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El barri de Sant Genís dels Agudells degut a la seva caòtica urbanització durant els anys 60 i 70 del 
segle passat, encara te espais sense nom dins del nomenclàtor de la ciutat. És per això que des de la 
vocalia de cultura de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells proposem a la Ponència de 
Nomenclàtor de la ciutat la inclusió al nomenclàtor municipal de Violant de Bar als espais que més 
endavant detallem. 
 
 
ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
Dins del nostre territori encara son visibles les restes de l’antic Monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron. Monestir que ha donat nom a la part del districte d’Horta-Guinardó que s’estén a la falda 
de Collserola. 
 
Sant Jeroni de la Vall d'Hebron fou un monestir de jerònims situat a les envistes de Barcelona, a la 
muntanya de la Vall d'Hebron, dins l'antiga parròquia de Sant Genís dels Agudells, als vessants 
meridionals de la serra de Collserola. 
 
Abans de les primeres referències escrites sobre el monestir, hom coneix l'existència d'ermitans 
escampats per la muntanya, que ja era coneguda, per aquest motiu, com la Vall d'Hebron. Les 
primeres notícies del lloc no apareixen fins l'any 1386, quan el bisbe va atorgar llicència a un dels 
ermitans, fra Ponç Astors, per a poder celebrar missa amb altres ermitans com ell, disposant d'oratori 
propi i cementiri. 
 
La fundació del monestir fou deguda a la voluntat de la reina Violant de Bar, esposa de Joan I 
d’Aragó. Aquesta va fer venir el 1393 vuit monjos de Sant Jeroni de Cotalba (La Safor, País 
Valencià), entre els quals el prior Jaume Yáñez, va obtenir l'autorització papal, el va dotar 
econòmicament i va començar-ne la construcció. 
 
El papa d'Avinyó Climent VII en va autoritzar la fundació el 1393. El 1397 ja era gairebé acabat i el 
1414 disposava de deu membres i una biblioteca apreciable. El claustre es va aixecar a iniciativa de 
la reina consort Maria de Castella, esposa del rei Alfons el Magnànim, que hi sojornava alguns dies 
xafogosos d'estiu. 
 
Fou tradicionalment visitat per la gent distingida de Barcelona, que s'hi hostatjaven per Nadal i per 
Setmana Santa. Arribà als vint membres durant el segle XVII, quan fou renovat en part els anys 
1670 i 1671. Tanmateix, degut a les penúries econòmiques, hagué de censar les seves terres l'any 
1767. 
 
Depenien del monestir les parròquies de Sant Martí de Cerdanyola i de Sant Genís dels Agudells, 
servides primer per frares i més tard per sacerdots designats pel prior. Tenia entorn seu tres 
capelletes, la de Santa Magdalena, la del Sant Sepulcre i la de Sant Onofre, que han deixat restes i 
topònims a la Vall d'Hebron. 
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El monestir va veure transcórrer el pas dels segles fins l'any 1808 en que fou saquejat pels francesos 
en el transcurs de la Guerra del Francès. El 1820, quan l'acabaven de restaurar, calgué abandonar-lo 
tres anys. Poc després va arribar la seva desaparició, amb la desamortització de Mendizábal de l'any 
1835 i el conseqüent espoli i destrucció complerta. 
 
En l'actualitat ha desaparegut quasi en la seva totalitat, si bé encara poden localitzar-se algunes restes 
a la vora de la carretera de l'Arrabassada a l’alçada on es troba la benzinera. 
 

 
L’antic Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron 

Dibuix de Pau Rigalt i Fargas (1778-1845) 
 
 

LA VIOLANT DE BAR 
 
Violant de Bar, reina de Catalunya-Aragó, fou la segona muller del rei Joan I. 
 
Violant era la filla gran dels onze fills de Robert I, duc de Bar, i de Maria de França, i neboda del rei 
francès Carles V i dels ducs de Berry, de Borgonya i d’Anjou. S’educà a la cort francesa durant uns 
vuit anys i el 1379, quan en tenia 14 aproximadament, el duc de Girona, Joan, primogènit de Pere el 
Cerimoniós, feu demanar la mà d’aquesta noble en contra de l’expressa voluntat del pare, qui volia 
que es casés amb una princesa siciliana. Acceptada la proposta, Violant emprengué el camí cap a 
Perpinyà on l’esperava el seu futur marit. El viatge durà més temps del previst perquè la jove s’aturà 
en diverses poblacions a casa de parents com ara Dijon o Avinyó. Arribà a Perpinyà el 29 d’abril i es 
casaren el dia següent a la capella del palau reial. El 17 de maig partiren cap a Barcelona on els 
esperava el rei, qui els rebé junt amb la seva esposa Sibil·la de Fortià. Aviat s’instal·laren a 
Barcelona però per motius dels càrrecs polítics i de salut, especialment de l’infant Joan, la nova cort 
fou itinerant.  
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El 1381, en una estada de la parella reial a Saragossa per celebrar corts, el rei aprofità perquè Sibil·la 
fos coronada reina. A la cerimònia no hi assistí cap dels infants, encara que Martí, el segon fill de 
Pere, hi envià la seva muller Maria de Luna. Aquesta desatenció molestà en gran manera el rei i 
provocà que les tibantors que ja existien entre el pare i el fill hereu augmentessin. Joan donava la 
culpa a les influències nefastes de la madrastra sobre Pere. La jove parella va començà a actuar pel 
seu cantó sentint-se recolzada per la noblesa, foragitada dels llocs de poder per Sibil·la i els seus. 
 
