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L’agost de 1391 va ser testimoni d’un dels fets que marcaria la història de Barcelona. 
Durant aquell calorós estiu, s’iniciaren a la ciutat un seguit d’avalots contra els jueus 
que significaren la conversió de pràcticament la totalitat de la seva població. Arrel 
d’aquests fets, el rei atorgà a la ciutat comtal el privilegi de no establir-hi mai més una 
aljama jueva. Aquests esdeveniments es reflectiren en canvis en la urbanització de la 
ciutat, puix que, amb la població jueva convertida i després espoliada econòmicament, 
el Call Major de Barcelona va ser obert, integrat a la resta de la ciutat i cristianitzat. 

No tan sols la història de la nostra ciutat ha evolucionat, sinó que la manera 
d’investigar-la i interpretar-la també ha anat canviant al llarg del temps. A diferència 
d’altres ciències, la història no pot escapar de la subjectivitat del que la conta, i més si 
tenim present que els historiadors –com qualsevol altra persona– mirem el passat 
influenciats pel nostre present. D’altra banda, la ciència històrica ha anat evolucionant 
passant de l’exclusivitat d’estudis referents a grans figures i temes a una història més 
centrada en tots els estaments socials i desenvolupada en uns escenaris més locals.  

Aquest canvi de concepte va significar una ampliació de mires envers la 
generalització de fonts emprades per a l’estudi de la història que abans tan sols eren 
utilitzades per una minoria. Durant mols anys, els historiadors limitaven la seva recerca 
als arxius institucionals –principalment el de la Corona d’Aragó i arxius històrics 
locals–, que aportaven una visió “oficial” dels fets, i per tant, parcial. La utilització de 
noves fonts –com, per exemple, la documentació notarial– ha permès de localitzar noves 
dades sobre el nostre passat, fet que ens permet realitzar altres interpretacions que 
completen, i fins i tot modifiquen en alguns casos, les ja establertes. 

En el cas concret de Barcelona, hem tingut la immensa sort d’haver comptat amb 
grans historiadors com Francesc Carreras Candi1 i Agustí Duran i Sanpere2, que ens han 
llegat la seva obra mantenint la nostra memòria com a poble. Tanmateix, i lluny de 
criticar la seva tasca com historiadors, també ells eren persones del seu temps i 
utilitzaren la historiografia de l’època per fer els seus estudis utilitzant principalment 
documentació extreta dels arxius municipals i reials. 

El que pretenem oferir en aquesta comunicació és mostrar com la utilització de 
noves fonts –en aquest cas, les notarials– pot canviar la interpretació de la història fins i 
tot en certs fets que concedim com inqüestionables. Es tracta, per tant, d’un exemple 

                                                            
* Doctorand de la Universitat de Barcelona amb la tesi en curs La societat conversa a la Barcelona 

baixmedieval, 1391-1440, dirigida pel doctor Josep Hernando Delgado. 
1. Francesch CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. Vol. V. Ciutat de Barcelona, Barcelona, 

A. Martín Editor, 1916 (edició facsímil: Barcelona, Edicions Catalanes, 1980).  
2. Agustí DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història, vol. I, Barcelona, Curial, 1972. 
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pràctic de com ha anat evolucionant la nostra historiografia i com ha afectat això en la 
història de la nostra ciutat.  

 
 

Els avalots de 1391 a Barcelona: els fets 
 

Totes les investigacions 3  d’ahir i avui que tracten el tema dels avalots de 1391 
segueixen i basen el seu estudi en l’aportació feta per Francesc Carreras Candi.4 Al llarg 
dels anys, noves recerques han aportat nous detalls als fets; tanmateix, la tasca de 
Carreras ha resultat fonamental.  

El lloc on esclatà la guspira antijueva fou a Sevilla, a causa dels sermons incendiaris 
que Ferran Martínez feia contra el jueus, instant al poble a convertir-los. El fenomen 
s’escampà com la pólvora a la resta de la península, arrasant les principals aljames 
excepte la de Saragossa, que era on es trobava el rei. La darrera en caure abans que 
Barcelona fou València. Quan, el 22 de juliol, les notícies sobre el que havia passat a 
València arribaren a Barcelona, la ciutat es preparava pel pitjor.5 Ciutadans i homes de 
la mar estigueren tot el dia dins la Casa del Consell amb l’ordre de sufocar el mínim 
avalot que s’iniciés. Els dies següents, foren diversos els ciutadans i menestrals que 
romangueren dins la Casa del Consell amb la mateixa finalitat. Les mesures preses per 
les autoritats no van servir de res. El dia 5 d’agost, i seguint la mateixa seqüència dels 
fets de València, arribà d’aquesta ciutat un vaixell amb cinquanta castellans, que 
instigaren l’exèrcit de l’infant Martí que s’estava al port de Barcelona a punt 
d’embarcar-se cap a Sicília a atacar la jueria.6 Escamparen el rumor que a la ciutat de 
Mallorca ja havia passat el mateix que a València. Un grup d’exaltats, encapçalat pels 
cinquanta castellans, assaltaren i saquejaren el Call Major a primeres hores del matí del 
5 d’agost. 7  Molts jueus foren morts o convertits al cristianisme i altres pogueren 
refugiar-se al Castell Nou. El dia 6, el Consell manà de posar guaites de dia i de nit, en 
un intent de controlar la situació. 

Però fou el dia 7 quan l’avalot arribà al seu zenit. Homes armats de les 
Cinquantenes i les Desenes foren reunits pel Consell, que manà empresonar a la Casa 
del Veguer alguns dels que provocaren l’avalot, entre ells els citats castellans. Cap al 
migdia, el poble menut (mariners, pescadors...), amb armes i ballestes, es dirigiren en 
gran nombre des del carrer de la Mar cap el centre al crit de «muyra tot hom e viva lo 
rey e lo poble».8 La seva intenció era cremar les cases dels rics, però en l’últim moment, 
tal i com passà a la ciutat de Mallorca, varen ser convenientment desviats cap el call 
jueu.9 D’allà es dirigiren a la Casa del Veguer, on irromperen per la força i alliberaren 
                                                            
3. Algunes d’aquestes principals obres: Yitzhak BAER, Historia de los judíos en la España cristiana, 

Barcelona, Riopiedras, 1998; Yitzhak BAER, Historia de los judíos en la Corona de Aragón (siglos 
XIII-XIV), Saragossa, Diputación General de Zaragoza, 1985; Maria Josep ESTANYOL I FUENTES, Els 
jueus catalans: les seves vivències i influència en la cultura, economia i política en els reialmes 
cristians, Barcelona, PPV, 2009; Carme BATLLE I GALLART, La crisis social y económica de 
Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, CSIC, 1973; Salo Wittmayer BARON, A social and 
religious history of the jews, Nova York, Columbia University Press, 1952. 

4. Manual de Novells Ardits vulgarment appellat Dietari del Antich Consell Barceloní, I, Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, 1892. També CARRERAS, Geografia.... 

5. Manual..., pàg. 17. 
6. BAER, Historia de los judíos en la España…, pàg. 539. 
7. Manual..., pàg. 17. 
8. Carme BATLLE I GALLART, L’expansió baixmedieval, segles XIII-XIV, dins Pierre VILAR (dir.), Historia 

de Catalunya, vol. III, Barcelona, Edicions 62, 1988, pàg. 271. També a Manual..., pàg. 18. 
9. BATLLE, L’expansió..., pàg. 271. 
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tots els presos dels avalots. Seguidament, el tumult es dirigí cap el Castell Nou, on, com 
hem dit, hi havia refugiats la major part dels jueus que aconseguiren d’escapar del 
primer atac, i l’assetjaren. Per tal de fer sortir els jueus que eren dins, calaren foc a la 
porta i els atacaren amb ballestes des dels terrats de les cases del voltant. Mentrestant, 
fent sonar les campanes a sometent, es reuniren pagesos i sagramentals de fora de la 
ciutat que, formant una massa temible, es dirigiren a cremar les escriptures del batlle i 
del veguer. 

Finalment, el dimarts dia 8, els jueus del Castell Nou es rendiren i van ser duts en 
processó fins la catedral. Allà, i en altres esglésies, es va procedir a batejar massivament 
a tots els jueus. Els que es negaven, generalment dones, eren lliurats a la iracunda massa, 
que els donava mort. Segons el Dietari de l’Antich Consell, van morir 300 jueus. La 
majoria dels jueus es van convertir al cristianisme. 

 
 

Origen del conflicte 
 

La utilització a partir dels anys 70 de noves tècniques historiogràfiques i el 
replantejament que aquestes promovien en la manera de fer i veure la Història, permeté 
la revisió de certs moments de la nostra història des d’una òptica diferent. Els estudis 
d’Amador de los Rios,10 Américo Castro11 i Sánchez-Albornoz,12 entre d’altres, veien 
una única i principal causa dels avalots de 1391: l’odi del tercer estament envers al 
poble jueu a causa de la seva religió. En canvi, per a Carreras Candi, posterior a 
Amador i anterior als dos últims, el factor econòmic tenia molt a veure amb aquesta 
animadversió. En el seu volum La ciutat de Barcelona, dins l’obra Geografia General 
de Catalunya, inclou l’assalt al calls jueus de Barcelona dins el capítol de les crisis 
socials i econòmiques i afirma que l’antisemitisme tenia com a causa principal la usura 
practicada pels jueus, que asfixiava econòmicament els més necessitats.13 Pel que fa als 
historiadors jueus com Baer,14 la causa dels avalots era únicament religiosa: el fanatisme 
cristià induí el poble a convertir el poble jueu. Aquestes conclusions eren producte de la 
historiografia del moment, en la que, per regla general, un conflicte era produït per una 
causa. En aquest cas, si el problema era religiós, era clar que la causa també ho era. 

La nova historiografia començà a buscar altres causes que, unides a la qüestió 
religiosa, fossin les que propiciaren els avalots. La primera en donar un nou 
plantejament al tema fou Carme Batlle,15 en estudiar la crisi econòmica i social del segle 
XV. A més d’utilitzar les fonts ja emprades per historiadors anteriors –el Llibre del 
Consell i les Deliberacions a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, i també els 
Registres de Cancelleria a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, entre d’altres– consultà 
cròniques com la de Joan Francesc Ferrer, conservada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, que no havien cridat l’atenció als seus antecessors. D’aquesta crònica es 
desprèn un important detall que havia passat desapercebut: el dissabte 4 d’agost, gent 
irada provinent del tercer estament es dirigiren a la Casa de la Ciutat per reclamar més 

                                                            
10. José Amador DE LOS RIOS, Estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos de España, 

Madrid, M. Díaz y comp., 1848. 
11. Américo CASTRO, España en su Historia. Cristianos, moros y judíos, Buenos Aires, Losada, 1948. En 

les edicions posteriors canvia el títol: La realidad histórica de España. 
12. Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España: un enigma histórico, Buenos Aires, Sudamericana, 1956. 
13. CARRERAS, Geografia..., pàg. 493.  
14. BAER, Historia de los judíos en la España.... 
15. BATLLE, La crisis... 
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representació, utilitzant la força. Un ciutadà anomenat Pons de Sala aconseguí 
convèncer la gentada per a què dirigissin el seu odi envers els jueus.16 Batlle destaca la 
importància de l’aspecte social patent en els avalots de 1391, on l’assalt als calls 
barcelonins va ser una de les conseqüències del conflicte social, polític i econòmic en 
què estava immersa la ciutat en aquell temps. Les males collites dels anys 1374 i 1375 
provocaren una profunda depressió econòmica, i el poble baix fou el més castigat. 
D’aquesta situació econòmica se’n derivà un conflicte social a la ciutat de Barcelona en 
el que el tercer estament –menestrals, artesans, mercaders, etcètera– reclamarien 
participació en el govern de la ciutat, en aquell moment acaparat pel patriciat local. El 
descontentament d’aquest estament radicava en la mala gestió que el Consell havia fet 
dels recursos municipals, provocant una pujada dels impostos i del preu dels aliments. 
Aquesta lluita intestina esclataria finalment en els avalots de 1391. 

La tesis de Batlle es confirma si observem el que va succeir un cop els jueus van ser 
convertits al cristianisme. L’autora demostra, i així consta en el Llibre del Consell,17 que 
l’agitament popular continuà un cop realitzades les conversions. El poble aconseguí de 
participar en el Consell de Cent, així com tenir presència en la Casa de la Ciutat. La 
primera actuació dels menestrals, mercaders i prohoms es dugué a terme el 22 d’agost, 
quan exigiren una investigació a fons sobre l’administració del blat comprat per la ciutat 
i les entrades i sortides dels diners provinents dels impostos. El dia 25, el nombre de 
consellers passà de cent a tres-cents, degut a l’augment de la participació del tercer 
estament. Les reivindicacions socials continuaren sense que ningú les aturés. El 5 de 
setembre fou exposada al Consell la demanda de reduir els impostos dels productes 
alimentaris –el poble demanava l’eliminació total–, aconseguint la rebaixa a la meitat en 
impostos sobre la carn, vi, el blat i la farina. L’aventura durà fins que el rei va fer acte 
de presència a la ciutat de Barcelona el mes de desembre, restablint l’ordre i el status 
quo anterior a la revolta. 

Veiem, doncs, com els avalots de 1391 que propiciaren la conversió de gairebé la 
totalitat dels jueus de Barcelona tenien un caràcter social, econòmic i polític que no 
podem obviar. Els pes d’aquests factors va fer que l’origen social de la revolta prengués 
més pes que el factor religiós, realitzant-se importants estudis que corroboraven aquesta 
tesis, com els realitzats per Philippe Wolff18 i el de José Francisco López Bonet,19 en el 
cas dels avalots de Mallorca. 

Passem, doncs, d’una explicació monocausal proposada pel l’antiga historiografia a 
una multicausal explicada per l’actual ciència històrica. Segons aquesta última, els 
avalots de 1391 foren la conseqüència de la intervenció i interactuació de tres factors: el 
religiós, l’econòmic i político-social. Les predicacions contra els jueus efectuades per 
Sant Vicent Ferrer, entre d’altres, van fer prendre força a l’odi que el poble tenia en 
contra dels jueus. Aquest odi esclatà definitivament a causa de la pressió exercida per la 
crisi econòmica i els conflictes socials entre els grans i els menuts deguts al desig d’una 
major representació d’aquests últims en la política de la ciutat. 

