida de Déu, al cinema 

s’hi fan dues coses. La primera, 

fotre’s mà. La segona, veure 

pel·lícules. Una de les llegendes de 

la ciutat (tan necessàries com són 

les històries) explica que al cinema 

Bohèmia de Sant Antoni (que 

després es convertiria en la mítica 

sala Price) hi havia un operador 

que feia sonar un avís quan les 

pel·lícules s’acabaven perquè 

les parelles tinguessin temps de 

treure’s les grapes de sobre. Des 

d’aquí aprofitem per donar-li les 

gràcies pòstumes en nom de tots 

els enamorats sense refugi. 

El ginkgo estudiós 
Quan parlem dels jardins i 

parcs de Barcelona sovint ens 

oblidem d’un dels més cèntrics i 

sensacionals: el Jardí de Ferran 

Soldevila, a l’edifici històric de 

la UB, a plaça Universitat. Entre 

la varietat d’espècies que poblen 

el jardí (traslladat del Raval l’any 

1870 i obert al públic el 1995) hi 

ha un gingko, un arbre d’origen 

xinès que no existeix en estat 

silvestre, tan resistent que, a 

Hiroshima, en van sobreviure 

quatre exemplars. Ho explica 

Xavier Theros al llibre Barcelona 

a cau d’orella, una bíblia urbana. 

Més llocs amagats a timeout.cat/secrets-subsol

Per Maria Junyent



10

Fem barri

Time Out Barcelona  28 de novembre - 4 de desembre 2019

à1854
S’inicia l’enderrocament 

de les muralles. La ciutat 

canviarà completament 

amb la implantació del 

Pla Cerdà i el naixement 

del barri de Sant Antoni 

tal com el coneixem.

à1862
Comença la construcció 

de la Universitat de 

Barcelona, projectada 

per l’arquitecte Elies 

Rogent. L’edifici va ser el 

primer de la ciutat fora de 

les muralles.  

à1901
Any de construcció de la 

Casa Golferichs, també 

coneguda com el Xalet. 

L’obra de Joan Rubió i 

Bellver va obrir-se com 

a centre cívic l’any 1989 

gràcies a la lluita veïnal.

CRONO!

Flashback
Hem trobat una fissura temporal i ens hi hem colat per recuperar els episodis històrics que 
han derivat en l’Esquerra de l’Eixample i el Sant Antoni que coneixem avui 

 Per Maria Junyent  
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à1929
Se soterra el ferrocarril 

de Sarrià al seu pas pel 

carrer Balmes. L’obra 

suposa un gran canvi en 

la fisonomia de la ciutat, 

atravessada per la via 

des de l’any 1863.

à1933
Inauguració de l’edifici 

actual del mercat del 

Ninot, originat per un 

mercat a l’aire lliure 

que ja funcionava des 

del 1883. Llegiu-ne la 

història a la pàgina 12! 

à1968
S’oficialitza l’Associació 

de Veïns de Sant Antoni, 

que ja havia començat 

a organitzar-se durant el 

franquisme. La feina que 

ha fet i que continua fent 

és colossal. 

à1909
El primer edifici que 

va cremar durant la 

Setmana Tràgica va ser 

el dels escolapis, a Sant 

Antoni. L’últim, la fàbrica 

de licors Torres, al mateix 

barri.

Popular, bullanguera, 
petitburgesa...
Així va definir l’Esquerra de 

l’Eixample l’escriptora Maria 

Aurèlia Capmany, que va ser 

també gestora de l’Associació de 

Veïns del barri. Mentre que de 

la Dreta deia que era “elegant, 

ampla, senyora, finíssima, 

ensementada de palauets i de 

passatges amb refilets d’ocells, 

residència de les més il·lustres 

famílies...”, a l’Esquerra, 

on vivia, li reserva aquestes 

paraules: “popular, bullanguera, 

petitburgesa, més lenta a créixer, 

barrejada amb horts i enrunes...”.

