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N’hi ha una pila, però un 
dels més representatius 
és el de la plaça Maria 
Cristina, a la Diagonal, 
inspirat en els rellotges 

del passat en què  
l’ombra de la persona 
servia per assenyalar 

l’hora. L’obra és d’Eduard 
Farré i Carme Segura. 

L’Ajuntament va premiar 
amb plaques els detalls 
que donen caràcter a la 
ciutat. Un d’ells és Els 

Quinze (pg. Maragall amb 
Av. Borbó), en al·lusió 

als 15 cèntims que valia 
el tramvia que feia el 

trajecte Barcelona-Horta.

RELLOTGES 
SOLARS

PETITS 
PAISATGES

Senyals 
horàries i 

de nostàlgia

01.
Memòria a les voreres
El nomenclàtor franquista dels 
carrers encara té rastres a la 
ciutat, escrit en rajoles que a 
poc a poc desapareixen, com 
per exemple a prop del número 
108 del carrer Doctor Trueta, on 
al terra hi veureu escrit ‘Wad-
Ras’, el nom de la presó propera. 
L’artista visual Frederic Perers va 
aplegar-los tots al llibre Voreres, 
la memòria subtil (Barcelona 
llibres, 2017). 

02.
Talons de prostitutes
Al Restaurant Amaya (Rambla, 
20) tenen penjada una llosa 
de marbre amb els forats 
dels talons de les prostitutes 
que feien servei davant de la 
desapareguda Pensión Paqui. 
Entreu-hi i demaneu que us 
expliquin històries. 

03.
El rellotge de Cabrerizo
Atents si passeu pel número 69 
de la Via Laietana. Probablement 
esteu trepitjant el rellotge 
lumínic que Joan Cabrerizo va 
instal·lar-hi l’any 1935, amb 
esferes de vidre que s’il·luminen 
de nit marcant hores i minuts, i el 
rostre daurat de Mercuri, déu llatí 
del comerç, al centre, al costat 
de l’escut de la Barcelona de 
l’època.

ENCARA HI SÓN

Marques 
de la 
història

Si us proposeu mirar a terra 
mentre camineu per on sigui de 
la ciutat, us adonareu que el terra 
és ple d’informació: a banda dels 
empedrats històrics que parlen 
del passat de la ciutat, hi ha 
plaques verdes que apunten les 
espècies dels arbres plantats i hi 
ha també les vermelles de la Ruta 
del Modernisme, que marquen un 
itinerari per les principals obres 
de Gaudí, Domènech i Montaner 
i Puig i Cadafalch. També n’hi ha 
moltes altres de commemoratives, 
com les plaques ‘Guapos per 
sempre’, que reconeixen el servei 
que han fet a la ciutat una pila de 
comerços emblemàtics com la 
històrica El Indio, fundada l’any 

SENYALÍSTICA

Indicacions 
i memòria  

1870 i que va tancar el 2014, la Sala 
Parés, que va obrir portes el 1840, 
i els històrics Paviments Escofet, 
en actiu des del 1886, entre molts 
altres. El terra de Barcelona també 
serveix d’una mena de passeig de 
la fama de les persones i moments 
que han destacat en la història de 
la ciutat: entre l’Institut del Teatre 
i el Teatre Lliure hi ha la Ronda de 
les Actrius, les plaques amb els 
noms de les actrius guanyadores 
del premi Margarida Xirgu. 
A la plaça dels Campions, a la 
Vila Olímpica, hi ha més de 200 
plaques amb els noms de grans 
esportistes i medallistes d’or, 
deu de les quals, de bronze, van 
desaparèixer a principis del 2018. 
També hi ha poetes amb marca 
al sòl: al carrer Bon Pastor, entre 
la Diagonal i Muntaner, hi ha la 
Primera pedra d’homenatge a Joan 
Brossa, promoguda pel Col·legi 
d’Aparelladors. A la cantonada de 
Roc Boronat amb Tànger trobareu 
paraules de Foix als peus d’un 
arbre: “M’exalta el nou i m’enamora 
el vell”. 

CLAVEGUERAM
Des de l’equipament d’educació ambiental La 
Fàbrica del Sol organitzen visites guiades al 
clavegueram de la ciutat. L’aforament és molt 
reduït, hi ha molta demanda i en fan poques cada 
any, però si voleu estar al cas de les inscripcions, 
podeu registrar-vos a la web del projecte.

 La Fàbrica del Sol. 

ALLÒ QUE AMAGA EL METRO
A banda de les anomenades ‘estacions 
fantasma’, també hi ha secrets a estacions en ús, 
com per exemple l’obra Meeting Point de Jordi 
Benito que hi ha al terra del vestíbul de l’estació 
de ferrocarrils de Provença, i que, mitjançant un 
gravat, representa una frase de Pompeu Fabra 
traduïda al llenguatge matemàtic.

Passeig de la fama
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