
«Los pobres gorriones de los 

plátanos de la Rambla pa-
saron la noche anterior bajo 

la nieve. Algunos murieron. 

Durante el día de ayer fué 

un problema para los pobres 

pájaros encontrar comida», 
es lamentava el redactor 
del diari La Publicidad el 16 
de gener del 1914, quan 
fou presa aquesta imatge. 
A l’esquerra de la fotografia 
s’observa la característica 
vespasiana, l’urinari públic 
masculí utilitzat, en aquest 
cas, habitualment pels 
conductors de tramvies de 
la zona. Aquesta imatge 
fou portada de la Ilustració 

Catalana del 18 de gener 
del 1914.
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l cementiri de Montjuïc és un reflex de la societat i de la història 
barcelonina del darrer segle i mig. Des del 1883 fins als nos-
tres dies, el cementiri del Sud-oest ha rebut tantes inhumacions 
com tanta població té Barcelona avui dia. Panteons de la burge-
sia, mausoleus de polítics, hipogeus i sepulcres de menestrals, i 
nínxols humils de la major part de la població conviuen en un 

recinte per als difunts, amb zones de memòria i record, espais per a altres 
religions i per a ateus, i zones boscoses com un jardí anglès.
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Albert Torras és periodista, 
escriptor i activista cultural. És 
cap de Comunicació de l’eix 
Creu Coberta, director adjunt 
del BCN City Ballet, promotor 
de propostes culturals com 
els Jocs Florals de Sants i el 
projecte Òpera al Comerç, i 
president de la Societat Coral 
la Floresta. Desenvolupa la 
seva tasca literària sobretot al 
voltant dels barris de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta. Amb 
efadós ha editat L’Abans de 
Sants, Hostafrancs i la Borde-
ta, i Sants desaparegut.
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Per primera vegada, un llibre recull les millors fotografies 
de la ciutat de Barcelona sota la neu al llarg de tot un segle 
d’història. D’ençà de la primera gran nevada de la qual 
es conserven imatges, la del 1887, la ciutat ha esdevingut 
escenari de nous episodis meteorològics extraordinaris. Hi 
ha dates indestriablement lligades a la neu dins l’imaginari 
col·lectiu, com el 1914, el 1924 i, sobretot, el 1962, l’any de 
la gran nevada del segle xx.
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La plaça de la Sagrada Fa-
mília convertida en un gran 
pati de joc infantil durant la 
nevada del 1962. L’estam-
pa del fascinant temple 
d’Antoni Gaudí sota la 
neu va esdevenir motiu de 
diverses targetes comerci-
als en color, que van ser de 
les més venudes d’aquella 
jornada històrica. 

SAGRADA FAMÍLIA

No hi ha dubte que el 

quiosc de Canaletes –a 

la pàgina del costat sota 

la neu del 1924– era un 

dels elements urbans més 

emblemàtics de la part 

superior de la Rambla. Va 

ser enderrocat, d’una ma-

nera vergonyant, el 1951. 

A Sabadell, l’Ajuntament 

franquista també enderro-

cà, el 1943, una altra icona 

patrimonial contemporània: 

el quiosc dels Jardinets, 

que recentment s’ha dema-

nat reconstruir. Barcelona 

també necessitaria recu-

perar aquest símbol de la 

Rambla i de Barcelona. En 

aquesta pàgina, vista del 

passeig –amb el quiosc al 

fons– des de la confluència 

amb els carrers de Santa 

Anna i de la Canuda.

RAMBLA DE CANALETES

La nevada del 15 i el 16 de 
gener del 1914 va consagrar 
el Tibidado, per primera ve-
gada en la seva història, com 
l’indret privilegiat per a les 
excursions en dies de neu. 
Per als barcelonins benes-
tants, el trajecte en cotxe 
fins al capdamunt del cim va 
esdevenir un divertiment únic, 
tal com s’observa a la imatge, 
amb les rodes dels vehicles 
equipades amb cadenes. 
El sempre amatent fotògraf 
Lucien Roisin va arribar a 
comercialitzar, com també 
ho van fer altres editors de 
postals com B. y P., sèries 
monogràfiques de targetes 
fotogràfiques sota l’epígraf 
«Excursión al Tibidabo el día 
de la nevada». Van ser un èxit.
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