
LONDON BAR1885
Graneria fundada el 1885 pel matrimoni format per Isidre Sala i Antònia Vilaseca, procedents d’Agramunt. Actualment la regenta Rubén Sánchez. Es manté l’estètica original amb els porticons de fusta pintada i plegables cap a l’exterior.

6
41°23’40.8”N 2°09’20.1”E

Carrer de Balmes, 156, 08008
www.flecabalmes.com

1908
Antoni Gispert Llopart
Hendiae voluptatet velibusciist 
ditemped millesedi tempe doluptaCi-
am, volorem aut officia nimintiam,

1934
Miquel Gispert Serra
Hendiae voluptatet velibusciist 
ditemped millesedi tempe doluptaCi-
am, volorem aut officia nimintiam,
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Barcelona  ha anat creant al llarg dels segles un teixit comerci-
al molt important que ha perdurat fins els nostres dies permetent 
que la ciutat gaudeixi encara avui en dia d’un important nombre 
d’establiments que han sabut vèncer el pas del temps i que avui són 
un testimoni del nostre passat alhora que un valuós patrimoni que 
cal preservar i difondre.

Aquest  llibre vol ser ser una eina útil que formi part de la ruta 
turística i cultural de la ciutat que ajudi a  incrementar el seu conei-
xement tant  per part de les persones que la visiten com dels propis 
residents. Per aquest motiu s’ha fet un ampli treball de recerca per 
tal de documentar-ne la seva història amb dades actualitzades i 
contrastades basades en els anuaris comercials de l’època. 

Amb un disseny clarament funcional i una imatge gràfica molt 
potent, el llibre s’organitza en 6 capítols: Alimentació, Moda i 
Complements, Oci i Cultura, Restauració i Hosteleria, Salut i   un 
capítol dedicat a Activitats vinculades a Oficis o a la Indústria. En 
total 100 establiments històrics representatius del teixit comercial. 
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Barcelona ha anat creant al llarg dels segles un teixit  
comercial molt important que ha perdurat fins als nostres 
dies permetent que la ciutat gaudeixi encara avui dia d’un 
important nombre d’establiments que han sabut vèncer el 
pas del temps i que actualment són un testimoni del nostre 
passat alhora que un valuós patrimoni que cal preservar i 
difondre.

Aquest  llibre vol ser una eina útil que formi part de la ruta 
turística i cultural de la ciutat i ajudi a incrementar el seu 
coneixement tant per part de les persones que la visiten 
com dels mateixos residents. Per aquest motiu s’ha fet un 
ampli treball de recerca per tal de documentar-ne la his-
tòria amb dades actualitzades i contrastades basades en els 
anuaris comercials de l’època. 

Amb un disseny clarament funcional i una imatge gràfica 
molt potent, el llibre s’organitza en sis capítols: Alimenta-
ció, Moda i complements, Oci i cultura,  Restauració, Salut 
i un capítol dedicat a activitats vinculades a Oficis o a la In-
dústria. En total, 100 establiments històrics representatius 
del teixit comercial incloent al final de cada capítol els ja 
desapareguts però que segueixen vius en la nostra memòria 
col·lectiva, com ara El Indio, la Cereria Codina o Musical 
Emporium per esmentar-ne només alguns.

Els comerços emblemàtics són símbol i expressió de la iden-
titat de Barcelona i la seva preservació ens interpel·la a tots. 

COMERÇOS EMBLEMÀTICS DE

Esteve Vilarrúbies 
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Esteve Vilarrúbies i Sánchez
 
Banyoles, 1974. Diplomat en Arquitectura Tècnica per 
la Universitat de Girona (1997), compagina l’activitat 
d’arquitecte tècnic amb la seva gran passió: la fotogra-
fia. Fotògraf autodidacte, s’inicia en la fotografia atret 
per l’art del blanc i negre i per l’ús de les llegendàries 
càmeres Leica, una pràctica que heretà del seu avi, Ra-
fael Vilarrubias. 

Ha treballat intensament en la recuperació i difusió del 
fons del seu avi, Rafael Vilarrubias, corresponsal de La 
Vanguardia a les comarques gironines durant la Guerra 
Civil. És coautor del llibre Rafael Vilarrubias, un repor-
ter d’avantguarda (Rigau Editors, 2005) i ha col·laborat 
en la publicació del llibre Rafael Vilarrubias, passió per 
la crònica gràfica (Diputació de Girona, 2007).

L’any 2007 guanya la Primera Biennal Internacional de 
Fotografia organitzada per la Diputació de Girona en la 
Secció Comarques Gironines. Ho fa amb el reportatge 
«Els nens de la Farga», una dotzena d’instantànies en 
blanc i negre  que pretenen reivindicar el carrer com a 
espai de joc alhora que retraten la vida dels nens immi-
grants al barri de la Farga de Banyoles. 