Per tant, i com bé ho exposa Maria Josep Estanyol:20 
 

                                                            
16. BATLLE, La crisis..., pàg. 105. 
17. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B-I, Llibre del Consell, 25, f. 37v i ss. 
18. Philippe WOLFF, «The 1391 Progrom in Spain. Social Crisi or Not?», Past and Present, 50 (febrer 

1971). 
19. José Francisco LÓPEZ BONET, «La revolta de 1391: efectivament, crisi social», dins VVAA, XIII 

Congrés de la Corona d’Aragó, Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1989, pàg. 111-123. 
20. ESTANYOL, Els jueus... 
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A Catalunya [els fets de 1391] no van ser solament un atac contra el jueus sinó que 
l’arrel dels disturbis també va ser el malestar del poble i dels camperols en contra 
del rei i els nobles, amb els jueus com a excusa o “cap de turc”; la qüestió era 
protestar per la política econòmica reial i els jueus eren la propietat reial més feble. 
Tot això es va barrejar amb una gran dosi de fanatisme religiós provocat pels 
clergues, que ho anomenaren guerra santa, i que, en el fons, va ser una revolta 
gairebé qualificable de guerra civil del poble baix empobrit en contra del rei i els 
nobles i els artesans en contra del govern dels patricis en les viles, amb els jueus 
com a excusa. Aquesta revolta va ser el bressol del malestar del segle XV. 

 
 
 
Obertura del Call Major i localització dels seus principals edificis 

  
Després d’haver tractat els avalots i l’origen dels mateixos, entrem a esbrinar com es va 
produir la integració del Call Major de Barcelona a la resta de la ciutat. 

L’aljama de Barcelona fou abolida pel rei Joan I el 10 de setembre de 1392. Sense 
aljama i amb la immensa majoria dels jueus convertits al cristianisme, no era necessari 
que la ciutat albergués uns calls tancats i separats. Els següent pas fou, doncs, l’obertura 
dels mateixos per integrar-los a la resta de la ciutat. El Call Major va ser obert per cinc 
punts: dos al cap de carrer de Santa Eulàlia, un pel carrer de Sant Domènec amb l’actual 
carrer del Call, un altre al carrer de Sant Honorat amb la plaça de Sant Jaume i un últim 
per l’actual carrer de Sant Ramon del Call. Carreras Candi datà i documentà una altra 
obertura, la corresponent a la torre de la porta situada prop del Castell Nou, que 
s’efectuà al 1392.21 Aquell mateix any s’obrí la porta principal del Call Major que hi 
havia al carrer de Sant Honorat, el carrer on vivien els metges jueus degut precisament a 
la proximitat d’aquesta i que els permetia de sortir ràpidament quan havien d’atendre 
emergències. La resta de les obertures no van ser documentades per Carreras ni per 
Duran i Sanpere, ja que el rastre el trobem en la documentació notarial. 

Una historiadora contemporània de Duran i Sanpere, Marina Mitjà, localitzà un 
document a l’arxiu de la Corona d’Aragó que ens aporta les claus per entendre la 
integració i cristianització del calls.22 Es tracta d’una concòrdia signada el 2 d’octubre 
de 1392 entre els monarques Joan I i Violant, els creedors de l’aljama i els conversos i 
jueus. La conversió de la gran majoria de jueus al cristianisme i la desaparició de 
l’aljama barcelonina sembrà el pànic en tots aquells que els havien prestat diners. Amb 
la institució de l’aljama dissolta, qui es faria càrrec dels seus deutes? Els creedors van 
acudir al rei per tal que els trobés alguna solució, i el resultat fou una concòrdia en la 
que es responsabilitzà als jueus i conversos barcelonins dels deutes de la desapareguda 
aljama. Els reis no perderen l’ocasió i reclamaren la possessió de les dues sinagogues, el 
cementiri jueu de Montjuïc i la Posa.23 Els monarques crearen una comissió amb plens 
poders per tal de gestionar i fer efectius els cobraments; al mateix temps, els donà plena 
jurisdicció per poder obrir els calls pels llocs que creguessin més convenients. De fet, la 
primera acció de la comissió fou obrir el Call Major per la seva entrada principal. Els 
comissaris cobrarien als jueus i conversos mitjançant dues vies. La primera fou la venda 

                                                            
21. CARRERAS, Geografia..., pàg. 496. 
22 . Marina MITJÀ, «Juan I y el Call en 1391», dins Agustí DURAN I SANPERE (dir.), Barcelona 

divulgación històrica. Vol. 7, Barcelona, Aymá, 1949. 
23. Aquestes possessions sempre havien estat propietat del rei, que en cedia l’ús a l’aljama. 
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en encant públic de tots els béns dels jueus i conversos morts, absents i menors d’edat, 
així com el cobrament dels préstecs que aquests havien fet. La segona es tractà d’una 
via decisiva per a la cristianització del Call Major, com veurem més endavant: el rei 
ordenà valorar totes les cases d’ambdós calls i establí una taxa de 10 sous per lliura 
sobre el preu total que cada propietari havia de pagar. Si hom no podia fer front a 
aquesta taxa, havia de vendre la seva propietat en encant públic per tal d’abonar-la. 

Les primeres propietats que acabaren en mans de cristians de natura foren les 
sinagogues. De les dues, la que ha portat més de cap als investigadors respecte a la seva 
localització és, sense cap dubte, la Sinagoga Major. La seva ubicació ha estat una 
incògnita fins fa relativament poc. Carreras Candi fou dels primers que apuntà a una 
imprecisa situació al carrer avui anomenat de Sant Domènec, al determinar que aquest 
carrer rebia el nom de Sinagoga Major o Escoles Majors abans de la cristianització de 
la nomenclatura. Qui més ha esmerçat esforços en localitzar aquesta sinagoga i en 
esbrinar el canvi de la seva titularitat al llarg dels anys ha estat Jaume Riera i Sans. La 
seva recerca, publicada en dos articles,24 ubiquen la Sinagoga Major a la confluència 
dels carrers de Sant Domènec i d’en Marlet. La investigació feta per Riera és un clar 
exemple de com la utilització de fonts notarials en la historiografia actual ens permet de 
completar un trencaclosques que, amb la documentació “oficial”, restava incomplet. 
Respecte a la titularitat de la Sinagoga Major, la primera dada va ser donada per 
Carreras, que indicava que el 1396 les Corts la van llogar a un rajoler.25 Tanmateix, la 
documentació notarial aportada per Riera demostra que abans d’aquesta data ja havia 
canviat de mans. El 2 de desembre de 1392 els reis van fer donació de la Sinagoga 
Major al jurista Esperandéu Cardona, conseller i promotor dels negocis de la cort, en 
satisfacció i remuneració als seus serveis.26 Un any i mig després, el 16 de juliol de 1394, 
Esperandéu llogà la dita sinagoga a Arnau de Cervelló, algutzir reial, que la utilitzà com 
a presó d’homes i de dones.27 El 16 de març de 1396,28 Esperandéu llogà al rajoler Pere 
Antic l’entrada i una part del fons de la sinagoga, que utilitzaria per a guardar material 
de construcció. Observem com el complex sinagogal va essent llogat però no venut. 
Això és degut, com bé ha observat Riera, a què la donació feta pels reis a Esperandéu 
Cardona era subreptícia, ja que aquests s’havien compromès a conservar els béns 
comunals dels jueus per a redimir els deutes impagats de l’aljama barcelonina.29 Per 
aquesta causa, les donacions de la Sinagoga Major i d’altres béns comunals foren 
impugnades reiteradament. 

No fou fins l’any 1435 quan la sinagoga fou venuda judicialment a Marc Safont, 
mestre de cases, que després heretaria el seu fill Joan Safont.30 Aquesta va estar en mans 
del dit Joan Font fins que aquest la va vendre, el dia 1 d’octubre de 1477, a Jaume Mas, 
notari.31 El 7 d’octubre del mateix any, Joan Safont partí la finca i vengué una part a 

                                                            
24. Jaume RIERA I SANS, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona. Proposta de localització», dins 

‹Butlletí Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, 99 (1997), pàg. 
60-71; i del mateix autor, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en la tradició documental», 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols (Barcelona), XX (2002), pàg. 7-73. 

25. CARRERAS, Geografia..., pàg. 496. 
26. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Cancelleria Reial, reg. 1.902, f. 72v-73v. Citat per RIERA, «La 

Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 62. 
27. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 63. 
28. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 63. 
29. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 68. 
30. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 64. 
31. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 64. 
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Jaume d’Àrguens i el seu fill Gabriel d’Àrguens, tintorers.32 Jaume i Gabriel d’Àrguens 
eren descendents de jueus conversos, i amb la implantació de la Inquisició castellana 
foren acusats i condemnats per heretges, essent les seves propietats confiscades pel 
fisc.33 Després, la casa fou adquirida per Pere Miquel, prevere, que segurament ja la va 
transformar en casa habitable.34 La Sinagoga Major, ara convertida en habitatge, anà 
passant per diversos propietaris que no canviaren la seva funció però que tornaren a 
partir la propietat per la part que corresponia a les dones. 

Pel que fa al destí de la Sinagoga Menor, també es coneix per la documentació 
notarial. En l’instrument de venda d’una casa del Call Major, el 3 d’octubre de 1393,35 
una de les confrontacions que cita d’aquesta propietat fa referència a la Sinagoga Menor: 

 
Ab oriente in carrerono vocato de la escola pocha, per quom itur ad fontem de Sent 
Honorat de la dita sinagoga ho escola pocha, que est nunc honorabile Julianii 
Garrius, thesaurarii domini regis, seu venerabilis Ypolit, eius filii.  
 

Pel que fa a les obertures, en la citada concòrdia s’especifica, com hem dit, que els 
comissaris podien obrir els calls per aquells punts que consideressin adients, i els donà 
potestat per enderrocar les cases que calguessin per tal de dur a terme aquesta operació. 
El preu a pagar als propietaris de les cases afectades era estipulat unilateralment pels 
comissaris. 

Segons consta al Dietari de l’Antich Consell Barceloní, el 17 d’octubre de 1392 es 
va procedir a enderrocar la torra que hi havia sobre el portal del Call per tal que «en la 
població d’aquell estiguessen los christians». Un document que hem localitzat a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, 36  ens mostra la manera com es va procedir a 
l’obertura del Call Major pels altres punts que no coincidien amb les entrades que ja 
tenia. El document està malmès per la part superior, justament on se’ns indica la data, 
de la qual tan sols podem llegir que es va redactar durant el mes d’agost.  

Les obertures al Call, en no deixar de ser unes obres realitzades en la ciutat de 
Barcelona, van estar controlades pel Consell de Cent, que va ser el que va redactar el 
document que ens proposem de comentar. L’instrument es refereix als trencs, 
concretament dos, que s’havien de fer enderrocant algunes cases perimetrals del Call o 
en les cantonades del mateix, en aquells punts que connectaven amb carrers cristians, 
amb un pressupost inicial de 800 lliures barcelonines. El primer trenc es realitzaria 
davant del Castell Nou, enderrocant la casa que va ser del jueu Sentou Xerxell. Segons 
el cens de Robres,37 dita casa era la que es trobava a la cantonada dels actuals carrers del 
Call i de Banys Nous; també especifica dit cens que no es va enderrocar tota la casa sinó 
una part i que es va fer construir una volta a sobre del nou tram. Per tal de portar a terme 
l’enderroc, però, havien de comprar primer la dita casa i no començar les obres fins que 
no fos signat el contracte de venda. Pel que fa a l’altre trenc, encara no estava clara la 

                                                            
32. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 65. 
33. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 28. 
34. RIERA, «La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en...», pàg. 28. 
35. AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), sig. 50/3, Arnau Piquer, Manual, 1392-XII-29 – 

1393-XII-23, f. 151r-v. 
36. AHCB, 1C-XIV, Obreria, 27. 
37. ADB (Arxiu Diocesà de Barcelona), Mensa Episcopal, Títol III, Cens de Robres. Es tracta d’un 

inventari de les cases Call Major on s’especifica el propietari de cadascuna, el seu valor i el cens que 
ha de pagar. Guillem Colom, canviador de Barcelona, comprà els drets sobre els censos del dit call a 
la comissió que hem esmentat anteriorment; el seu hereu, Jaume Colom, manà realitzar un inventari 
de totes les cases del call per tal de portar un òptim control dels censos. 
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seva ubicació exacta en el moment de redactar el document. Tanmateix, era segur que el 
farien per la part posterior del Call, és a dir, pel carrer de Santa Eulàlia: o bé a l’Escola 
de la Gramàtica o per la casa anomenada «d’en Cortal». El cens de Robres situa la casa 
«d’en Cortal» al final d’un dels carrerons sense eixida que donaven al carrer de Santa 
Eulàlia, coincidint amb l’actual plaça de Sant Felip Neri. Aquest segon trenc s’havia de 
fer amb el capital que restés del primer, que era prioritari. En el cas que no hi haguessin 
prous diners, es manaria fer un pressupost del que costaria el dit trenc i del preu es 
farien dues meitats: una la pagaria en Guillem Colom, important canviador barceloní, i 
l’altra la comissió del Call. Tanmateix, la part que Guillem Colom pagava havia de ser 
tornada per la comissió durant el mes de febrer de l’any següent. Per tant, Guillem 
deixava els diners a la comissió, amb unes condicions que desconeixem. El document 
també contempla la possibilitat que les 800 lliures poguessin ser prestades per Guillem 
Colom. Els diners que la comissió havia de pagar a Guillem Colom havien de provenir 
del que aquesta recollís de les accions que duia a terme per tal de cobrar els censals 
morts i violaris que devia l’antiga aljama jueva. El document encara ens dóna una 
última dada important: Guillem Colom tenia el dret de retenir els diners de la comissió, 
ingressats en la seva taula, en cas de no cobrar al mes de febrer. Per tant, sabem que tots 
els diners que la comissió recollia en les seves accions eren ingressats en la taula de 
Guillem Colom. 