Las Hurdes barcelonines 
Per posar-nos en context: Las 

Hurdes, a Extremadura, és una 

de les regions més remotes 

d’Espanya i va ser també una 

de les més pobres, escenari del 

documental Las Hurdes, tierra 

sin pan, que va filmar Buñuel 

l’any 1933 i que el govern de 

la República va prohibir. Uns 

anys abans, el 1912, l’escriptor 

i advocat Joan Vallès Pujals 

(que més tard seria president 

de la Diputació de Barcelona) 

va publicar un article a La 

Veu de Catalunya titulat Les 

Hurdes barcelonines, en què 

denunciava l’existència de focus 

de barraquisme als barris de Sant 

Antoni (sobretot a Floridablanca) 

i a l’Esquerra de l’Eixample, 

especialment als carrers Calàbria i 

Consell de Cent.

Balmes, la frontera
Us heu preguntat mai per què 

la línia divisòria entre els dos 

Eixamples és el carrer Balmes? 

La resposta és el ferrocarril que 

travessava la ciutat de mar a 

muntanya, fins a la Vila de Gràcia, 

que aleshores era encara un 

poble independent. Inaugurat 

la nit de Sant Joan de l’any 

1863, el ferrocarril va passar per 

Balmes, a cel obert, fins al 1929. 

La història de l’Eixample va 

lligada a la història del transport 

a Barcelona i a les vagues dels 

seus treballadors. Una altra 

dada curiosa sobre el transport: 

per Barcelona hi van circular 

durant dècades els autobusos 

de dos pisos. Un d’ells va bolcar 

a la cantonada entre Diputació i 

Urgell i en l’accident va morir una 

dona. L’any 1963 els van retirar, 

definitivament. 

Els cognoms de 
l’especulació 
Sorpresa: són Núñez i Navarro. 

Malauradament no han estat els 

únics, però sens dubte ells s’han 

Puig i Cadafalch 
va ser l’arquitecte 
de la Casa Trinxet 
(Còrsega, 268), 

enderrocada l’any 
1967 per Núñez i 

Navarro

Des de l’any 
1936, el mercat 

dominical de Sant 
Antoni nodreix la 
ciutat d’històries 

sobre paper

J
M
C
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à2003
Neix el projecte de 

recuperació de la 

memòria històrica 

de Sant Antoni, per 

preservar les vivències 

i els records de la gent 

més gran.

à2018
El 23 de maig va ser un 

dia històric: després 

de nou anys d’obres, el 

mercat de Sant Antoni 

reobre les seves portes 

i el mercat dominical es 

reubica al seu voltant.

à2019
Molt bon inici d’any: el 

19 de gener obre portes 

el primer centre LGTBI de 

Catalunya, un espai de 

llibertat i de defensa de 

la diversitat sexual i de 

gènere.

à2017
Després de 113 anys 

d’història i misèria, el 8 

de juny tanca la presó 

Model. Si voleu saber-ne 

més coses, preneu nota 

del documental La Model: 

113 anys i un dia, de TV3.

Què hi fa, 
l’autèntic ninot del 
Mercat del Ninot 
al Museu Marítim 
de Barcelona? 
Descobriu la 

història unes línies 
més avall

La Model rebia 
dos sobrenoms 

curiosos: 
“l’apartat de 

correus número 
20” i “l’hotel del 
carrer Entença” 

fet un bon lloc al podi dels usurers 
nostrats. Ho documenten Jaume 
Fabre i Josep Maria Huertas 
Claveria a Tots els barris de 

Barcelona (Edicions 62, 1976), un 
llibre magnífic on els defineixen 
com “una de les immobiliàries 
més afavorides pel desgavell 
urbanístic a què ha dut la política 
d’especulació iniciada sota el 
regnat de Porcioles”, l’alcalde que 
més temps va ocupar el càrrec 
–del 57 al 73– durant la dictadura 
franquista. Els autors parlen de 
la predilecció de Núñez i Navarro 
pels edificis antics de l’Esquerra 
de l’Eixample i de Sant Antoni, 
i detallen els procediments de 
mobbing que utilitzaven. És de 
justícia recordar que Núñez i 
Navarro van ser els responsables 
de l’enderrocament de la Casa 
Trinxet (obra de Puig i Cadafalch) 
i que ho van intentar també amb 
la Casa Golferichs, que va resistir 
gràcies a la pressió veïnal. 

