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La vila de Gràcia ha estat tradicionalment una àrea inquieta, on han arrelat multitud d’iniciatives socials, 
culturals, polítiques i associatives. d’entre aquestes, hi ha entitats com El Centre, El Cercle, l’Orfeó  
Gracienc i La Violeta, que destaquen per la seva longevitat, la seva activitat i els seus espais, amb lloc 
per a les arts musicals i escèniques. Proposem un recorregut per alguns punts de la xarxa gracienca, amb 
una parada als Lluïsos, que ha emprès una transformació en profunditat de la seva seu. 
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La peculiaritat actual del dinamisme social i cultural de 
Gràcia no s’entén sense la contextualització històrica 
i urbanística que el va generar i l’ha fet possible 
al llarg dels anys. Tal com ha escrit l’arquitecte i 
professor Antoni Ramon Graells, «a la segona meitat 
del segle xix, a Gràcia, una de les viles del pla de 
Barcelona, existia un difós teixit associatiu, reflex de 
la intensa vida social i cultural d’aquell territori en 
transformació, de rural a urbà. Un teixit, com ho era 
el mateix barri, constituït de peces ben diverses, de 
propietats que s’urbanitzaven situant una plaça en el 
seu centre». 

EL CENTRE
Entre les moltes altres entitats de la vila, podem 
destacar-ne el Centre Moral i Instructiu (conegut com 
El Centre), fundat el 1869 i que tenia com a activitats 
principals la docència (en diverses escoles, que van 
arribar a tenir fins a 1.200 alumnes) i la Congregació 
Mariana. El Centre va comptar des del 1884 amb un 
grup de teatre. L’edifici actual, al carrer Ros de Olano, 
número 9, es va construir el 1904 segons el projecte de 
Francesc Berenguer i Mestres, que va donar a la seva 
façana una riquesa compositiva gràcies a l’ús enginyós 
de pocs materials, ben emprats en una varietat 
d’obertures d’arcs diferents (rebaixats, ogivals). El 
teatre fou aixecat posteriorment, l’any 1913, amb una 
originalitat espacial, que rau en l’estructura d’arcs 
parabòlics. Val a dir que és una de les entitats que ha 
dut a terme amb èxit les reformes i adaptacions de 
la seva arquitectura, després de rebre a tal efecte el 
suport econòmic des de l’ICUB l’any 2013. 

EL CERCLE
El Cercle Catòlic, amb la seu al carrer Santa 
Magdalena, número 12, és una altra de les entitats 
centenàries de Gràcia. Fundada el 1903 per alguns 
socis provinents del Centre Moral i Instructiu, tingué 
una primera seu al carrer Aurora, i la segona a la 
masia de Can Pioc. Amb seccions esportives i teatrals, 
l’obra L’estel de Natzaret, de Ramon Pàmies, és el 
text més relacionat amb l’entitat, que té en aquesta 
representació d’Els Pastorets una tradició coneguda 
en tot el barri. És la punta de l’iceberg d’una activitat 
teatral encara ingent, amb el teatre amateur, el teatre 
musical, la programació alternativa i el concurs «Els 
telons de vidre» com alguns dels seus puntals. 

LA VIOLETA
La Violeta, que va ser fundada l’any 1893 com a 
Sociedad de Fomento Voluntario de la Villa de 
Gracia, té la seu en un edifici de l’arquitecte Jaume 
Gustà i Bondia. El seu programa original es distribuïa 
en planta baixa (saló-cafè, sala de billars, i altres) 
i planta principal (teatre). Després de la venda de 
l’entitat l’any 2004 a una immobiliària per part de 
la Mútua d’Industrials i Comerciants de Gràcia, 
una campanya veïnal va impedir-ne la desaparició 
i, finalment, va passar a propietat pública. El 
Centre de Cultura Popular La Violeta va renéixer 
el 2012 amb un edifici renovat pels arquitectes Joan 
Milelire i Miquel Alonso, que proposaren una sèrie 
d’intervencions ben trobades i eficients, com ara la 
coberta d’encavallades tridimensionals que formen 
els lluernaris o la construcció d’un espai vestibular 
vertical, que provava de resoldre la manca d’un espai 
lliure o plaça de transició entre l’edifici i el carrer. 