La comissió, personada pel comissari Guillem de Busquets i pel jueu Azday 
Cresques, van demanar al Consell de Cent si podien pagar part de les obres, puix que 
proporcionaven a la ciutat nous carrers i places de lliure accés, que sens dubte 
l’embellirien. El 23 d’octubre de 1392, el Consell deliberà que la ciutat no pagaria ni un 
diner per les obres d’obertura.38  

L’inici d’aquestes obres no es féu esperar. El document de venda d’una casa del Call 
Major, datat el 9 de desembre de 1393,39 ens indica que les obres d’accés al Call Major 
per la part del Castell Nou ja estaven finalitzades en aquella data. En el citat document, 
Astruc Jucef Levi Provençal, seder, jueu de Barcelona, ven a Joan Junyent, draper, 
ciutadà de la dita ciutat, una casa situada prop del Castell Nou. Dita casa limitava en la 
part occidental amb una volta anomenada d’en Colom. Com hem dit abans, per tal 
d’obrir un accés al call per aquesta part va ser necessari enderrocar parcialment una casa, 
i per assegurar la seva estructura es va haver de construir una volta i aquesta rebé el 
nom de Colom. Per tant, deduïm que les obres d’obertura van ser pagades finalment pel 
mateix Colom.  

El carrer va ser conegut com la Volta d’en Colom, fins que a principis del segle XVII, 
en ser canonitzat Ramon de Penyafort, passà a anomenar-se carrer de l’Arc de Sant 
Ramon.40 

Un cop realitzat aquest trencament, es procedí a realitzar-ne dos més. Al carrer de 
Santa Eulàlia es derruïren les cases dels extrems dels carrer per tal que aquest connectés 
amb d’altres de “cristians”. Els primers enderrocs, en aquesta secció, es produïren per la 
part del carrer que desemboca al de Banys Nous. El document de venda del solar 
resultant de les cases que es van enderrocar ens confirma que el 6 de novembre de 1393 
aquest accés ja estava finalitzat. 41  Els comissaris van decidir derruir dues cases 
contigües propietat dels jueus Dani Maimó Cap de Pebre i de Dani Jaques, situades al 
carrer de Santa Eulàlia, per tal d’obrir el Call Major per la part que condueix a l’església 
                                                            
38. AHCB, 1B-I, Llibre del Consell, 25, f. 93r. 
39. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 52v-55r. 
40. Víctor BALAGUER, Las calles de Barcelona, edició facsímil, Barcelona, Dossat, 1987, pàg. 209. 
41. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 36v.-38v. 
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de Santa Maria del Pi. Un cop derruïdes part de les cases, va quedar part d’una casa o un 
pati com a terreny útil. Els comissaris, juntament amb els conversos i jueus, representats 
pels seus procuradors Ramon de Vilafranca, Pere Pujol, Ramon Ses Escales i Ferrer de 
Conomines, van decidir vendre aquesta part útil i destinar els diners resultants a cobrir 
part de la càrrega onerosa a la que estaven sotmesos els jueus i conversos barcelonins. 
Així, els procuradors dels conversos i jueus i els comissaris vengueren, mitjançant 
encant públic, a Joan de Casademunt, cirurgià, ciutadà de Barcelona, el pati o casa 
resultant de dits enderrocs, pel preu de 46 lliures i 15 sous. 

El segon trenc es va realitzar el 14 de maig de 1394 a l’altre extrem del carrer de 
Santa Eulàlia, orientat a la Seu, fent completament transitable aquest carrer.42 Per dur a 
terme aquest últim accés, va ser necessari enderrocar part de la casa situada al cap de 
carrer orientat a la Seu. Aquesta pertanyia a Bartomeu Ferrer, canonge de la Seu de 
Barcelona, que no va acceptar tan fàcilment l’enderroc de la casa on vivia. En els altres 
casos, les cases pertanyien a jueus i conversos, i va ser molt fàcil arribar a un “acord” 
degut a la pressió a la que els sotmetia la comissió. En el cas que ens ocupa, la situació 
era ben diferent: el propietari era cristià de natura i a sobre canonge de la Seu. Bartomeu 
Ferrer va acudir al bisbe i al Capítol de la Catedral, per que l’ajudessin a fer valer els 
seus drets. Aquests van demanar a la Comissió si era possible obrir el call per un altre 
lloc per tal de no ensorrar la casa de Bartomeu. La Comissió insistí en que calia 
enderrocar la casa del canonge, puix que era l’únic lloc possible on obrir el call per tal 
de fer totalment transitable el carrer de Santa Eulàlia. El bisbe i el Capítol episcopal 
buscaren una solució que satisfés tant a la Comissió com a Bartomeu. Finalment, el 14 
de maig de 1394, Bartomeu i la Comissió arribaren a una concòrdia: els comissaris 
pagarien 9.000 sous barcelonins a Bartomeu com a compensació i es farien càrrec del 
reforç de les parets resultants i altres estralls que les obres ocasionessin. Aquest 
document encara ens ofereix una altra dada interessant. 

Amb aquests accessos, el Call deixà d’estar aïllat de la resta de la ciutat i millorà 
notablement les seva salubritat. 

Pel que fa al Call Menor, no tenim dades corresponents a la seva obertura, tanmateix 
aquesta no fou tan complicada com la del Call Major. 

 
 
Cristianització dels calls 
   
Un cop integrat el Call Major a la resta de la ciutat i fent-lo, per tant, més higiènic i 
òptim per viure-hi, les seves cases foren molt cobejades pels cristians de natura. Fins ara, 
hom pensava que aquesta cristianització del Call Major havia sigut producte d’una 
seqüència lògica dels fets, és a dir, en no haver jueus, va ser ocupat lògicament per 
cristians de natura i conversos. Tant Carreras com Duran arribaren a aquesta conclusió, 
seguida posteriorment per la resta d’estudiosos.  

Tanmateix, un estudi en profunditat ens mostra que aquesta ocupació de l’espai 
deixat pels jueus respongué a un procés més complicat. Amb la informació que hem 
descrit fins ara hom pot pensar legítimament que el Call Major fou ocupat per conversos 
i per cristians de natura que havien ocupat les cases dels jueus que van morir durant els 
avalots. La documentació que hem cercat a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona 
ens permet d’observar quins eren els habitants del call i com havien aconseguit, en poc 
temps, fer-se amb gran part de les propietats que el conformaven. 

                                                            
42. ADB, Reg. Communium, 1391-1395, vol. XLV, f. 196v-197r. 
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En l’Apèndix del text d’aquesta comunicació, podem observar com la majoria de les 
cases del call van ser ocupades per cristians de natura. El total de referències trobades 
de cases del call és de 97. En 82 casos, els cristians de natura apareixen com a 
propietaris d’una casa del Call Major. En 3 referències apareixen conversos com a 
propietaris i habitants, en 4 només com a propietaris i en 6 com a habitants. D’aquests 6, 
en 3 apareixen com propietaris cristians de natura i en els 3 restants desconeixem el 
propietari. En altres casos, apareixen jueus com a propietaris (8 referències) o hereters 
de jueus difunts (3 referències). Si en fixem, podem veure com des del 12 de juny de 
1393 fins al 13 de març de 1394 es produeixen un gran nombre de vendes consecutives. 
A més, els encarregats de redactar els instruments de totes aquestes vendes foren només 
dos notaris: Jaume Just i Pere Granyana. Tots els compradors eren cristians de natura. 
Pel que fa als venedors, eren conversos, jueus que havien emigrat de Barcelona i els 
curadors de la comissió, que venien els béns de jueus intestats o fugats. Tots els 
instruments de venda redactats expliquen la causa de la venda: pagar la taxa de 10 sous 
per lliura amb què es van gravar les cases del Call Major per tal de redimir els deutes de 
l’antiga aljama jueva de la ciutat. Per tant, és evident que la comissió reclamava 
l’immediat cobrament de la taxa.  

Però, a que es devia tanta pressa? 
Recordem que durant l’agost de 1393 es va determinar obrir un nou accés al Call 

Major enderrocant part d’una casa que estava situada davant del Castell Nou. Aquest 
carrer seria conegut com carrer de la Volta d’en Colom, fet que ens indica que amb tota 
probabilitat les obres van ser sufragades finalment pel canviador Guillem Colom. 
Segons el que s’estipulava en el document que hem citat més amunt sobre les obres 
referents a l’obertura d’aquest accés, la comissió havia de tornar els diners que Colom 
els havia deixat per pagar l’obra, amb uns interessos i condicions que desconeixem. Per 
tant, és molt probable que la comissió pressionés als conversos a vendre les seves 
propietats immediatament per tal de pagar la quantitat deguda a Guillem Colom. A això 
hem de sumar la impaciència que els creedors degueren de tenir per cobrar després de 
gairebé dos anys d’espera. El resultat d’aquesta pressió fou l’expulsió del Call Major de 
gairebé la totalitat dels conversos que hi residien, passant a estar ocupat per cristians de 
natura. 

D’altra banda, no podem obviar que aquestes cases representaven un gran atractiu 
per tot aquell que desitges fer una bona inversió, puix que, donades les circumstàncies, 
hom podia adquirir una propietat al Call Major per un preu inferior al real. 

Pel que fa al Call Menor, àdhuc estar les seves cases sotmeses amb la mateixa taxa 
que en el Call Major, el destí fou ben diferent. A diferència de l’altre call, el Menor va 
ser plenament ocupat per conversos, tal com mostra l’Apèndix que presentem a 
continuació. Aquestes cases també estaven sotmeses al pagament de la taxa, tanmateix 
les cases venudes en encant públic van ser comprades per conversos. S’observa un gran 
zel per part d’aquests per tal d’instal·lar la seva residència en aquesta zona. Segons la 
documentació notarial, aquest call, que actuaria com a epicentre i ubicació privilegiada, 
i els carrers del voltant, va ser on els conversos situarien les seves noves llars per tal de 
continuar vivint units com quan eren jueus. 

Aquest call albergava una altra sinagoga, que al 1394 va ser convertida pels 
conversos en la Confraria de la Santa Trinitat. 43  Aquesta confraria acomplia dos 
importants objectius: d’una part, instaurava sobre els conversos una aura de veracitat en 
llur conversió a ulls dels cristians de natura; de l’altra, més important, es configurava 

                                                            
43. DURAN, Barcelona..., pàg. 246. 
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com una eficaç institució que vetllava per la solidaritat entre els conversos barcelonins, 
on els seus membres s’auxiliaven mútuament en cas de penúries. La confraria comptà 
amb el vist-i-plau del rei Martí, que aprovà les seves ordenances per al bon govern i llur 
administració el 4 d’abril de 1394.44 

Veiem, doncs, com els destí dels dos calls barcelonins va divergir en dos camins ben 
diferents. El Call Major s’integrà plenament a la resta de la ciutat i va ser gairebé 
exclusivament ocupat per cristians de natura. El Call Menor va ser igualment integrat, 
però la totalitat dels seus habitants eren conversos, que el convertirien en el punt de 
referència on instaurar la seva nova llar, vivint prop uns dels altres i mantenint així el 
seu sentiment de grup. 

 
 

Conclusions 
 

Al llarg d’aquesta comunicació hem pogut observar com el canvi en els mètodes i 
tendències historiogràfiques també ha suposat un canvi a l’hora d’entendre i interpretar 
la història. En el cas concret dels calls de Barcelona, la utilització de noves fonts ens ha 
permès d’obtenir valuoses dades que expliquen millor i fins i tot rectifiquen una part de 
la història de la nostra ciutat.  

Passem d’uns avalots produïts únicament per una causa religiosa a una revolta on 
conflueixen diversos factors: religiosos, polítics, socials i econòmics. Passem d’una 
simplificació a una complicació en la interpretació dels conflictes que han assotat la 
nostra ciutat. Aquest canvi de visió dels fets fa que les conclusions que hom extrau 
d’aquests fets difereixin de les comunament establertes. 

La utilització de fonts abans poc o gens consultades ens permet explicar 
científicament alguns fets que abans tan sols coneixíem parcialment, canviant-ne fins i 
tot les conclusions a les que s’havia arribat o s’havien especulat. Hem vist com la 
documentació notarial demostra com la ocupació del Call Major barceloní part de 
cristians de natura no va ser producte d’una transició lògica d’espai lliure deixat pels 
jueus a espai ocupat per cristians. La majoria de jueus no desaparegueren de Barcelona, 
es convertiren, i la seva intenció era viure on sempre ho havien fet. Tanmateix, la 
pressió econòmica a la que foren sotmesos els obligaren a cedir l’espai als cristians de 
natura. 

Altrament, els conversos ocuparen plenament el Call Menor, al voltant del qual 
establirien la seva llar la resta de conversos per tal de mantenir-se units, continuant per 
tant el seu profund sentiment de grup. 
 
 

                                                            
44. Josep Maria MADURELL MARIMÓN, «La cofradía de la Santa Trinidad de los conversos de Barcelona», 

Sefarad: Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes, 68 (1958), pàg. 60-82.  
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Habitants i propietaris de les cases del Call Major de Barcelona 
 

Data, propietari, condició religiosa; habitant, condició religiosa; carrer. Referència 
documental 

16-VII-1392, Esperandéu Cardona, ciutadà de Barcelona (cB), cristià de natura (CN); 
Arnau de Cervelló, cavaller i algutzir del rei, CN; Sant Domènec (Sinagoga Major). 
AHPB, sig. 66/1, Joan de Pericolis, Manuale primum, 1392-XII-5 – 1402-III-1, f. 21v. 

12-VI-1393, Pere de Casasagia, mercader, cB, CN; Pere de Casasagia, mercader, cB, 
CN; Sant Honorat, a la plaça on es trobava la font. AHPB, sig. 56/51, Pere Granyana, 
Quartus liber vendicionum, stabilimentorum ac aliarum alienacionum, 1392-IV-2 – 
1394-II-23, f. 93v-96r. 

12-VI-1393, Pere de Casasagia, mercader, cB, CN; no consta habitant, Sant Honorat. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, fol. 93v-96r. 

12-VI-1393, Ramon Ballester, cB, convers (Conv.); Ramon Ballester, cB, Conv., Sant 
Honorat. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, fol. 
93v-96r. 

11-VIII-1393, Jaume Pastor, de la tresoreria del rei, cB, CN; Jaume Pastor, de la 
tresoreria del rei, cB, CN; Sant Honorat (plaça de la Font). AHPB, sig. 56/51, Pere 
Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum ac aliarum alienacionum, 1392-
IV-2 – 1394-II-23, f. 121r-123r. 

03-X-1393, Pere Pasqual, doctor en lleis, cB, CN; Pere Pasqual, doctor en lleis, cB, CN, 
Sant Honorat. AHPB, sig. 50/3, Arnau Piquer, Manual, 1392-XII-29 – 1393-XII-23, f. 
151r-v. 