La porta d’entrada 
Els reis, nobles i altres 
personatges importants van 
accedir a Barcelona, durant cinc 
segles, pel portal de Sant Antoni, 
a la confluència entre la ronda 
Sant Antoni i el carrer que porta el 
mateix nom. L’origen del barri es 
troba en el convent de Sant Antoni 
Abat, aixecat al segle XV, a tocar 
de la muralla, però l’hegemonia 
passarà més tard al mercat que, 
tot i que ja existia des del segle XIII 
en un format d’encants, marginal 
i fora muralles, es consolida l’any 
1882 amb l’esplèndid mercat de 
ferro que projecta Rovira i Trias i 
que coneixem avui.  

Dos Salvadors i un barri 
Seguí i Puig i Antich. El primer, 
conegut com ‘el Noi del Sucre’, i 
un dels líders més destacats del 

a l’Hospital Clínic amb dos trets al 
cos. Quan va rebre l’alta van tancar-
lo a la Model, on va ser executat 
el 2 de març de l’any 1974 amb el 
mètode del garrot vil.

Quin ninot? 
La història és complexa, però 
el resum és que, a la dècada 
del 1870, el ‘ninot’ va ser robat 
d’un desguàs de vaixells a la 
Barceloneta i va acabar a la 
façana d’una casa de menjars a 
la cruïlla entre Aragó i Casanova 
(aleshores, part de les Corts 
de Sarrià, i avui, Esquerra de 
l’Eixample). Al voltant de la casa 
de menjars, ja amb el nostre ninot 
al cim, hi va aparèixer una zona 
comercial que dues dècades més 
tard i en un altre emplaçament, 
derivaria en la construcció del 
mercat del Porvenir –a l’aire 
lliure, i el 1933, ja cobert–. Avui, 
l’autèntic ninot es preserva al 
Museu Marítim. ■

moviment anarcosindicalista de 
Catalunya de principis del segle 
XX, va reunir-se per última vegada 
amb els seus amics, la tarda del 
10 de març de l’any 1923, a El 
Tostadero, desaparegut local que 
hi havia al número 3 de la plaça 
Universitat. Hores després moriria 
assassinat d’un tret al Raval. Mig 
segle després, el 25 de setembre 
del 1973, l’anarquista i antifeixista 
Salvador Puig i Antich ingressava 
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Fem barri
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Xxvxgivx qsdygydgdex

Botigues, cocteleries, centres de salut, restaurants, jocs, vins,  
mobles... La guia per gaudir de l’Eixample Esquerre i Sant Antoni 

Fan barri
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Aquest restaurant ens transporta 
directament al Pakistan sense sortir del 
centre de Barcelona. A partir de receptes 
maternes, els dos germans i un cunyat que 
porten el restaurant us faran la boca aigua 
amb els plats més típics del seu país natal.
à Gran Via de les Corts Catalanes, 450. M: Urgell. 

677 834 117.  

BABY JALEBI

És difícil escollir quin és el plat estrella 
d’aquest local perquè cadascuna 
de les tapes, pintxos i platakos són 
espectaculars. Una declaració d’amor a 
les tradicionals sidreries d’Euskadi i als 
sabors del nord de la Península. 
à Parlament, 48. M: Poble Sec. 93 667 21 96. 

facebook.com/anardibcn

ANARDI

Inspirats en la cançó A forest, de The Cure, 
aquesta cocteleria evoca dins la copa un 
viatge per totes les sensacions que ens 
transmeten els boscos. El local, amb un 
look clàssic i modern alhora, ens permet 
gaudir de la millor música electrònica.
à París, 186. M: Hospital Clínic. 93 368 14 55.