L’ORFEÓ GRACIENC
Una altra entitat de la vila és l’Orfeó Gracienc, que va 
ser fundat com a societat coral l’any 1903 pel mestre 
Joan Balcells. Des del 1913 l’Escola Catalana d’Art 
Dramàtic s’instal·là a alguns espais de l’estatge, que 
feu servir com a aules, tallers i escenari d’assajos. El 
mateix any 1913 es van dur a terme unes obres que 
van finalitzar amb l’obertura del teatre Auditòrium. 
L’Orfeó ha estat una de les entitats musicals 
capdavanteres de la ciutat i del país, i al llarg de la seva 
història hi han tingut relació noms com el d’Adrià 
Gual (i el seu Teatre Íntim) i el de Pau Casals. Entre els 
grups teatrals de l’entitat s’hi han comptat la STOG 
(Secció Teatral de l’Orfeó Gracienc) i els Veterans 
Dansaires de l’Orfeó Gracienc. L’activitat teatral 
té lloc ara en una sala auditori de 280 espectadors 
que va inaugurar-se l’any 1979, amb un projecte de 
l’arquitecte Jordi Bonet i Armengol. 

RIqUESA CULTURAL I dINAMISME 
SOCIAL
Algunes d’aquestes entitats, les centenàries, es varen 
anomenar el G6 (el Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia, el Cercle Catòlic de Gràcia, la Federació de 
Colles de Sant Medir, la Fundació Festa Major de 
Gràcia, l’Orfeó Gracienc i els Lluïsos de Gràcia). 
D’aquests nodes dinàmics, socials i culturals de la 
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xarxa gracienca, n’hi ha i n’hi ha hagut moltíssims 
altres, com ara La Esmeralda, la Sociedad de Fomento 
Voluntario de la Villa de Gracia, els Cors d’en Clavé, 
i un llarg etcètera. Alguns d’ells han desaparegut, 
altres s’han reconvertit o reciclat i viuen una segona 
etapa. És el cas de L’Artesà, que va ser un centre cívic 
i ara, des del 1985, és el Centre Artesà Tradicionàrius; 
el Teatre Lliure, que des del 1976 va anar treballant 
i programant a la Cooperativa La Lleialtat; el 
Teatreneu, que des del 1988 funciona com a teatre 
comercial allà on hi havia la Cooperativa de Teixidors 
a Mà; l’Almeria Teatre, que el 2009 va prendre el 
relleu a la Casa de Almería. 

ELS LLUïSOS
Els Lluïsos de Gràcia actualment han emprès un 
projecte que transformarà radicalment l’edifici 
històric de la plaça del Nord en un equipament posat 
al dia, des d’un punt de vista funcional i normatiu. 
Aquestes obres les han començat aprofitant el 
suport econòmic ofert l’any 2013 des de l’ICUB de 
l’Ajuntament de Barcelona –tal com han fet altres 
entitats culturals sense afany de lucre de la ciutat 
interessades a reformar els seus auditoris i teatres, 
com el també gracienc Centre Moral, el Centre Sant 
Vicenç de Sarrià, o uns altres Lluïsos, els d’Horta. 

L’edifici de la plaça del Nord, seu de l’entitat des del 
1855, està format, de fet, per tres edificacions unides 
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en un mateix front, i on, als anys cinquanta del segle 
passat, van construir als seus patis posteriors per 
tal d’ampliar el local. Altres ampliacions i reformes 
han tingut lloc al llarg del temps, així que, amb les 
obres actuals, la intenció és fer una reformulació per 
assolir el que el president Oriol Hosta ha definit 
com «els Lluïsos dels pròxims cinquanta anys». Per 
a tal empresa, una comissió encapçalada per tècnics 
de la casa es va encarregar de recollir demandes i 
suggeriments de les diferents seccions i es van anar 
fixant les transformacions i les condicions que han 
de permetre, en primer lloc, obtenir la llicència 
d’activitats (un tema pendent en tantíssimes 
altres entitats del país), i la millora de condicions 
d’accessibilitat i seguretat. El grup d’arquitectes  
–format per Víctor Valls, Neus Ayza, Roger Ayza, 
Judit Boix, Lluís Espinós i Roger Morris– va proposar 
el projecte, que té com un dels aspectes importants el 
canvi de les escales i els espais de comunicació, com 
els passadissos i els vestíbuls, tant del teatre com de 
l’ingrés al cos principal. 