03-X-1393, Romeu Gisbert, prevere, cB, CN; Romeu Gisbert, prevere, cB, CN, no 
consta carrer del Call Major. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-
8 – 1394-III-13, f. 14v-16r. 

11-X-1393, Bartomeu Valls, cambrer de la reina, cB, CN; Bartomeu Valls, cambrer de 
la reina, cB, CN; Sant Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-
VIII-8 – 1394-III-13, f. 17r-19r. 

11-X-1393, Bernat Miquel, llicenciat en lleis, cB, CN; Bernat Miquel, llicenciat en lleis, 
cB, CN; Sant Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 
1394-III-13, f. 17r-19r. 

11-X-1393, Jafuda Lobell, jueu, no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume 
Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 17r-19r. 

16-X-1393, Ramon de Llagostera, corredor d’orella, cB; CN; Ramon de Llagostera, 
corredor d’orella, CN; Sant Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 
1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 21v-24r. 
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18-X-1393, Berenguer Roure, notari, cB, CN, Berenguer Roure, notari, cB, CN; Sant 
Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 
27r-29v. 

18-X-1393, Ferrer de Canet, donzell, CN, Ferrer de Canet, donzell, CN; Sant Domènec.  
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 27r-29v. 

01-XI-1393,  Francesc d’Alçamora, escrivent del rei, cB, CN; Francesc d’Alçamora, 
escrivent del rei, cB, CN; Sant Honorat, cantonada amb Santa Eulàlia. AHPB, sig. 56/51, 
Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum ac aliarum alienacionum, 
1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 138r-140r. 

01-XI-1393, Bartomeu Eixamenis, notari, cB, CN; no consta habitant ni carrer. AHPB, 
sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum ac aliarum 
alienacionum, 1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 138r-140r. 

01-XI-1393, Abraham Ardi, jueu; no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume 
Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 33v-36r. 

05-XI-1393, Arnau de Millars, notari, cB, CN; Arnau de Millars, notari, cB, CN; Sant 
Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 
33v-36r. 

05-XI-1393, Nicolau Carner, cB, CN; Nicolau Carner, cB; CN, Sant Domènec. AHPB, 
sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 33v-36r. 

05-XI-1393, Astruc Perfet, cB, jueu; Astruc Perfet, cB, jueu; no consta carrer. AHPB, 
sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum ac aliarum 
alienacionum, 1392-IV-2 - 1394-II-23, f. 138r-140r. 

06-XI-1393, Bernat Gal·lé, de la casa del rei, cB, CN; Bernat Gal·lé, de la casa del rei, 
cB, CN; Carrer que va de la Sinagoga d’en Massot a la Sinagoga de les Franceses. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 39r-41r. 

06-XI-1393, Francesc Oliva, cuireter, cB, CN; Francesc Oliva, cuireter, cB, CN; no 
consta carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, 
f. 39r-41r. 

06-XI-1393, Bartomeu Llunes, cB, CN; Bartomeu Llunes, cB, CN; no consta carrer. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 39r-41r. 

08-XI-1393, Andreu Urgellès, canonge, cB, CN; Andreu Urgellès, canonge, cB, CN; 
Santa Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, 
f. 41v-43v. 

08-XI-1393, Pere Brines, notari, cB, CN; Pere Brines, notari, cB, CN, no consta carrer. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 41v-43v. 

08-XI-1393, Joan de Sant Hilari, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, cB, CN; 
Joan de Sant Hilari, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, cB, CN; no consta carrer. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 41v-43v. 
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17-XI-1393, Gracià d’Estella, tintorer, cB, CN; Gracià d’Estella, tintorer, cB, CN; Santa 
Eulàlia. AHPB, sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum 
ac aliarum alienacionum, 1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 161r-162v. 

17-XI-1393, Astruc de Ripoll, cB, jueu; Astruc de Ripoll, cB, Jueu, no consta carrer. 
AHPB, sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum ac 
aliarum alienacionum, 1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 161r-162v. 

00-XI-1393, Joan Junyent, draper, cB, CN; Joan Junyent, draper, cB, CN; carrer que va 
de la plaça de Sant Jaume al carrer dels Banys Nous. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, 
Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 52v-55r. 

03-XII-1393, Marc de Cortielles, cirurgià, cB, CN; Marc de Cortielles, cirurgià, cB, CN. 
Sant Honorat. AHPB, sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, 
stabilimentorum ac aliarum alienacionum, 1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 147v-150v. 

03-XII-1393, Pere Palau, canonge, cB, CN; Pere Palau, canonge, cB, CN; no consta 
carrer. AHPB, sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum 
ac aliarum alienacionum, 1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 147v-150v. 

03-XII-1393, Arnau Piquer, notari, cB, CN; Arnau Piquer, notari, cB, CN; Sant Honorat. 
AHPB, AHPB, sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, stabilimentorum 
ac aliarum alienacionum, 1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 147v-150v. 

05-XII-1393, Pons Cabrera, cB, CN; Pons Cabrera, cB, CN; Sant Domènec. AHPB, sig. 
40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 167r-168v. 

05-XII-1393, Pere de Rajadell, cB, CN; Pere de Rajadell, cB, CN; no consta carrer. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 167r-168v. 

05-XII-1393, hereters de Mahir Lobell, conv., no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 
40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 167r-168v. 

05-XII-1393, Berenguer Gisbert, cB, Conv.; Berenguer Gisbert, cB, Conv.; Sant 
Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 
167r-168v. 

18-XII-1393, Francesc Morató, doctor en lleis, cB, CN; Francesc Morató, doctor en lleis, 
cB, CN; Sant Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 
1394-III-13, f. 60v-64v. 

18-XII-1393, Hereus de Saltell Cabrit, Conv., cB; no consta habitant; Sant Domènec. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 60v-64v. 

18-XII-1393, Gabriel de Moncada, cB, CN; Gabriel de Moncada, cB, CN; Sant 
Domènec. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 
60v-64v. 

18-XII-1393, Hereus de Dani Fabib, cB, conv.; no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 
40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 60v-64v. 
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31-XII-1393, Joan Llobet, mercader, cB, CN; Joan Llobet, mercader, cB, CN; Sant 
Honorat (prop de la font). AHPB, sig. 56/51, Pere Granyana, Quartus liber vendicionum, 
stabilimentorum ac aliarum alienacionum, 1392-IV-2 – 1394-II-23, f. 183r-185r. 

14-I-1394, Francesc Terrades, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, cB, CN; 
Francesc Terrades, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona cB, CN; Sant Honorat  
(plaça de la Font). AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-
III-13, f. 71r-72r. 

14-I-1394, Berenguer Pere, argenter, cB, CN; Berenguer Pere, argenter, cB, CN; no 
consta carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, 
f.  71r-72r. 

24-I-1394, Guillem Colom, cB, CN; Guillem Colom, cB, CN; Sant Honorat (plaça de la 
Font). AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 84v-
86r. 

24-I-1394, Isaac Bonastruc, jueu; no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume 
Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 84v-86r. 

05-II-1394, Joan de Junyent, mercader, cB, CN; Joan de Junyent, mercader, cB, CN; 
Santa Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, 
f. 96v-98v. 

05-II-1394, Romeu Gisbert, prevere, cB, CN; Romeu Gisbert, prevere, cB, CN; Santa 
Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 
93v-95v. 

05-II-1394, Mateu Ferrandell, notari, cB, CN; Mateu Ferrandell, notari, cB, CN; Santa 
Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 
93v-95v. 

05-II-1394, Bernat de Vinyamata, prevere beneficiat de Barcelona, CN; Bernat de 
Vinyamata, prevere beneficiat de Barcelona, CN; Santa Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume 
Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 93v-95v. 

06-II-1394, Ana, vídua d’Arnau Giralt, cB, CN; Ana, vídua d’Arnau Giralt, cB, CN; 
volta d’en Colom. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-
III-13, f. 117v-120r. 

06-II-1394, Hereters de Pere de Ferriol, cB,CN; Hereters de Pere de Ferriol, cB,CN. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 100v-106r. 

06-II-1394, Francesc Lleó, causídic, cB, CN; Francesc Lleó, causídic, cB, CN; no 
consta carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, 
f. 100v-106r. 

06-II-1394, Sentou Xanixell, jueu; no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume 
Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 100v-106r. 

13-II-1394, Gracià d’Estella, cB, CN; Gracià d’Estella, cB, CN; davant de la Sinagoga 
d’en Massot. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, 
f. 111v-114r. 
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18-II-1394, Joan Duc, traginer, cB, CN; Joan Duc, traginer, cB, CN; carrer que va a la 
volta d’en Salamó. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-
III-13, f. 100v-106r. 

18-II-1394, Arnau, de la casa del rei, cB, CN; Arnau, de la casa del rei, cB, CN; no 
consta carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, 
f. 117v-120r. 

25-II-1394, Francesc Vigatà, porter del rei, cB, CN; Francesc Vigatà, porter del rei, cB, 
CN; carrer que va a la Sinagoga de les Franceses. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre 
de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 124r-126v. 

02-III-1394, Guillem de Térmens, donzell de la casa del rei, CN; Guillem de Térmens, 
donzell de la casa del rei, CN; carrer sense trànsit que connecta amb Santa Eulàlia. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 - 1394-III-13, f. 128r-130r. 

02-III-1394, Ramon de Busseu, notari, cB, CN; Ramon de Busseu, notari, cB, CN; 
carrer sense trànsit que connecta amb Santa Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre 
de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 128r-130r. 

02-III-1394, Pere de Casasagia, mercader, cB, CN; no consta habitant; carrer sense 
trànsit que connecta amb Santa Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 
1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 128r-130r. 

05-III-1394, Asbert de Trilla, cB, CN; Asbert de Trilla, cB, CN; carrer que va a la 
Sinagoga de les Franceses. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 
– 1394-III-13, f. 130r-132v. 

05-III-1394, Salamó Gracià, jueu; no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 40/3, Jaume 
Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 130r-132v. 

13-III-1394, Joan de Casademunt, cirurgià, cB, CN; Joan de Casademunt, cirurgià, cB, 
CN; carrer sense trànsit que connecta amb Santa Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, 
Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 147v-149v. 

13-III-1394, Mahir Salamó, jueu; carrer sense trànsit que connecta amb Santa Eulàlia. 
AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 147v-149v. 

13-III-1394, Aimeric Sallent, llicenciat en dret, cB; CN; Aimeric Sallent, llicenciat en 
dret, cB; CN; Santa Eulàlia. AHPB, sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 
– 1394-III-13, f. 145r-146v. 

13-III-1394, Gabriel des Far, cB, CN; Gabriel des Far, cB, CN; Santa Eulàlia. AHPB, 
sig. 40/3, Jaume Just, Llibre de vendes, 1393-VIII-8 – 1394-III-13, f. 145r-146v. 

27-IV-1394, Esteve Salvador, cB, CN; Esteve Salvador, cB, CN; no consta carrer. 
AHPB, sig. 50/3, Arnau Piquer, Manual, 1392-XII-29 – 1393-XII-23, f. 54v. 

03-III-1396, Antoni de Manso, cirurgià, cB, CN; Antoni de Manso, cirurgià, cB. CN; 
Santa Eulàlia. AHPB, sig. 58/128, Bernat Nadal, Primum manuale vendicionum, 1395-I-
8 – 1397-VI-26, f. 41r-v. 
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08-IV-1396, Pere Sabater, cuireter, cB, CN; Pere Sabater, cuireter, cB, CN; prop de la 
Sinagoga de les Franceses. AHPB, sig. 68/8, Pere Pellisser, Manuale, 1414-VII-2 – 
1415-VI-26, f. 13r, (1414-VII-17). 

22-VI-1396, no consta propietari; Arnau Roger, giponer, i la seva muller Beatriu, cB, 
conv.os; Torners. AHPB, sig. 56/52, Pere Granyana, Sextus liber vendicionum, 
stabilimentorum ac [aliarum alienacionum], 1395-IV-28 – 1396-VII-7, f. 142v-144r. 

13-IV-1398 Sibil·la, muller de Jaume Esteve de Calafat, CN; Sibil·la, muller de Jaume 
Esteve de Calafat, CN; no consta carrer. AHPB, sig. 53/4, Jaume de Trilla, Manual, 
1398-II-21 – 1399-XII-4, f. 12v-13r. 

29-VII-1399, Gabriel Ferrer, batedor de fulls d’or, cB, CN; Bartomeu Badia, peller, cB, 
Conv.; Sant Honorat (on estava l’antic portal del Call Major). AHPB, sig. 56/6, Pere 
Granyana, Manuale duodecimum, 1399-VII-14 – 1400-XII-21, f. 3v. 

24-IX-1399, no consta propietari; Bernat Porta, cB, CN; no consta carrer. AHPB, sig. 
58/23, Bernat Nadal, Manual, 1399-IX-22 – 1400-III-2, f. 2v-3r. 

21-XII-1400, Antoni Carreres, prevere, cB, CN; Antoni Carreres, prevere, cB, CN; 
carrer on estava la Sinagoga d’en Massot. AHPB, sig. 58/130, Bernat Nadal, Tercium 
manuale vendicionum anni Nativitatis Domini millesimi CCCC, 1400-VI-22 – 1402-VI-
9, f. 22r-v. 

00-III-1401, hereus de Pere Rajadell, difunt, llicenciat en dret, cB, CN.; Jaume Marc, 
cavaller, cB, CN; Sant Honorat. AHPB, sig. 56/7, Pere Granyana, Manuale, 1400-XII-
29 – 1402-I-30, f. 32v-33r. 

07-III-1401, Llop de Sant Domènec, camperol, cB, CN; Llop de Sant Domènec, 
camperol, cB, CN; no consta carrer. AHPB, sig. 58/25, Bernat Nadal, Manual, 1401-II-4 
– 1401-VIII-5, f. 15r. 

06-III-1401, Pericó de Montpirè, cB, CN; Pere de Merusos, corredor d’orella, cB, 
Conv.; Sant Honorat (prop de la font). AHPB, sig. 56/7, Pere Granyana, Manuale, 1400-
XII-29 – 1402-I-30, f. 30. 39r. 

02-IV-1403, Alfons Tous, Jaume Marc, i Ramon Pla, diputats del General, CN; Alfons 
Tous, Jaume Marc, i Ramon Pla, diputats del General, CN; Sant Honorat. AHPB, sig. 
89/2, Joan Gasset, Llibre comú, 1402-VI-10 – 1404-VIII-sd., f. s/n. 