L’any 2010 crea el FICC: Fons d’Imatges del Comerç de 
Catalunya, sota el nom del qual desenvolupa diferents 
projectes de promoció i difusió del comerç emblemà-
tic de casa nostra, entre els quals destaca La Ruta dels 
Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emble-
màtics. En aquest portal es pot gaudir de les icones co-
mercials i turístiques creades al llarg dels segles i que 
avui constitueixen un valuós patrimoni alhora que un 
actiu cultural i turístic de primer nivell que cal preser-
var. L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb el Fons 
d’Imatges del Comerç de Catalunya i hi dona suport 
per contribuir a la difusió dels comerços emblemàtics 
catalogats de la ciutat a través del portal www.rutadel-
semblematics.cat.
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Colmado 
Múrria
1904

Botiga modernista especial-
itzada en productes selectes 
catalans i internacionals. Un 
referent per aquells gourmets 
que busquen els millors vins, 
formatges, olis, etc..
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1904
Sergio Montserrat
Un anuari comercial de 1904 

n’acredita l’existencia i la titularitat 

1916
Juan Soler
L’establiment apareix adscrit a la 
Cooperativa del Fomento Comercial 
sota la regència de Juan Soler.

1943
Colmado Múrria
Josep Múrria , cofundador també del 
Colmado Quílez, adquireix la botiga que 
actualment regenta el seu fill Joan.

Cartell publicitari de l’Anís del Mono 
dissenyat per Ramón Casas i signat 
per Turon Moya.

Casa  
gispert
1851
Una de les botigues d’aliment-
ació més antigues de Barce-
lona. Ven productes colonials 
des de 1851: fruita seca, fruita 
dessecada, cafè, te, cacau, 
espècies com la vainilla, la 
canyella, el safrà …

El metge de Centelles Josep Gispert 

l’any 1912 compra la botiga a 

Francisco Quadrenys pels seus dos 

fills, Enric i Alfons, d’aquí el nom de 

la botiga E&A Gispert. L’orentació 

del negoci rau en la distribució dels 

productes a l’engròs. El 1993 la vídua 

de l’Enric Gispert- l’últim de la nissa-

ga- traspassa la botiga als germans 

Margenat, que decideixen obrir la 

botiga al públic minorista. Des del 

2013 el negoci el regenten Gemma 

Marin i Enric Comelles.
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Sombrerers 23| 08003 
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1851
Drogueria Joaquim Cabot

Joaquim Cabot estableix una 

drogueria en el número 23 del carrer 

Sombrerers, que també era botiga 

1867

1891

Pablo Carol
Obre la seva botiga de safrà i fruita 

seca al número 21 i instal.la el forn de 

llenya per torrar.

Societat Argemi i Quadrenys

Adquireix el local de Cabot i poc 

després el de Carol mantenint les 

respectives activitats.

Notes històriques

Lluís Permanyer

COMERÇOS EMBLEMÀTICS DE

Esteve Vilarrúbies 
Lluís Permanyer - Josep M. Roig



Capítol 1: Alimentació
Colmado Múrria 
Queviures J. Serra
Xarcuteria La Pineda
Fleca Balmes
Fleca Girabal
Forn Roura
Forn Sarret
Casa Gispert
Graneria Sala
La Italiana
Escribà
Foix de Sarrià
La Colmena
Pastisseria Ideal
Pastisseria Mauri
Pastisseria Montserrat
Pastisseria Brunells
Torrons La Campana
Establiments Desapareguts: 
Forn Cosialls
La Lionesa
Colmado Quílez.

Capítol 2: 
Moda i complements

Barreteria Mil
Guanteria Alonso
La Manual Alpargatera
Joieria Roé
Pelleteria La Sibèria
Casa Gallofré
Gèneres de Punt La torre
El Transwaal
Poblet La Africana. 
Establiments desapareguts: 
Camiseria Xancó
El Indio
Merceria La selecta.
Cereria Subirà

Capítol 3: Oci i cultura
Casa Beethoven
Editorial Boilaeu

El Rei de la Màgia
Estamperia San José. Establi-
ments desapareguts: Musical 
Emporium
Llibreria Batlle
Llibreria Millá
Casa Calicó
Jocs de Taula Mallart
Joguines Foyé.

Capítol 4: 
Restauració i hosteleria

Bar Borrell
Bar del Pi
Bar Glaciar
Bar Marsella
Bar Muy Buenas
Bar Resolis
Casa Almirall
Cafè del Centre
Cafè de l’Òpera
Meson del Cafè 
La Confiteria
London Bar
Granja Dulcinea
Granja Viader
El Tío Che
7 Portes
Can Culleretes
Els 4 Gats
El Sortidor
Grill Room
La Granja 1872
La Pubilla del Taulat
Los Caracoles
Restaurant Can Lluís
Bodega La Palma
Quimet d’Horta.

Capítol 5: Salut
Farmàcia 1896
Farmàcia Zoila Agramonte
Farmàcia Aguilar
Farmàcia Almirall

Farmàcia Antonio Torres
Farmàcia Bolós
Farmàcia Casellas
Farmàcia Catalunya
Farmàcia Costa Codina
Farmàcia Costa Miralbell
Farmàcia del Carme
Farmàcia Dra Gallardo
Farmàcia Ferrer 1906
Farmàcia Franquesa
Farmàcia Galup
Farmàcia Guinart
Farmàcia Higueras Álvarez
Farmàcia La Rambla Barcelona
Farmàcia La Puntual
Farmàcia M. Jufresa Madroñal
Farmàcia Mas Docampo
Farmàcia Oller
Farmàcia Puigoriol
Farmàcia Sanchís
Farmàcia Velasco
Herbolari del Rei
Herbolari Llansá 
Herbolari Llobet 
Òptica Arense. 

Capítol 6: 
Oficis i indústria
Cereria Abella
Cereria Subirà
Drogueria Rovira
Bolibar Bronzes
Casa Lama
Ganiveteria Roca
Electricitat Yrurzun
Lampisteria Espuñes
Parallamps Torrente
Cereria Codina
Ferreteria Villá
El Ingenio.

Índex de comerços
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