slowbarcelona.es

Va ser la primera orxateria de la ciutat 
i ja porten més de 100 anys endolcint 
el paladar de tothom qui hi passa. Hi 
podreu trobar orxata 100% artesanal, 
fresca, natural i de qualitat que conserva 
l’autenticitat del primer dia. 
à Aribau, 16. M: Universitat. 660 022 147. 

lavalenciana.com

SLOW BARCELONA LA VALENCIANA

Artte és un local on tot és possible: 
cocteleria, sala de concerts, restaurant 
i organització d’esdeveniments. L’espai 
desenfadat i cosmopolita de la nit us 
farà gaudir de còctels, música i, fins i tot, 
exposicions!
à Muntaner, 83C. M: Universitat. 93 454 90 48. 

artte.es

ARTTE

Fan barri
timeout.cat/eixample-sant-antoni

RESTAURACIÓ RESTAURACIÓ RESTAURACIÓ

RESTAURACIÓ RESTAURACIÓ
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Considerat un dels millors restaurants 
xinesos de la ciutat, ofereixen una mescla 
entre la cuina tradicional xinesa i plats de 
creació pròpia. El seu plat estrella és el 
hot pot, típic de la regió de Sichuan, que es 
cuina dins l’olla i a sobre de la taula. 
à Pl. Doctor Letamendi, 11. M: Universitat. 691 593 281. 

laolladesichuanbarcelona.com

LA OLLA DE SICHUAN

Hi ha alguna cosa millor que un bon vermut? 
Aquest acollidor local d’ambient retro farà 
les delícies de tots els que gaudiu d’aquesta 
tradició acompanyats de tapes i bona 
música. Formatges, embotits, pa de vidre, 
opcions vegetarianes... i bons còctels!
à Vilamarí, 2. M: Espanya. 640 642 603. 

@bocabacobcn

Situat al cor de Sant Antoni, en aquest 
restaurant podreu gaudir de propostes 
gastronòmiques sanes, equilibrades i 
delicioses a parts iguals. També disposen 
d’una petita botiga amb productes 
procedents de Menorca.
à Comte Borrell, 72. M: Sant Antoni. 93 423 59 96. 

estastet.cat

Val la pena travessar tota la ciutat per 
fer el vermut en aquest acollidor local de 
l’Eixample i acompanyar-lo d’increïbles 
tapes: des de les clàssiques braves fins als 
bunyols de bacallà, croquetes de carn d’olla, 
ensaladilla, truita de patata i molt més!
à Provença, 85. M: Hospital Clínic.  93 532 88 65. 

facebook.com/senyorvermut

ES TASTET DE SANT ANTONI SENYOR VERMUT

Fan barri

Contingut patrocinat

BOCA BACO

timeout.cat/eixample-sant-antoni
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Un ambient únic, una localització 
privilegiada, bona música, aperitius, 
còctels, vermuts i tapes. Això és el que 
trobareu en aquesta vermuteria, que 
imita un teatre dels anys 20, amb catifa 
vermella i taquilla incloses!
à De Manso, 1. M: Poble Sec. 93 170 80 96. 

@vdevermut

V DE VERMUT

RESTAURACIÓ RESTAURACIÓ

RESTAURACIÓRESTAURACIÓ RESTAURACIÓ
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Ja diuen que no es pot comprar la felicitat, 
però sí una ampolla de vi i compartir-la, que 
és el mateix. Aquesta botiga especialitzada 
en vins disposa de més de 800 referències 
entre blancs, rosats, negres, caves i licors. 
A més, fan tastos i maridatges. A brindar!
à Muntaner, 92. M: Urgell. 93 451 31 34. 

divimuntaner.com

DI-VI
Aquesta vinateria que neix de la unió entre 
la il·lusió i la passió és un espai que barreja 
vins i emocions a parts iguals. Podreu anar-
hi a prendre una copa, fer-hi un tast i, fins 
i tot, gaudir de les exposicions d’art que 
organitzen. Si hi aneu, segur que hi tornareu.
à Floridablanca, 5. M: Rocafort. 622 261 703.  