01-III-1404, hereters de Pere de Rajadell, llicenciat en dret, cB, CN; Francesc sa Mella, 
cB, CN; Sant Honorat (tocant la casa anomenada «Lo celler»). AHPB, sig. 56/8, Pere 
Granyana, Manuale quintum decimum, 1403-XII-17 – 1404-XII-24, f. 21v-22. 

23-V-1408, Guillem Ramon, oriünd de Girona, CN; Guillem Ramon, oriünd de Girona, 
CN; Torners. AHPB, sig. 104/1, Joan Ferrer, Primum manuale, 1405-VII-14 – 1408-
VIII-4, f. 79r-v. 

28-III-1409, Tomàs d’Horts, estudiant, cB, CN; Tomàs d’Horts, estudiant, cB, CN; 
volta de Salomó Gracià. AHPB, sig. 104/1, Antoni Estapera, Octavum manuale, 1409-I-
19 – 1410-X-17, f. 32v-33r. 
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19-VI-1409, Bartomeu sa Vall, notari, cB, CN; Bartomeu sa Vall, notari, cB, CN, prop 
de la Sinagoga Major. AHPB, sig. 90/4, Francesc de Manresa, Manual, 1409-III-10 – 
1410-V-31, f. 35r-v. 

16-XI-1409, Berenguer Arnau de Cervelló, noble,CN; Joan Font, de la casa del rei, cB, 
CN. AHPB, sig. 100/1, Bartomeu Guamir, Manuale secundum, 1408-XI-3 – 1410-XI-19, 
f. 51v-52r. 

24-XII-1410, Francesc Escales, mercader, cB, CN; Francesc Escales, mercader, cB, CN; 
no consta carrer. AHPB, sig. 104/2, Joan Ferrer, Tercium manuale, 1409-XI-19 – 1411-
V-6, f. 60v. 

16-III-1411, Berenguer Llordes, mestre de cases, cB, CN; Constança, vídua de 
Berenguer de Narbona, cB, CN; Santa Eulàlia. AHPB, sig. 104/2, Joan Ferrer, Tercium 
manuale, 1409-XI-19 – 1411-V-6, f. 86v-57r. 

28-IV-1413, Pere Suau, notari, cB, CN; Pere Suau, notari, cB, CN.; Sant Domènec. 
AHPB, sig. 68/7, Pere Pellisser, Manuale, 1413-IV-3 – 1413-VI-7, f. 15r. 

00-IX-1413, Guillem Ros, llicenciat en lleis, cB, CN; Guillem Ros, llicenciat en lleis, 
cB, CN.; Sant Honorat. AHPB, Pere GRANYANA, manual, 1395, maig, 10 - 1395, nov., 
13, f. 48v. 

18-VII-1414, no consta propietari; Berenguer de Pinós, corredor d’orella, cB, Conv.; 
Torners. AHPB, sig. 68/8, Pere Pellisser, Manuale, 1414-VII-2 – 1415-VI-26, f. 13r. 

05-X-1414, Joan Comes, cB., CN; Joan Comes, cB, CN.; no consta carrer. AHPB, sig. 
68/8, Pere Pellisser, Manuale, 1414-VII-2 – 1415-VI-26, f. 44v. 

15-I-1415, Hereters de Pere Sabater, difunt, frener, cB, CN; no consta habitant ni carrer. 
AHPB, sig. 68/8, Pere Pellisser, Manuale, 1414-VII-2 – 1415-VI-26, f. 111v. 

09-VI-1416, Bernat Maler, sastre, cB, CN.; Bernat Maler, sastre, cB, CN; Sant 
Domènec (on estava abans la carnisseria). AHPB, sig. 113/10, Bernat Pi, Manual, 1416-
II-20 – 1416-VIII-1, f. 63v. 

23-VIII-1417, Mateu Cortit, de la casa del rei, cB, CN.; Mateu Cortit, de la casa del rei, 
cB, CN; «Lo Cortal». AHPB, sig. 56/18, Pere Granyana, Vicesimum quintum manuale, 
1416-VII-11 – 1417-IX-20, f. 90r. 

23-VIII-1417, Bartomeu Soler, mestre racional de la cúria del rei, cB, CN; Bartomeu 
Soler, mestre racional de la cúria del rei, cB, CN.; «Lo Cortal». AHPB, sig. 56/18, Pere 
Granyana, Vicesimum quintum manuale, 1416-VII-11 – 1417-IX-20, f. 20, 90r. 

16-IX-1418, Guillem Ferrer, batedor de fulls d’or, cB, CN; Cristòfor Domènec, teixidor 
de vels, cB, Conv.; Sant Domènec. AHPB, sig. 56/18, Pere Granyana, Vicesimum 
sextum manuale, 1417-IX-22 – 1418-XII-17, f. 56v-57r. 

05-I-1421,  no consta propietari; Guillem ça Coma. Llibreter, cB, Conv.; no consta 
carrer. AHPB, sig. 87/5, Bernat Sans, Manual, 1420-XII-21 – 1421-III-6, f. 5v. 

05-IX-1428, Clara, muller de Joan Pujol, coraler, abans cB, ara h. d’Avinyò, Conv.; 
Galcrerà Roca, mestre en arts i «corrector accentus ecclessie sedis Barchinone», 
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Nicolau de Rim, mestre en arts, i Jaume Serra, estudiant en arts, hB, CN; carrer que va 
de Sant Honorat a Sant Domènec. AHPB, sig. 133/2,  Francesc Ferrer, Manuale comune 
secundum, 1426-II-18 – 1432-I-22, f. s/n. 

22-IV-1429, Guillem de Blancafort, de la parròquia de Sant Esteve de les Garrigues, 
CN; no consta habitant ni carrer. AHPB, sig. 66/7, Joan de Pericolis, Manuale 
duodecimum, 1427-XII-6 – 1430-IX-6, f. 46v. 

19-XII-1431, Joan des Far, peller, cB, Conv.; Joan des Far, peller, cB, Conv.; Sant 
Domènec, al costat de la carnisseria. AHCB, 1C-XIV, Obreria, 27, s/f. 

 

Propietaris i habitants del Call Menor de Barcelona 

 

Data, propietari, condició religiosa; habitant, condició religiosa; carrer. Referència 
documental 

03-IV-1394, Francesc de Casasagia, porter del rei, Convers; Francesc de Casasagia, 
porter del rei, Convers, Call Menor. AHPB, sig. 53/13, Jaume de Trilla, Capibrevium 
vendicionum, 1393-IX-8 – 1394-V-5, f. 76v-78r. 

03-IV-1394, Arnau Massana, Convers; Arnau Massana, Convers; Call Menor. AHPB, 
sig. 53/13, Jaume de Trilla, Capibrevium vendicionum, 1393-IX-8 – 1394-V-5, f. 76v-
78r. 

03-IV-1394, Francesc de Casasagia, porter del rei, Convers; no consta habitant; Call 
Menor. AHPB, sig. 53/13, Jaume de Trilla, Capibrevium vendicionum, 1393-IX-8 – 
1394-V-5, f. 78r-79r. 

21-XI-1397, Bernat de Fortià, mercader, Convers; Bernat de Fortià, mercader, Convers; 
Call Menor. AHPB, sig. 56/54, Pere Granyana, Octavus liber vendicionum, 
stabilimentorum ac aliarum alienacionum, 1397-II-1 – 1398-VII-31, f. 86v-88r. 

21-XI-1397, Joan Massana, Convers; Joan Massana, Convers; Call Menor. AHPB, sig. 
56/54, Pere Granyana, Octavus liber vendicionum, stabilimentorum ac aliarum 
alienacionum, 1397-II-1 – 1398-VII-31, f. 86v-88r. 

00-XII-1397, Blanca, muller de Joan Bertran, mercader, Convers; Blanca, muller de 
Joan Bertran, mercader, Convers; plaça de la Trinitat. AHPB, sig. 40/4, Jaume Just, 
Llibre de vendes, 1397-VI-2 – 1398-VI-25, f. 54v-57r. 

00-XII-1397, Joan Bertan, mercader, Convers; no consta habitant; plaça de la Trinitat. 
AHPB, sig. 40/4, Jaume Just, Llibre de vendes, 1397-VI-2 – 1398-VI-25, f. 54v-57r. 

01-IV-1398, Ramon Rovira, Convers; Ramon Rovira, Convers; Call Menor. AHPB, sig. 
40/4, Jaume Just, Llibre de vendes, 1397-VI-2 – 1398-VI-25, f. 102r. 
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01-IV-1398, Senyor de Sant Climent, Cristià de natura; no consta habitant; Call Menor. 
AHPB, sig. 40/4, Jaume Just, Llibre de vendes, 1397-VI-2 – 1398-VI-25, f. 102r. 

01-IV-1398, Bronissenda, Convers; Bronissenda, Convers; Call Menor. AHPB, sig. 40/4, 
Jaume Just, Llibre de vendes, 1397-VI-2 – 1398-VI-25, f. 102r. 

25-VI-1398, Berenguer de Cotlliure, Convers; Berenguer de Cotlliure, Convers; Call 
Menor. AHPB, sig. 40/4, Jaume Just, Llibre de vendes, 1397-VI-2 – 1398-VI-25, f. 
137v-139v. 

01-XII-1399, Guillem Salamó, sastre, convers; Guillem Salamó, sastre, Convers; Call 
Menor, prop de l’església de la Santa Trinitat. AHPB, sig. 53/15, Jaume de Trilla, Llibre 
de vendes, 1398-XI-28 – 1400-I-29, f. 71r-72r. 

01-XII-1399, Guillem Salamó, sastre, Convers; no consta habitant; Call Menor, prop de 
l’església de la Santa Trinitat. AHPB, sig. 53/15, Jaume de Trilla, Llibre de vendes, 
1398-XI-28 – 1400-I-29, f. 72r-73v. 

01-XII-1399, Antoni Massana, ciutadà de la ciutat de Mallorca, Convers; no consta 
habitant; Call Menor, prop de l’església de la Santa Trinitat. AHPB, sig. 53/15, Jaume 
de Trilla, Llibre de vendes, 1398-XI-28 – 1400-I-29, f. 72r-73v. 

28-IV-1401, Joan Massana, germà de Nicolau Massana, Convers; Joan Massana, germà 
de Nicolau Massana, Convers; Call Menor; AHPB, sig. 79/31, Tomàs de Bellmunt, 
Manual de vendes, 1401-IV-7 – 1403-V-11, f. 3r. 

02-VIII-1402, Pere de Pla, corredor d’orella, Convers;  Pere de Pla,  corredor d’orella, 
Convers; Call Menor. AHPB, sig. 79/4, Tomàs de Bellmunt, Manuale [VIII] 
contractuum, 1402-VII-24 – 1403-I-15, 7v. 

10-III-1420, no consta propietari, Berenguer Castanyer, teixidor de vels, Convers;  plaça 
de la Trinitat. AHPB, sig. 131/1, Pere de Puig, Manual, 1420-II-28 – 1420-VI-4,  f. 10v. 
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La permeabilitat de la clausura: el convent dels Àngels a la 
Barcelona del segle XVII i l’obra de Contesina Fontanella 
 
Verònica Zaragoza Gómez*  
  
 
 
 
 
 
En aquesta comunicació1 pretenc traçar unes línies molt generals sobre l’experiència de 
la clausura femenina al convent dels Àngels i Peu de la Creu de la Barcelona del segle 
XVII, a partir de la breu obra poètica d’una de les seves integrants, sor Contesina 
Fontanella. La religiosa, a través de la seva veu lírica, trenca amb el mutisme i 
l’ostracisme que tradicionalment han marcat la vida conventual femenina, i ens obri la 
porta de la clausura del cenobi barceloní, endinsant-nos en un món encara escassament 
transitat i amb considerables llacunes historiogràfiques.2 

Si bé és cert que en els darrers anys han proliferat en l’àmbit català els estudis 
dedicats a exhumar noms i textos femenins d’època antiga i cada cop més tenim un 
major coneixement de l’univers literari femení de l’edat moderna,3 malauradament 
encara manquen treballs centrats en els testimonis escrits per les dones. A més, si tenim 
en compte la intensa relació que van mantenir les religioses amb la cultura escrita, se’ns 
fa totalment necessària la tasca d’obertura i d’aproximació amb una mirada més atenta 
al món conventual femení, a fi que una recerca més exhaustiva als seus arxius ens 
permeta recuperar més textos de dones i ens possibilite escoltar les seves veus. 

És per això que avui ens centrem en les composicions de la religiosa sor Contesina 
Fontanella, que esdevenen una font interessant, no només per documentar una tradició 
d’escriptura femenina al monestir dels Àngels, sinó també per veure de manera general 
l’ambient i les circumstàncies en què hi van viure les seves religioses durant el segle 
XVII; un període en què l’aplicació de la nova normativa de Trento (1545-1563)4 havia 
                                                 
*  Universitat de Girona. 
1. Aquest treball s’emmarca dins d’un ampli estudi que té com a eix central la literatura femenina a l’àmbit català durant 

l’edat moderna, fonamentada en la creació poètica. S’inscriu en el projecte d’investigació finançat pel MICINN «La 
literatura catalana del Renacimiento y el Barroco en el contexto europeo. Edición de textos». He d’agrair les 
orientacions de Pep Valsalobre i d’Eulàlia Miralles, així com les dades documentals facilitades per Eulàlia 
d’Ahumada. 

2. Vegeu Marion Reder GADOW, «Las voces silenciosas de los claustros de clausura», Cuadernos de Historia 
Moderna, 25 (2000), pàg. 279-338. 

