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PASSEIG DE GRÀCIA:
BRESSOL DEL MODERNISME I 

APARADOR DEL LUXE



El passeig més burgés de la ciutat de Barcelona (a diferència, per 
exemple, de La Rambla, més interclassista) és un museu d’arqui-
tectura modernista a l ́aire lliure. No cal parlar de la Casa Milà, 
la Casa Batlló, l ́Amatller o la Lleó Morera per adonar-se’n de 
l’excepcionalitat d‘unes construccions que van ser l’aglutinador 
del Modernisme, un moviment artístic que ha acabat esdevenint 
el nostre Renaixement. Però aquesta és només una, i potser la 
més coneguda, de les imatges que ofereix aquest elegant bule-
vard. Des de fa uns anys els locals comercials han anat canviant 
de propietaris: les seus bancàries cedeixen terreny a les firmes de 
moda més exclusives del món.

PREU RUTA DIES FEINERS PER A 
GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÀX. 15 PERS.):  
        130€ + IVA

TARIFES I CONDICIONS

PREU RUTA CAPS DE SETMANA I FES-
TIUS PER A GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÀX. 

15 PERS.):      

        140€ + IVA

PREU RUTA PARTICULARS   
O FAMÍLIES:      

Consulteu via correu electrònic a  
rafaburgos.com

La singular arquitectura i les boutiques -com ara Chanel, Dolce&-
Gabbana, Valentino, Bvlgari, Hermés o les barcelonines Furest 
i Santa Eulàlia- han posicionat el carrer, segons els especialistes, 
entre els deu millors del món i on es concentra un major número 
de botigues de luxe; fins al punt que algunes firmes esperen anys 
per aconseguir obrir-hi seu.

Us proposem un recorregut per descobrir la història de la seva 
formació -lligada a l’Eixample- així com les anècdotes més sucoses 
dels seus habitants i l’origen de les marques més selectes. Queda 
molt lluny, doncs, l’ordre reial del 1824 on Ferran VII va fer condi-
cionar aquest fangar que unia la ciutat antiga amb la vila de Gràcia. 
Unes obres que, curiosament, es van finançar gravant amb vint 
reals de velló cada porc que es sacrificava a la ciutat de Barcelona.

Uns orígens poc nobles per a un entorn on, avui dia, compar-
teixen veïnatge els hotels de gran luxe amb les millors joieries; 
alguns d’aquests establiments situats als locals d’uns edificis mo-
dernistes amb guarniments que fan practicar al passejant l’art de 
badar, com deia Josep Pla.

CRONOLOGIA

CONDICIONS:    
     
- Consulteu tarifes per a grups i col·le-
gis via correu electrònic.   

- En cas de visitar algun museu o espai   
singular l’import de l’entrada NO està 
inclòs a la tarifa del servei. Demaneu 
informació sobre descomptes per a 
grups en cas d’estar interessats en visi-
tar-ne algun.    

- La ruta tindrà una durada mínima 
d’una hora i màxima de quatre. 
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CITES

En cap ciutat del món he vist tantes rajoles, i tan boniques, com les del Passeig de Gràcia.
            Don De Lillo  
Se ha conseguido que Barcelona sea la capital más interesante, admirada y fotografiable del mundo. Qué pena que 
cada día sea más duro vivir en ella.
            Manuel Delgado 
 
El Passeig de Gràcia és una altra Barcelona...La Barcelona del Passeig de Gràcia vol ser París.
            Vicenç Villatoro  
 
El Passeig de Gràcia és més passeig que la Rambla, perquè és molt més ample; perquè té vistes més dilatades i 
amenes; perquè els edificis ara comencen a vorejar-lo. No recorden, com els de la Rambla, el càstig del treball o la 
cobdícia de la industria, sinó el grat descans, el benestar, la riquesa, el luxe.
            Robert Robert
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