vinateriarosaluna.com

Hi ha bars que tenen alguna cosa especial 
i aquest n’és un. La localització, la qualitat 
del producte, la decoració cuidada i el 
bon tracte han fet que aconsegueixi un 
ambient únic i que s’hagi posicionat com 
un dels clàssics de Barcelona.
à Parlament, 25. M: Poble Sec. 645 881 700.  

facebook/bar-calders

Sabeu què és un Imbiss? Aquí ho 
descobrireu! És un restaurant tradicional 
d’Alemanya de street food tradicional, 
on trobareu autèntic menjar germànic 
d’excel·lent qualitat. Us transportarà 
al país del bratwurst en només una 
queixalada i amb bona cervesa!
à Muntaner, 99. M: Universitat. 93 124 13 34.

VINATERÍA ROSALUNA

BAR CALDERS

KARL’S IMBISS BCN

Fan barri

En aquesta gelateria gaudireu de deliciosos 
gelats artesans i us encomanareu de 
la passió que dediquen dia rere dia a 
descobrir nous gustos i aconseguir la 
màxima qualitat. Tots els gelats són aptes 
per a vegans, celíacs i baixos en greixos!
à Enric Granados, 15. M: Universitat. 93 004 10 93. 

delacrem.cat

DELACREM

RESTAURACIÓ

RESTAURACIÓ

RESTAURACIÓ

BOTIGUES FOODIESRESTAURACIÓ

timeout.cat/eixample-sant-antoni
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Aquesta botiga de productes artesans 
d’alta qualitat és una parada imprescindible 
per a tot foodie. Hereva de l’orxateria La 
Valenciana, hi trobareu pastisseria, fruits 
secs, torrons, snacks i molt més! I tot sense 
perdre el regust dels seus orígens: Xixona.
à Diputació, 204. M: Universitat. 660 022 147.  

lavalenciana.com

Us agrada divertir-vos amb el sexe, ja sigui 
en parella o en solitari? Doncs aquesta 
botiga disposa de tots els productes 
eròtics que completaran la vostra activitat 
sexual: vibradors, consoladors, boles 
xineses, cosmètica, llenceria i molt més!
à Aragó, 183. M: Universitat. 93 387 67 24.  

lovesexing.com

PARAMÍ LOVE SEXING
Botiga especialitzada en puzles per a 
tots aquells que vulguin proposar-se 
grans reptes: des de puzles de més de 
32.000 peces fins a d’altres amb efectes 
3D i panoràmics. Ofereixen més de 30 
categories d’aquest joc de taula!
à Diputació, 225. M: Universitat. 93 451 58 03. 

puzzlemania.net

PUZZLEMANIA

Fan barri

Contingut patrocinat

Per a tots aquells qui els agrada gaudir dels 
restaurants de caire familiar, aquest és una 
bona opció: combina l’ambient càlid amb la 
recerca de la perfecció. Entre la seva oferta 
de plats destaquen els musclos com a 
entrant i l’arròs caldós de llamàntol. 
à Rda. de Sant Pau, 55. M: Sant Antoni. 645 895 880. 

restaurantelsocellets.com

ELS OCELLETS
Si sou dels que penseu que el millor àpat 
del dia és l’esmorzar: enhorabona, us 
descobrim el paradís! En aquest bar podreu 
esmorzar a qualsevol hora del dia i escollir 
entre una àmplia oferta de propostes de tot 
tipus i de tot el món. A què espereu?
à Comte Borrell, 75. M: Sant Antoni. 608 341 601.

ladesayuneria.com

LA DESAYUNERÍA

RESTAURACIÓ RESTAURACIÓ

BOTIGUES FOODIES BOTIGUES BOTIGUES

timeout.cat/eixample-sant-antoni
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Fan barri

Aquesta botiga d’interiorisme situada al 

barri de Sant Antoni és una oda al disseny 

dels anys 50 i 60, l’anomenat Mid-Century 

Modern. Tot el mobiliari i els objectes 

decoratius són originals de l’època i 

permeten crear un estil únic i atrevit.