3. Els estudis globals que tenim sobre la literatura femenina a l’àmbit català són: M. Àngels HERRERO, Lletraferides 
modernes: catàleg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII, Alacant, Universitat d’Alacant, 2009; Manuel 
MARTÍ ASCÓ, «Cultura literària de la dona en la València dels segles XVI i XVII », dins AAVV, Escriptors de l’Edat 
Moderna, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2004, pàg. 121-137; Kathleen MCNERNEY, María Jesús 
CASTILLEJO i Violeta ORTEGA, «Les escriptores mallorquines», Randa, 53 (2004), pàg. 29-34; Ramon PINYOL, 
«Escriptores», dins Carme SANMARTÍ i Montserrat SANMARTÍ (ed.), Catalanes del IX al XIX, Vic, Eumo, 2010; 
Verònica ZARAGOZA, «Posà-la per ser humil en la montanya més alta». La literatura femenina a l’edat moderna a 
Catalunya i a les Illes Balears, treball de màster inèdit, Universitat de Girona, 2010; Eulàlia MIRALLES i Verònica 
ZARAGOZA, «Notes sur les écrits ordinaires féminins médievaux et modernes en Catalogne, Valence et les îles 
Baléares: état de la recherche», Clio: Histoire, Femmes et Sociétés, 38 [en premsa]; Eulàlia MIRALLES, «Construire le 
souvenir: femmes et mémoires dans la Catalogne  moderne», dins Masculin / Féminin: Les écrits du for privé ont-ils 
un genre? (Catalogne, Italie, France, XVIe s.- XXe s.) (Toulouse, 11 febrer 2010) [conferència inèdita]. 

4. María José ARANA, La clausura de las mujeres. Una lectura teológica de un proceso histórico, Bilbao, Universidad de 
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d’incidir de manera fonamental en la vida monàstica femenina. Amb aquest propòsit, 
doncs, intentaré reflexionar al voltant d’una sèrie de qüestions que van caracteritzar el 
convent, escassament abordades per la historiografia i que ens ajudaran a incrementar 
els nostres coneixements entorn d’aquesta comunitat.  

 
 
Petjades de cultura femenina conventual: el cas del convent de la Mare 
de Déu dels Àngels i  Peu de la Creu de Barcelona 
 
La immensa majoria de testimonis escrits de dones de l’edat moderna que ens han 
arribat pertanyen al món conventual; aquest fet, però, no és fruit de l’atzar. En aquest 
període, els convents de dones, amb riques biblioteques, s’erigiren com el centre de 
projecció de cultura femenina per excel·lència: es tractava d’un espai institucionalitzat 
en el qual es permetia la instrucció a les dones i, per tant, un mínim accés a la cultura 
lletrada.5  

És ben sabut i estudiat que durant l’edat moderna, com en èpoques anteriors, l’únic 
horitzó acceptable per a les dones oscil·lava entre la llar i el convent,6 i enfront d’aquesta 
dicotomia, l’opció religiosa es plantejava com l’alternativa favorable que no només els 
permetia eludir les obligacions de la vida familiar, sinó també dedicar el seu temps de 
clausura al conreu de l’intel·lecte. Els privilegis de la lectura i de l’escriptura, censurables 
per a la immensa majoria de dones seglars, eren tolerats al convent (sota control 
eclesiàstic) com a valors afegits en la formació de l’ànima de les seves moradores. És per 
això que Maria Soledad Hernández identifica la cel·la conventual amb l’“habitació 
pròpia”, un espai alliberador que estimulava les religioses a la creació de noves formes 
devocionals.7 Tot seguint en la mateixa direcció, Eulàlia d’Ahumada aborda els usos de 
l’escriptura als convents femenins amb les paraules següents: 
 

A diferència de l’àmbit domèstic, la cel·la conventual fou un lloc privilegiat per a 
l’escriptura, reconegut per les mateixes monges i protegit dins dels seus arxius. És cert 
que el zel de la privacitat ha impedit sovint que pogués conèixer-se extramurs, però en 
alguns moments de la història els homes han necessitat sentir la veu dels claustres 
femenins i aleshores aquesta s’ha deixat sentir. Així ha estat possible conèixer els 
escrits de les místiques medievals, i les autobiografies, o llibres de la vida, de l’època 
moderna.8 

 
Aquesta idea dels convents com a espais vertebrats de cultura és compartida per Ángela 
Múñoz, per a qui els vincles establerts a les comunitats de religioses són fonamentals per 

                                                                                                                                               
Deusto-Mensajero, 1993.  

5. A l’àmbit català, tenim el precedent medieval de l’escriptora sor Isabel de Villena. Vegeu Montserrat CABRÉ, 
«Formes de cultura femenina a la Catalunya medieval», dins Mary NASH (ed.), Més enllà del silenci: les dones a 
la Història de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988, pàg. 31-52; Electa ARENAL i Stacy SCHLAU, 
«“Leyendo yo y escribiendo ella”: The Convent as Intellectual Comunity», Journal of Hispanic Philology, 13 
(1989), pàg. 214-229 i M. Dolores PÉREZ BALTASAR, «Saber y creación literaria: los claustros femeninos en la Edad 
Moderna», Cuadernos de Historia Moderna, 20 (1998), pàg. 129-143. 

6. Palma MARTÍNEZ-BURGOS, «Experiencia religiosa y sensibilidad femenina en la España Moderna», dins Georges 
DUBY i Michelle PERROT (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente, v. 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna, 
Madrid, Taurus-Santillana, 1993, pàg. 598. 

7. María Soledad HERNÁNDEZ CABRERA, «La celda del convento, una habitación propia. La vivencia de la clausura en 
la comunidad de dominicas de Montesión», Duoda, 22 (2002), pàg. 19-40. 

8. Eulàlia D’AHUMADA BATLLE, «Un espai dins del claustre: l’escriptura femenina a l’època moderna», Paraules i fets 
de dones, 57 (2010), pàg. 11. 
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la creació d’una cultura femenina (no necessàriament escrita).9 Fet i fet, veiem com al 
recer del claustre, les religioses van tenir una major llibertat per desenvolupar les seves 
aptituds intel·lectuals, i algunes ho van aprofitar al màxim,10 plasmant el seu saber a 
través del procés de creació literària. Això explica el nombre significatiu d’escriptores 
religioses que, sobretot a partir del segle XVI sota l’influx de santa Teresa, van escriure 
tot tipus d’obres en l’àmbit català: fonamentalment, textos de caràcter autobiogràfic i 
dietarístic (vides espirituals, llibres de memòries conventuals, dietaris, cròniques),11 
però també literatura epistolar, mística i devota i, fins i tot, peces poètiques, que és el 
tema que avui ens ocupa. 

Pel que fa al domini de la lírica, la producció als convents femenins catalans durant 
l’edat moderna és més important del que se sospita. Sabem que algunes monges, en els 
seus moments de solitud, van intentar conrear el seu esperit no només amb lectures 
devotes i pregàries, sinó també amb l’exercici poètic, i ens han deixat composicions 
manuscrites de caràcter religiós i místic molt interessants. Evidentment, aquests poemes 
no anaven destinats a la publicació i la gran majoria d’ells han restat inèdits als arxius 
conventuals, a l’espera que algun investigador hi diposités la seva mirada. A aquesta 
producció manuscrita se li de ha sumar, a més, tot un conjunt de poesies generalment 
anònimes, compostes en motiu de festes litúrgiques o de celebracions conventuals, com 
ara les vesticions o professions de novícies, algunes de les quals es van arribar a 
imprimir (a partir del segle XVIII).12  

Així, doncs, no tot el llegat poètic conventual ha restat manuscrit, sinó que també 
existeix un ampli conjunt de composicions que, originades per les monges en la 
clausura, sobretot al segle XVII, van transcendir els murs monàstics a través de la 
impremta i van arribar a un públic més ampli, aliè a la seva comunitat. Parlem, d’una 
banda, dels poemes escrits per formar part dels preliminars d’altres obres impreses (com 
és el cas de l’obra de sor Contesina Fontanella, de la qual tot seguit ens ocuparem) i, de 
l’altra, de la quantitat de composicions presentades per un nombre elevat de religioses 
que van concórrer –especialment al segle XVII, però també en la centúria anterior– a 
certàmens literaris celebrats a les grans ciutats de l’àmbit lingüístic català. Aquests 
certàmens van projectar un cert prestigi literari en algunes de les participants, que van 
rivalitzar amb els poetes més importants del moment; és el cas de la religiosa valenciana 
sor Bernarda Romero, assídua participant de certàmens durant el segle XVII i, fins i tot, 
guanyadora d’algun guardó poètic.13  

                                                 
9. Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ, «El monacato como espacio de cultura femenina. A propósito de la Inmaculada 

Concepción de María y la representación de la sexuación femenina», dins Mary NASH, María José DE LA PASCUA 

SÁNCHEZ i Gloria ESPIGARDO TOCINO (eds.), Actas del V Coloquio Internacional de la Asociación Española de 
Investigación Histórica de las Mujeres: Pautas Históricas de Sociabilidad Femenina. Rituales y modelos de 
representación, Cadis, Universidad de Cádiz, 1999, pàg. 71. 

10. Això, però, no significa que totes les religioses fossen instruïdes, ja que n’hi havia moltes que no sabien ni llegir. 
11. En molts casos, les religioses eren instades pels seus confessors a escriure, de manera que la seva actuació fou 

determinant en la proliferació d’escriptores religioses durant l’edat moderna. Vegeu MARTÍNEZ-BURGOS, 
«Experiencia...», pàg. 577. 

12. Afectos de una alma enamorada: que suben desde la vaga confusa región de el mundo a la pacífica segura esfera 
de el Carmelo. Expresados [...] por la señora Doña Maria Catalina Moreno de Albarado, en el siglo y en el 
claustro la Me. la M.e Maria Catalina de Jesús, cuando en su professión solemne [...] baxo la regla de [...] Santa 
Teresa de Jesus en el observantíssimo conuento de Carmelitas Descalzas de el Patriarca San Joseph de Valencia 
[...] el año 1757, València, Oficina de Joseph Estevan Dolz, [s. a.]. 

13. Tenim documentades una cinquantena de dones participants, majoritàriament religioses, al llarg del domini 
lingüístic català. Aquest fenomen de les justes poètiques s’emmarca dins les fastuoses festes urbanes que van 
proliferar arreu de la Península Ibèrica, patrocinades pel poder civil o religiós amb motiu de la commemoració 
d’esdeveniments religiosos o polítics, en els quals es cridava a la participació de tots els estrats de la població. Per 
al territori de parla catalana, vegeu, entre d’altres: Albert ROSSICH, «Els certàmens literaris a Barcelona, segles XIV-
XVIII», Quaderns d’Història, 9 (2003), pàg. 83-108 i Antoni FERRANDO FRANCÉS, Els certàmens poètics valencians 
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El que m’interessa de fer notar aquí és que la participació de religioses en aquests 
tipus d’esdeveniments literaris evidencia una discordança. Cal tenir en compte que amb 
la compareixença física real de les religioses a aquests tipus d’esdeveniments públics, 
s’estava infringint el compliment de les normes bàsiques de clausura monàstica 
imposades fonamentalment amb Trento.14 Amb tot, obviarem aquesta discussió i ens 
centrarem en el fet que per a aquestes poetesses ocasionals la poesia esdevenia una via 
d’escapament que els permetia no només evadir el seu aïllament i connectar amb el món 
exterior, sinó també sortir a la palestra pública per expressar-se i demostrar la seva habilitat 
amb la ploma. Podríem pensar, doncs, que les religioses utilitzaven els certàmens literaris 
com a plataforma d’una certa projecció personal, malgrat que fos eventualment. I tot això 
ens obliga a revisar la imatge tradicional de la religiosa ideada per l’Església i 
consignada pels tractats pedagògics del moment, segons els quals s’exigia que aquesta 
fos «toda silencio y responsabilidad, paciencia inalterable, dedicación convencida, 
encierro interior y rechazo de la vida mundana».15 

El que és evident, doncs, és que, tal com demostra l’activitat literària que van dur a 
terme, les religioses catalanes de l’edat moderna, malgrat la clausura, van participar en 
el panorama cultural del moment i hi van fer la seva modesta però alhora valuosa 
aportació. En aquest sentit, el convent dominicà dels Àngels de Barcelona esdevingué 
un focus important de projecció literària femenina,16 ja que hi tenim documentada 
l’existència de diverses monges que hi excel·liren, no només per les seves qualitats 
religioses, sinó també per la seva virtut literària. Estem parlant de l’autora més prolífica 
del període, la mística sor Hipòlita de Jesús Rocabertí (1551-1624) que, tancada al 
convent dels Àngels des dels onze anys, es va dedicar totalment a l’escriptura i va 
aconseguir redactar una vintena d’obres religioses –en castellà– que van arribar a la 
impremta.17 A més d’aquesta autora, tenim notícia de la concurrència de la religiosa sor 
Teresa de Prexana, del mateix convent dels Àngels, a un certamen celebrat al convent 
dels carmelites descalços de Barcelona al 1614. Hi va aportar una composició, «a la 
devoció» de santa Teresa, a la beatificació de la qual anaven dedicades les festes.18 

Amb aquests antecedents, doncs, el cas de sor Contesina que avui ens ocupa no s’ha 
de veure com un testimoni aïllat de dona lletrada al convent dels Àngels sense gaire 
importància. Possiblement, Contesina, va tenir en la figura extraordinària d’Hipòlita de 

                                                                                                                                               
del segle XIV al XIX, Valencia, Alfons el Magnànim, 1983. Vegeu també Aurora DOMÍNGUEZ, «De monjas y poesía de 
ocasión en la Espanya del seiscientos», dins María José PORRO (ed.), Romper el espejo. La mujer y la transgresión de 
códigos en la literatura española: escritura, lectura, textos (1001-2000). III Reunión Científica Internacional 
(Córdoba, diciembre 1999), Còrdova, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2001, pàg. 41-50. 

14. En alguns llibres de festes, que inclouen el relat dels certàmens literaris, hi ha consignada la participació de les 
religioses en les commemoracions i fins i tot com a públic assistent. Amb tot, caldria fer una anàlisi més 
exhaustiva per determinar les circumstàncies reals de la participació de les religioses. 

15. Romeo DI MAIO, Mujer y renacimiento, Madrid, Mondadori, 1988, pàg. 231. 
16. Els treballs de Celedonio Fuentes sobre escriptores en la història de la província dominicana d’Aragó, corroboren 

la idea que les comunitats de dominiques contemplatives van tenir una intensa vida espiritual i literària. Vegeu 
Celedonio FUENTES, «Escritoras en las historias de la provincia dominicana de Aragón», Teología Espiritual, 
XLVI/136-137 (2002), pàg. 59-72. 

17. El seu oncle, bisbe de València, Joan Tomàs de Rocabertí, va encarregar la publicació de les obres entre 1679 i 1685, 
i aquestes foren incloses a l’Índex de llibres prohibits l’any 1687. Vegeu James S  AMELANG, «Los usos de la 
autobiografía: monjas y beatas en la Cataluña moderna», dins James S. AMELANG & Mary NASH (eds.), Historia y  
género: las mujeres en la época moderna y contemporánea, València, Alfons el Magnánim, 1990, pàg. 191-212 i 
Isabelle POUTRIN, La voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne Modeme, Madrid, Casa 
de Velázquez, 1995. 