Entre el mes d’agost de 1381, en què nasqué la petita Violant, i el gener de 1396, la duquessa tingué 
cinc fills: Jaume, Carles, Ferran, Pere i Joana. Solament Violant arribà a edat adulta. El 1387 morí 
Pere el Cerimoniós, Sibil·la amb els seus fou empresonada i Joan I i Violant foren proclamats 
sobirans. Els nous monarques, que s’avenien molt, eren persones cultes, amants del luxe, de les 
caceres, de la música, de la poesia, de la festa en general, de les menges exquisides, de l'astrologia i 
la màgia i, especialment, dels llibres. Empararen Francesc Eiximenis i, malgrat ser admiradors de la 
tremenda oratòria de Sant Vicent Ferrer, intentaren parar els greus aldarulls contra les aljames. 
Violant sentia una especial devoció per Montserrat i amb una certa freqüència hi anava. 
 
El 1393 donà els recursos que faltaven per a la fundació del monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron. Els registres de la cancelleria estan plens de notes del príncep Joan, on demanen als seus 
procuradors més diners per seguir mantenint una vida exquisida, que continuaren portant quan ja 
eren reis. Però les corts acusaren els reis de disbauxa i els funcionaris reials de corrupció, fet que els 
obligà a despatxar-ne alguns. 
 
Pel mes de maig de 1396, quan ella esperava un altre fill, Joan patí un greu accident de caça a 
Torroella de Montgrí, a causa del qual morí. Com a reina vídua continuà actuant en política per 
afavorir els seus, especialment en el compromís de Casp, ja que volia que un net seu fos elegit rei. 
Violant de Bar fou una dona de gran caràcter i aptituds de govern, que demostrà en els períodes en 
els quals substituí el seu marit, com a lloctinent general, al capdavant de l’administració dels regnes. 
Educada a la cort de França, sempre demostrà una refinada cultura i uns interessos en aquest terreny 
que compartí amb el seu espòs. Junts donaren suport a la producció cultural catalana i en català en 
un moment crucial de la seva història. 
 
Després de la seva mort, les seves restes van ser traslladades a Poblet a on reposen al panteó reial.  
 
La reina Violant de Bar ha estat un personatge present en diferents obres de ficció ja des de finals del 
segle XIV. 
 
Clàssics 
Frederic Soler (àlies Serafí Pitarra) 
Glossa de Violant de Bar per Bernat Metge, Lo somni, llib. IV, cap. 6: 
 
Teatre 
L’oposició entre Violant de Bar i Sibil·la de Fortià és el nucli argumental de les següents obres: 
Frederic Soler (Pitarra); Batalla de reines, estrenada al Teatre Romea el 25 de gener de 1887. 
Esteve Albert i Corp; Sibil·la de Fortià, estrenada a Castelló d’Empúries el 6 d’agost de 1969. 
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Montserrat Via i Albert Tell (Companyia Pa amb Teatre), Sibil·la de Fortià, estrenada al Centre 
Cívic de Fortià el 16 de juny de 2007. 
 
Novel·la històrica: 
És la protagonista o un personatge destacat en l’obra: 
Maria Carme Roca, Intrigues de palau, Barcelona, Columna, 2008. 
 
 

 
Panteó de Joan I i Violant de Bar a Poblet 

 
 
 
 
 
UBICACIÓ DELS ESPAIS DE LA PROPOSTA 
 
 

                                                      
Districte d’Horta-Guinardó                                                                 Barri de Sant Genís dels Agudells 
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Llegenda 
 
1 Placeta de Violant de Bar 
Situada entre el carrer Natzaret i els 
Jardins Arnalot. 
2 Jardins de Violant de Bar 
Situats entre la Pça Meguidó i els 
carrers Lledoner/Natzaret 
 
A Escola Montserrat 
B Centre Cívic Casa Groga 

 
Coordenades Google Maps placeta: 41º08’33.51” N – 2º08’10.74” E 
Coordenades Google Maps Jardí: 41º08’33.18” N – 2º08’13.03” E 
 
 
Actualment aquests espais porten a la confusió en alguns dels casos ja que al no tenir nom “oficial” 
cadascun l’anomena segons li sembla. Per exemple els noms “populars” dels jardins son: El parc del 
caquier, el parc de la rodona, el parc dels til·lers, etc. . . Per altra banda la placeta rep també diferents 
noms: La placeta de Lledoner, el pla davant del Montserrat, etc. . 
 
 
RAONS PER INCLOURE’LS AL NOMENCLATOR 
 
Considerem que existeixen raons suficients per a la seva inclusió dins del nomenclàtor de la ciutat: 
 

- Dotar de nom a uns espais anònims actualment 
- La Violant de Bar té 4 requisits importants al seu favor; Dona, personatge històric il·lustre, 
protectora de la llengua catalana i relacionada molt directament amb el territori de Sant Genís 
dels Agudells. 
- Ambdós espais es troben ben a prop de les restes de l’antic monestir. 

 
Per altra banda demanem, l’arranjament de la plaça, la qual no ha tingut cap manteniment des de la 
seva inauguració. 
 
També i per acabar, volem recordar que el barri de Sant Genís és l’únic de tota Barcelona que no té 
cap mena d’escultura catalogada, sol·licitem que la Violant de Bar sigui honorada amb algun 
element catalogable que hi faci referència. 
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Enllaços d’interès: 
- Document fundacional del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron
 
 
Documentació: 
- Diccionari Biogràfic de Dones 
- Wikipedia 
- Web Ajuntament de Barcelona 
- Google maps 