à Calàbria, 85. M: Rocafort.  93 530 42 21.  

elrecibidor.com

EL RECIBIDOR

Josep Abril, Míriam Ponsa i Txell Miras són 

els creadors d’aquesta botiga, on aposten 

per la moda local i independent que uneix 

experimentació i elements tradicionals. 

Són un exemple de moda alternativa 

possible i molt necessària. Passeu-hi!

àValència, 229. M: Passeig de Gràcia. 93 633 95 27. 

nu02store.com

NU#02

MODA I COMPLEMENTS

Una alternativa bio a la perruqueria 

convencional. El millor de tot: només 

utilitzen productes orgànics, ecològics i 

completament vegans, per respectar tant la 

salut dels cabells com la del medi ambient. 

Torneu a lluir cabellera! 

à Consell de Cent, 211. M: Urgell. 93 453 58 98. 

lapoupee.es

LA POUPÉE

SALUT I BELLESA

Un hospital exclusivament per a gats amb 

atenció 24 hores on ofereixen des de 

diagnòstic i tractament de patologies fins 

a geriatria, passant per oncologia, nutrició, 

reproducció i ontologia. Ho tenen tot per 

cuidar els vostres gats!

à Marquès del Campo Sagrado, 12. M: Poble Sec. 

 93 624 48 54. clinicafelinabarcelona.cat

CLÍNICA FELINA BCN

SALUT I BELLESA

Per als que de seguida comenceu a remenar 

els malucs, sigui amb la música que sigui... 

aquí ofereixen ballet clàssic, jazz, hip-hop 

i sevillanes per a totes les edats. També 

imparteixen tallers de vals per a casaments, 

funky i dansa urbana, flamenc i salsa!

à Viladomat, 106. M:  Rocafort. 93 453 77 62.  

nuriadansa.com

NÚRIA DANSA

FORMACIÓBOTIGUES

timeout.cat/eixample-sant-antoni
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Contingut patrocinat

Llum, càmera, acció! Passa del sofà i les 
crispetes al plató de rodatge amb aquesta 
escola que forma directors, guionistes, 
fotògrafs i muntadors! I si vols saber 
més de les teves pel·lícules preferides, 
informa’t dels cursos de Luis Aller! 
 à París, 143. M: Hospital Clínic. 93 444 76 78.  

bandeapart.org

Aquest és el punt de trobada perfecte per 
a totes les persones interessades a llegir 
històries dels altres o escriure les seves 
pròpies. Donen les eines necessàries al 
talent per poder-lo treballar i perdre la por 
al paper en blanc.
à Calàbria, 199. M: Entença. 655 881 734. 

obradordhistories.cat

Aquesta escola professional d’idiomes 
ofereix classes d’anglès, francès, 
alemany, rus, italià, croat, català, xinès 
i espanyol a partir de grups reduïts i 
professors nadius per esborrar-te límits i 
fronteres!
à Entença, 89. M: Rocafort. 93 426 24 79.  

comuni.cat

BANDE À PART L’OBRADOR D’HISTÒRIES COMUNICA’T

Fan barri

Aquest petit centre de ioga és aquell 
refugi de tranquil·litat, de cures i d’exercici 
enmig del caos de la ciutat. És un espai 
dedicat a la pràctica de ioga kundalini, 
una disciplina molt dinàmica i vital on es 
treballen la ment, el cos i l’ànima. 
à Provença, 196. M: Hospital Clínic. 616 167 981.  

espaiyogabarcelona.com

ESPAI YOGA
Situat al cor de l’Eixample, aquest centre 
de pilates, ioga i bellesa exclusivament 
per a dones ofereix múltiples opcions 
d’aquestes disciplines perquè trobeu 
les que més s’adapten a les vostres 
necessitats. Apunteu-vos-hi i descobriu-ho!
à Mallorca, 130. M: Hospital Clínic. 93 439 48 47. 

dona10.com

DONA10

ACTIVITAT FÍSICA ACTIVITAT FÍSICA

FORMACIÓ FORMACIÓ FORMACIÓ

timeout.cat/eixample-sant-antoni
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