18. «El espíritu divino...», dins Josep DALMAU, Relación de la Solemnidad con que se han celebrado en la Ciudad de 
Barcelona las fiestas a la Beatificacion de la Madre S. Teresa de Iesus, fundadora de la reforma de frayles y monjas, 
de nuestra Senyora del Carmen, de los descalços («Tratado II. Del certamen poético en las fiestas de la madre santa 
Teresa de Jesús en la ciudad de Barcelona»), Barcelona, Sebastián Matevad, 1615, f. 59. 
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Rocabertí un dels seus estímuls per apropar-se a la creació literària sense temor. 
 

 
Contesina Fontanella a través de la seva obra19 
 
Clara Fontanella i Garraver va nàixer a Barcelona al 1618 al si d’una de les famílies més 
importants de l’època, tant des del punt de vista polític com literari: fou filla de Joan 
Pere Fontanella, jurista i Conseller en Cap del Consell de Cent de Barcelona durant la 
Guerra de Segadors, i de Margarida Garraver; germana, per tant, de Josep Fontanella, 
jurisconsult i regent de l’Audiència Reial, i del jurista i escriptor Francesc Fontanella.20 
El 29 de maig de 1627, quan tenia nou anys, va prendre l’hàbit de religiosa del convent 
dels Àngels, acompanyada de la seva germana Maria-Àngela (o sor Francesca), de 13 
anys.21 Maria-Àngela, o bé perquè no va suportar els sacrificis i les aspreses que exigia 
la vida conventual o bé per assumptes matrimonials, va sortir del convent als cap d’uns 
anys i va anar a viure a Perpinyà, on va morir el 1651 després de dos matrimonis. Però 
Clara hi va acabar professant, el 1634, amb el nom de sor Contesina. 

D’aquesta religiosa només coneixem dues composicions breus, en castellà, impreses 
als preliminars del primer volum de les Cathaloniae decisiones del seu pare, publicat el 
1639.22 Aquestes peces estan escrites en primera persona i ens permeten escoltar la veu 
poètica de l’autora de manera directa i sincera i llegir entre línies una determinada 
percepció de l’enclaustrament que viu. I és en aquest sentit que hem de destacar la 
sobrevaloració de la nota personal de Contesina, que va més enllà de les hipèrboles 
encomiàstiques del gènere i que ens permet arribar directament a l’expressió de la seva 
pròpia experiència. 

En un treball dedicat a la literatura gestada per religioses dins dels claustres durant 
l’edat moderna, Eulàlia d’Ahumada afirma: 

 
L’escriptura ha estat, per a la dona, al llarg dels segles, un vehicle per expressar-se des 
del sentir i des del pensament, un escut on protegir-se de la mirada d’altri. Les dones 
han escrit per conèixer-se i per reconèixer-se, per explicar-se, per alliberar-se, per 
crear bellesa o elaborar pensament, i ho han fet d’una manera desinteressada, ja que 
poques vegades han cregut que els seus escrits transcendirien l’esfera privada on 

                                                 
19. Les escasses dades que es coneixen provenen del Llibre de vesticions del convent dels Àngels. Agraïm a Eulàlia 

d’Ahumada la informació proporcionada sobre aquest Llibre. 
20. El matrimoni va tenir vuit fills: el 1601 va nàixer el primogènit Josep, qui segons Capdeferro, no es correspon 

amb el citat jurisconsult Josep Fontanella, sinó que mort el primer prematurament, hauria rebut el mateix nom el 
següent fill mascle nascut el 1606. Anteriorment a aquest, el 1603 havia nascut la filla Anna i després van seguir 
Benet, frare caputxí, nascut el 1609; Maria-Margarida, el 1611; Maria-Àngela, el 1614; la nostra Clara, el 1618, i 
Francesc, el 1622. Vegeu Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat de luxe per a 
la ciutat de Girona, tesi doctoral, Departament de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2010, pàg. 117, i Pep 
VALSALOBRE, «Francesc Fontanella: una biografia excessiva», Revista de Catalunya, 239 (maig 2008), pàg. 91-
98. Es poden extraure dades biogràfiques del clan Fontanella a partir d’altres estudis: Antoni SIMÓN I TARRÉS, 
Pau Claris, líder d’una classe revolucionària, Barcelona, Abadia de Montserrat, 2008 (sobre Joan Pere i Josep 
Fontanella, vegeu pàg. 158-162.); Pep VALSALOBRE i Gabriel SANSANO (eds.), Francesc Fontanella: una obra, 
una vida, un temps, Bellcaire d’Empordà, Vitel·la, 2006; Gabriel SANSANO & Pep VALSALOBRE (eds.), 
Fontanellana: estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/ 85), Girona, Documenta 
Universitaria, 2009; Pep VALSALOBRE, «“Mudats tots los perfils”: aportacions a la biografia de Francesc 
Fontanella», Els Marges, 92 (2010), pàg. 54-81. 

21. «Dit die [9 novembre 1614] fonch batejada Maria Àngela Anna Theodora Margarida, filla de miser Joan Pere 
Fontanella, doctor en drets, y de la senyora Margarida, muller» (ACB (Arxiu de la Catedral de Barcelona), Llibre 
de bateigs 9, f. 74; citat a VALSALOBRE, «“Mudats...»,  pàg. 57). 

22. Joan Pere Fontanella, seguint el costum de l’època, va recol·lectar poemes de familiars i amics als preliminars del 
seu llibre; a banda de la contribució de sor Contesina, també hi ha poemes dels fills Francesc i Benet. 
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s’havien gestat. La dona de l’època moderna escrivia en la intimitat de l’habitació o 
de la cel·la, defensant així la necessitat d’un espai privat dins del claustre monàstic –o 
domèstic– on estava reclosa.23 

 
Així, segons aquestes paraules d’Ahumada, en l’entorn monàstic la poesia és usada com 
un canal de comunicació per expressar els sentiments i els pensaments de les religioses, 
com és el cas de sor Contesina. Amb tot, a diferència de la gran majoria de monges que 
agafaren la ploma durant aquest període, l’obra de les quals no va assolir la llum 
pública, sinó que va romandre manuscrita a l’àmbit privat conventual,24 els poemes de 
Contesina sí que gaudiren del privilegi de la publicació. Aquesta concessió, escassament 
tolerada en qualsevol altra dona de l’època,25 fou permesa en sor Contesina perquè els 
seus poemes havien estat concebuts amb un propòsit eventual: havien de formar part 
dels preliminars d’un llibre –i d’un llibre del seu pare– juntament amb altres 
composicions, i per tant, ja estaven destinats a la publicació. I és que cal tenir en compte 
que en el fenomen de la publicació de poemes femenins als preliminars d’obres alienes 
hi ha un factor que juga un paper molt important: normalment aquestes dones que 
escriuen un poema encomiàstic a l’autor per dedicar-li els seus afectes hi estan 
emparentades d’alguna manera o altra. És el cas, per exemple, de la dominicana 
perpinyanesa sor Caterina Domènec i Súnyer, que té dos poemes al llibre del seu fill 
Domènec Súnyer,26 o de la tortosina Isabel d’Herèdia i Aduart, que va dedicar dues 
dècimes a l’obra del seu germà Jeroni d’Herèdia.27 Al capdavall, la finalitat amb què són 
creades les poesies de la nostra poetessa sor Contesina, com a elements de paratext 
disposats en l’obra paterna, és el que legitima i possibilita la seva publicació. Gràcies a 
aquest fet, la veu de la religiosa ha eludit la clausura i el silenci conventual per assolir la 
categoria de veu pública. Amb el poder conferit per la paraula pública, doncs, sor 
Contesina s’eleva com una digna representant de la comunitat dels Àngels i a través 
d’ella podem apercebre la realitat conventual del moment.  

La primera de les dues composicions és un sonet, amb la rúbrica següent: «Soneto 
de sor Contesina Fontanella, monja del monasterio de los Ángeles de Barcelona de la 
orden de Santo Domingo, hija del autor, a su padre»:28 
 

Tenido he relación, padre querido, 
                                                 
23. D’AHUMADA, «Un espai...», pàg. 11. 
24. En aquesta època, el fet que una dona publiqués es considerava una transgressió dels valors establerts, com 

afirma Antonio Castillo Gómez: «[...] tomar la palabra en el espacio público, dominado hegemónicamente por los 
varones, implicaba una forma de protesta contra la subordinación social y las determinaciones del sistema de 
géneros» (Antonio CASTILLO GÓMEZ, Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los Siglos 
de Oro, Madrid, Akal, 2006, pàg. 159).  

25. Segons Nieves Baranda, les dones no estaven autoritzades a assolir el discurs públic i aquesta manca 
d’autorització és el que va dificultar la publicació de les obres femenines. Vegeu Nieves BARANDA, «Las 
escritoras españolas en el siglo XVI: la ausencia de una tradición literaria propia», dins Nieves BARANDA i Lucía 
MONTEJO GUERRA (coords.), Las mujeres escritoras en la historia de la literatura española, Madrid, UNED, 2002, 
pàg. 37. 

26. «Mas me gozo hijo querido…» i «Gozosa estoy Virgen Santa…», dins Domènec SÚNYER, Vida y milagros de 
Santo Domingo de Soriano: y favores, que la Reya de los Ángeles, María Sacratísima a hecho, a la ilustre y 
preclara religión dominicana (sic); y en retorno dellos, lo que han hecho sus frayles, en devida correspondencia, 
a la grandeza de su magestad gloriosa, Perpinyà, Esteban Bartan, 1651, f. CLv. 

27. «También hermano pintáis...», dins Jeroni D’HERÈDIA, Guirnalda de Venus Casta y Amor enamorado. Prosas y 
versos de Hierónimo de Heredia. Dirigidas a la excelencia de la Duquesa de Monteleón, Condesa de Santangelo, 
Barcelona, Jaime Cendrat, 1603, f. 8v; i dins la mateixa obra, «Hermano por mi bien dado...», f. 69v. Aquesta poetessa 
també té una redondilla castellana en honor de sant Oleguer als preliminars de l’obra de Jaume REBULLOSA, Vida y 
milagros del divino Olaguer, Obispo de Barcelona y Arçobispo de Tarragona, Barcelona, Lucas Sánchez, 1609, f. 
15v. 

28. Joan Pere FONTANELLA, Decisiones Cathaloniae, vol. I, Barcelona, Pere Lacavalleria, 1639, f. 5. 

34

http://ccuc.cbuc.cat/record=b1989731~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3493572~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3493572~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4590086~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2423820~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2423820~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2423820~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1997686~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1997686~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5563130~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5563130~S23*cat
http://ddd.uab.cat/record/60441
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que vuestras obras, que a la luz se han dado, 
aplausos en el mundo han alcanzado, 
 que alabanzas en él han conseguido. 
 
Dícenme que librado del olvido 
vuestro nombre en los evos ha quedado, 
que sois por estudioso el aclamado, 
 que honroso os dan de docto el apellido. 
 
Que de nuevo sacais en Decisiones 
civiles casos de sucesos raros, 
augmentos dando a la adquirida fama. 
 
Sean, padre y señor, estos blasones 
nuevo incentivo para haber de amaros, 
si augmento admite la que tanto os ama. 

 
Aquesta composició és interessant en la mesura que ens proporciona indicis de la 
personalitat de l’autora: Contesina demostra ser una dona conreada i avesada a les 
lletres, lectora de les obres del seu pare, a qui, d’altra banda, professa una gran devoció, 
com no podia ser altrament. Així mateix, la noia demostra estar al corrent dels seus èxits 
i, a través d’un llenguatge afectiu, li explica com s’ha assabentat per boca d’altri de la 
bona acollida que ha tingut entre el públic, cosa que demostra com de fàcil era la 
circulació a intramurs d’informació provinent de l’exterior. 

El segon poema és una dècima, una “joguina” amb la qual la religiosa s’adreça al 
mateix llibre per fer un retret indirecte al seu pare. Amb la rúbrica «Juguete de la misma 
al libro. Décima»,29 diu: 

 
Señor don Libro, una queja 
tengo de vós bien fundada 
y es que, estando aquí encerrada, 
nada muda y nada vieja, 
vós me apartais de la reja 
al que a entrambos nos dio el ser. 
No me aplaca el responder 
que fama y honor le days, 
que en efeto no le amays 
y el Amor ha de vencer. 

 
Aquí veiem com la noia, en un acusat to de plany, es queixa que «estando aquí 
encerrada, / nada muda y nada vieja,», el seu pare no s’hagi apropat al convent («a la 
reja») per visitar-la o, si més no, que ho faça amb menys freqüència. A més, la religiosa 
intenta provar que, a pesar de l’honor i la fama que el llibre pot reportar al seu pare, el 
que és realment important i el que triomfa per sobre de la glòria és l’«Amor» 
(paternofilial). Malgrat que és una composició breu, hi recollim una queixa explícita i 
una referència directa a l’aïllament conventual: Contesina se sent empresonada rere la 
reixa («encerrada», «reja») que la manté allunyada de la seva família; però, malgrat 

                                                 
29. FONTANELLA, Decisiones...,  f. 5. 

35
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l’aïllament i el silenci que implica per a una religiosa la vida conventual, ella trenca 
l’emmudiment a través de la seva veu poètica («nada muda»). En aquest cas, la veu de 
Contesina sense intermediaris fa arribar al seu pare una demanda d’atenció.  