El nou soterrani acollirà en els nous Lluïsos un 
parell de sales ben aïllades acústicament, mentre 
que el teatre serà un altre lloc on les millores seran 
ben visibles: amb la reconfiguració de la platea, que 
s’organitzarà en dues parts, l’una horitzontal (140 
espectadors) i l’altra amb grades (56 espectadors), i 
amb la supressió de l’amfiteatre, que deixarà l’espai 
per als serveis tècnics del teatre i per a una nova 
sala d’assaig. Els números de les finances d’aquesta 
operació es reparteixen entre l’ICUB, els recursos 
propis i el préstec hipotecari de l’entitat.

PUNT I SEGUIT
El projecte de reforma ha d’impulsar i consolidar 
una trajectòria de servei al barri que va començar 
quan el 1851 el mataroní mossèn Jaume Alsina i Pi 
va fundar la Pía Unión de Jóvenes Devotos de San 
Luis Gonzaga. Mossèn Alsina volia, inspirat en les 
normes del sant, allunyar els nens del carrer (nens en 
masculí, en aquell moment; les dones no hi entrarien 
fins al 1969) i acostar-los al catecisme, mitjançant 
l’esport, en el «Gimnasio de los Luises». El teatre va 
ser construït el 1881 (si bé les galeries van afegir-s’hi 
l’any 1898), i sembla que la primera obra en escena 
va ser Les heures del mas, de Frederic Soler, Serafí 

(Esquerra) 
La Violeta de Gràcia 

(2014)  
Autor: Jordi Surroca.

(Dalt) 
Lluïsos de Gràcia.  

Fotografia de l’arxiu de 
l’entitat.
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Pitarra. Aquell ànim de la primera entitat roman en 
bona part viva, ja que l’estatut actual reconeix com 
a objectiu l’«educació per a infants i joves en temps 
de lleure», i, de fet, el 40 % dels socis són menors de 
18 anys i el percertantge dels menors de 25 anys és 
del 60 % (d’un total de 1200). A l’espai de trobada 
social i cultural dels Lluïsos hi ha corals, un equip de 
bàsquet, agrupaments i esplais, una secció de ping-
pong, bàdminton i gimnàs, un cafè... i d’entre totes 
aquestes, la que ara destacarem serà l’activitat teatral. 
Segons ens han comentat Oriol Hosta i Nino Samsó 
(el responsable de l’obra), és probable que la tradició 
i l’afició teatral comencessin amb la representació 
de Los pastorcillos en Belén, una adaptació d’un 
text de Lope de Vega (un text que, per cert, també 
es representava al Centre Moral, i va arribar a ser 
causa d’un litigi entre les entitats). Joan Morte (ànima 
de l’escola de teatre) i altres professionals com Joan 
Lluís Bozzo, Rosa Novell o Jordi Andújar van sortir 
d’aquest viver, que va tenir en diferents moments grups 
com GENT, Cul de Sac, Fos i Fosc o Bambalina. Ara 
i des del 1992 està actiu el grup Sotacabina, format 
per uns vint o vint-i-cinc socis, que fan tres o quatre 
obres de teatre l’any, i el GFT-Sotacabina, un grup de 
formació teatral per a nens, amb tres grups repartits 
per edats i que coordinen de manera voluntària els 
actors del grup teatral sènior. 

EPíLEG BALLARí: GRàCIA INqUIETA
En un capítol a part de les arts escèniques, i potser 
com a tema per a desenvolupar en un altre article, 
trobaríem els centres i les entitats dedicades més 
específicament a la dansa i amb un component més 
focalitzat en el fet artístic: exemples històrics cabdals 
a la història de la dansa catalana, que van de Joan 
Tena a Gran de Gràcia o Ramon Solé i el Ballet 
Contemporani, als espais de creació i tallers del 
col·lectiu Heura i de Cesc Gelabert, i més recentment 
el centre de creació de La Caldera, de tarannà 
experimental i cooperativista, que va funcionar al 
llarg de 18 anys en un antic edifici industrial al carrer 
Torrent d’en Vidalet fins al seu recent trasllat cap a 
una nova seu de Les Corts. Són altres casos que, si 
bé allunyats del model ateneístic, demostren molt 
bé la característica iniciativa emprenedora, escènica, 
creativa i cultural, d’abans i d’ara, que vibra i fa 
pampallugues a la inquieta vila de Gràcia.
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