A més, amb l’expressió «nada vieja», la noia està reivindicant la seva joventut, el 
moment de màxima plenitud de la vida (hem de tenir present que quan el llibre es 
publica, sols comptava vint-i-un anys). Contesina es preocupa per remarcar la seva força 
i vitalitat i ens fa arribar el missatge que, malgrat l’estat en què es troba 
d’enclaustrament religiós, que hauria d’estar regit per un capteniment submís, silenciós i 
obedient, ella és una dona plena d’energia, que busca integrar-se en el seu lloc al món. 
Davant d’una vida regida per les obligacions imposades pel cap de família, sor 
Contesina aprofita les llicències poètiques que aquest li concedeix per enviar-li una 
queixa. I és aquesta actitud de rebel·lia la que ens porta a plantejar les motivacions reals 
d’entrada al convent de la religiosa: fins a quin punt l’elecció del destí conventual va ser 
resultat d’una clara vocació religiosa o fins a quin punt responia a una decisió del cap de 
família.30 Considerant l’edat primerenca amb què Contesina va entrar al convent i tenint 
en compte que hi va entrar acompanyada de la seva germana, no gaire més gran que 
ella, no podem menysprear la hipòtesi que Joan Pere Fontanella col·loqués les dues 
filles al convent, tot vetllant pels interessos econòmics de la família. Recordem que pel 
que fa al seu fill, Francesc Fontanella, la decisió paterna també hi degué incidir de 
manera crucial perquè  s’inclinés cap al «negoci familiar de l’advocacia».31  

En el cas de sor Contesina, estaria personalitzant una situació generalitzada a les 
comunitats religioses femenines de l’època, poblades per noies pertanyents a les grans 
famílies catalanes, les quals, sense tenir una clara inclinació religiosa, havien sigut 
instades a consagrar la seva vida a Déu i s’havien acabat sotmetent a la vida conventual, 
amb les irregularitats que això comportava.32 Aquesta manca de vocació i d’esperit 
religiós transformava els convents en convents-presons que albergaven nenes de les 
grans famílies contra la seva voluntat. Moltes d’elles no estaven preparades per a 
complir l’observança ni les normes internes conventuals i utilitzaven qualsevol 
subterfugi o “permeabilitat” per contradir la norma de la clausura i mantenir contactes 
amb el món exterior, al qual volien pertànyer.33 

 
 

La clausura al convent dels Àngels: una experiència permeable durant 
el segle XVII 
 
És ben sabut que el procés de reforma monàstica i d’imposició de la clausura que venia 

                                                 
30. Tal com apunta Capdeferro: «En correspondència amb els cànons de l’època, Joan Pere Fontanella vetllaria per la 

col·locació professional dels seus descendents, parents i pròxims» i, per a les dues filles, per tant, l’opció més 
adient, era la religiosa. Vegeu J. CAPDEFERRO, «Aggiornamento biogràfic de Joan Pere Fontanella (1575-1649)», 
dins Gabriel SANSANO i Pep VALSALOBRE (eds.), Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc 
Fontanella (1622-1683/85), Girona, Documenta Universitaria, 2009, pàg. 139. 

31. A més del pare Joan Pere i el germà Josep, també hi havia el marit d’Anna Fontanella, Francesc Pere Rubí. 
Vegeu  VALSALOBRE, «“Mudats...»,  pàg. 60. 

32. Segons el Llibre de vesticions del convent dels Àngels, altres novícies que professen en aquesta primera meitat 
del segle XVII provenen de bona família: dues filles de Francesc Caçador (Mencia i Casilda, de 9 i 8 anys); 
Plàcida Gualbes, filla del cavaller Lluís Gualbes; Custòrida Granollacs, filla de Joan Granollacs, o noies filles de 
prohoms de cognom Càncer, Magarola, Corbera, Besturs, Ferrús, Guardiola... També hi ha un bon nombre de 
filles de mercader, la qual cosa demostra l’elevat rang social de la institució. 

33. Hernández aborda la qüestió de la clausura en un altre convent de l’orde dominicà, el Reial Monestir de Montsió 
de Barcelona, i planteja aquest aspecte de «permeabilitat». Vegeu HERNÁNDEZ CABRERA, «La celda...». 

36

http://ccuc.cbuc.cat/record=b4343022~S23*cat
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clamant-se per als convents femenins ja des de feia alguns segles34 havia trobat una forta 
resistència a Catalunya, especialment a Barcelona, on havia resultat difícil implantar les 
reformes tridentines i es van donar nombroses irregularitats. 

La història del convent de la Mare de Déu dels Àngels i Peu de la Creu de 
Barcelona35 reflecteix la problemàtica del compliment de la clausura per part de les 
religioses catalanes. El convent fou constituït per una comunitat de beates de sant 
Domènec de Caldes de Montbui que s’havien traslladat a Barcelona i a les quals se’ls 
havia atorgat la capella de Nostra Senyora dels Àngels –aixecada pel gremi de corders 
extramurs de la ciutat, a prop de la porta de Sant Daniel i de l’anomenat pont dels 
Àngels, sobre la séquia del Bogatell. Al 1497, aquestes beates van esdevenir religioses 
de vel negre, sota la regla de Sant Agustí. 

Per les referències documentals conservades, es dedueix que al principi vivien 
d’almoines i que no guardaven clausura. Així, hi ha consignat que al 1515 dues monges 
d’aquesta comunitat van recórrer tot Catalunya per recaptar diners per al monestir. 

 
A 12 de setembre 1515, en libre de Patents fol. 158, letres de patents dels Consellers 
en recomanació de dos monjas del Monastyr dels Angels fora los murs de Barcelona 
que eran anadas a captar y aplegar almoynas per Cathalunya, fent que a 2 de maig 
que partiren del Monastyr, havia bona salut en Barcelona.36 

 
Amb tot, hi ha constància que durant el priorat de Jerònima de Rocabertí (1550-1585), 
el 10 d’octubre de 1557, les religioses van prometre guardar clausura perpètua i, després 
d’una processó, van tancar la porta davant el testimoni de persones destacades; acte 
simbòlic mitjançant el qual pretenien evidenciar el seu propòsit d’aïllament. Uns anys 
més tard, al 1561, la comunitat es va traslladar a l’interior de la ciutat, a la capella del 
Peu de la Creu en busca de més protecció. Després d’això, el 25 de novembre de 1576, 
el Consell de Cent va decidir «cloure de parets altes lo Monastir dels Àngels», ja que els 
consellers havien estat obligats a fer acomplir les noves exigències de reforma.37 
D’aquesta manera veiem com uns anys més tard de la fi del Concili de Trento (1563), 
que havia de suposar la instauració definitiva de la clausura de les religioses i 
l’acabament dels problemes monàstics, els consellers encara intentaven remeiar les 
infraccions que es devien de donar al monestir amb la construcció de murs que fossen 
més infranquejables. 

Però els intents d’aïllar les religioses del convent dels Àngels no foren suficients per 
trencar els vincles d’aquestes dones amb l’exterior; ja que encara al segle XVII, la 
realitat vacil·lava entre una rigorosa normativa fonamentada en l’obligatorietat de 
guardar clausura i l’existència d’alguns casos que la infringien. Evidentment, no ens ve 
de nou si dic que als convents femenins de Barcelona eren molt habituals les visites de 
persones alienes a la comunitat, familiars o no, que entaulaven relacions més o menys 
lícites amb les monges.38 En el cas del convent dels Àngels, les reclamacions de visita 
                                                 
34. El procés d’instauració de la clausura monàstica femenina és llarg i complex, d’abast plurisecular (reforma 

monàstica dels Reis Catòlics i cristal·lització amb el Concili de Trento). Com que és impossible parlar-ne en 
aquesta breu comunicació, vegeu l’obra ja citada d’ARANA, La clausura.... 

35. Antonio Paulí MELÉNDEZ, Resumen histórico del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles y pie de la Cruz 
de Barcelona, Barcelona, [s.n.], 1941. 

36. Rúbriques de Bruniquer: Ceremonial dels magnífichs consellers y regiment de la Ciutat de Barcelona / publicat 
per acort y a despeses del Excm. Ajuntament Constitucional e iniciat [...] Francesch Carreras y Candi y 
Bartomeu Gunyalons y Bou, vol. III, Barcelona, Imprempta d’Henrich, [1912-1916], pàg. 84. 

37. Rúbriques de Bruniquer..., pàg. 88. 
38. Hernández explica com durant els segles XV i XVI, al monestir de Montsió de Barcelona, hi havia una entrada i 

sortida indiscriminada d’homes i dones seglars, violant així els decrets de clausura. Vegeu HERNÁNDEZ CABRERA, 

37

http://ccuc.cbuc.cat/record=b4680611~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2993620~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2993620~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6762504~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6762504~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6762504~S23*cat
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que sor Contesina fa al seu pare al poema només tenen sentit si considerem que les 
visites realment sí que hi eren acceptades, ni que fos a l’altra banda de la reixa. 

A més, un testimoni que deixa al descobert els vincles que les religioses del convent 
barceloní haurien anat mantenint i actualitzant amb gent de l’exterior és el de Francesc 
Fontanella. Es coneix que l’escriptor sovintejava els voltants del convent dels Àngels i 
tenia una relació intensa amb les religioses, tal com proven les diverses manifestacions 
literàries, com poesies i cartes de paròdia cavalleresca, que aquest els va adreçar.39 
Sobta comprovar el to escatològic i eròtic d’aquestes peces de Francesc Fontanella qui, 
d’altra banda, va ser acusat per Josep de Margarit i de Biure «de azer en medio del día 
una grande susiadad y descortesia ha un monesterio de religioses de las más principales 
desta Ciudad, que solo un hombre vil de su sangre lo podia azer».40 Alguns estudiosos, 
fins i tot, han fet derivar d’aquesta relació entre Fontanella i les religioses del convent 
conseqüències més enllà de les estrictament poètiques;41 amb tot, la manca de 
documentació impossibilita esclarir suposicions. El que és cert és que, gràcies al 
testament de Margarida Garraver, coneixem l’existència d’una filla de Francesc 
Fontanella, Josepa Fontanella, procedent d’una relació extramatrimonial, la qual vivia, 
al 1656, al convent dels Àngels sota la protecció de la tieta sor Contesina Fontanella.42 
Aquesta va arribar a esdevenir prioressa del convent entre 1715 i 1721, la qual cosa 
demostra la forta influència que va exercir la família Fontanella al convent. 

En conclusió, a partir dels testimonis que hem vist de la família Fontanella a l’entorn 
del convent dels Àngels i amb els casos de religioses participants en certàmens ja 
esmentats, aquestes experiències ens porten a constatar l’existència de vincles i de 
relacions de les religioses amb l’exterior. Al capdavall, això ens obliga a considerar una 
certa ‘permeabilitat’ en l’espai conventual i ens obliga a qüestionar els límits estrictes 
de la clausura religiosa, tot remarcant la importància i la presència que van tenir algunes 
d’aquestes religioses en l’àmbit cultural de la Barcelona del moment, malgrat els intents 
de silenciament. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
«La celda...»., pàg. 28. 

39. Vegeu la descripció de la sèrie a Eulàlia MIRALLES, «Per a una lectura de l’Ambaixada del príncep Licomandro a 
l’emperador de Bugia de Francesc Fontanella», dins Gabriel SANSANO i Pep VALSALOBRE (eds.), Fontanellana: 
estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/ 85), Girona, Documenta Universitaria, 2009, 
pàg. 271-301. Trobem les cartes de Fontanella relacionades amb les senyores dels Àngels editades per Maria 
Mercè Miró dins Francesc FONTANELLA, Tragicomèdia d’Amor, Firmesa i Porfia. Lo Desengany, Barcelona, 
Institut del Teatre, 1988, pàg. 285-296. 

40. Reproduït per VALSALOBRE, «“Mudats...»,  pàg. 62-63. 
41. Vegeu VALSALOBRE, «“Mudats...»,  pàg. 68-70. 
42. Llegim en la clàusula 9 del testament signat el 17 de juny de 1656: «Item, deix y llego a Josepha, donsella, filla 

natural de Francisco Fontanella, mon fill, que de present està acomanada en lo dit monastir de Nostra Senyora 
dels Àngels de la dita ciutat de Barcelona, en cas y per col·locatió de son matrimoni, contractant aquell de 
voluntat de mon hereu devall scrit y no altrament, sinchcentes lliures barceloneses y dos-centes lliures més per 
caxes, robes y joyes de sa persona, ab pacte que si mor sens fills o ab tals algú dels quals no arribe a edad de 
testar tornen a mon hereu, acceptades (i. e. exceptuades) doscentes lliures, de les quals puga testar y fer ses 
líberas voluntats» (CAPDEFERRO, Joan Pere Fontanella..., pàg. 494-495). 

38
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La classe dirigent de Barcelona i la Conferència dels Tres 
Comuns. Una relectura del poder del Consell de Cent en el 
tombant del segle XVIII 
 
Eduard Martí Fraga*  
  
 
 
 
 
 
A hores d’ara, parlar del poder del Consell de Cent a l’Edat Moderna pot semblar ja un 
tema redundant.1 És ben conegut com al llarg del segles XVI i XVII els seus camps 
d’actuació van anar creixent fins posar-se al mateix nivell que la Diputació del General, 
si no més amunt. Des del fet que els seus enviats al rei tinguessin la consideració 
d’ambaixadors, passant pel dret de carreratge, les exempcions fiscals i el dret de 
cobertura assolit el 1690, els consellers s’havien configurat com una institució amb una 
gran influència política.2 No exagerava pas Joan Botero quan, el 1637, deia que 
Barcelona semblava més una «república franca que ciutat vassalla per los molts 
privilegis de que goza».3 Tampoc ho feia el general Vendôme el 1697, en considerar 
que «mai havia vist una ciutat amb tants privilegis, [...] amb capacitat de burlar-se 
sovint de les ordres [...] del rei d’Espanya».4 L’alt concepte que tenien els consellers de 
les seves responsabilitats vers la societat els va portar a intervenir sovint en afers que 
afectaven a la defensa de les Constitucions de tot el Principat i no només de la ciutat, 
com ho constataven els mateixos consellers l’any 1591.5 Aquesta realitat té una llarga 
trajectòria, que va des del Consell del Principat de 1460, creat amb el suport i vist-i-plau 
del Consell de Cent,6 passant per tot el conflicte de les Juntes de Braços de finals del 
segle XVI, estudiades per Miquel Pérez Latre, fins arribar a la Junta General de 1640.7 
En totes elles s’observa el paper director del Consell Cent en decisions que afectaven a 
tota la comunitat del Principat, tractant d’igual a igual a la Diputació.8 

                                                            
*  Universitat Internacional de Catalunya. 
1. Aquesta comunicació s’emmarca dins el Grup d’Estudis de les Institucions i la societat a la Catalunya Moderna, 

segles XVI-XIX (2009 SGR 00318), dirigit pel professor Joaquim Albareda.  
2. Agusti DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història, vol. II, Barcelona, Curial, 1973; Andreu Avel·lí PI I 

ARIMON, Barcelona antigua y moderna, vol. I, Barcelona, Llibreria Tomàs Gorch, 1854; Jaime Carrera i Pujal, 
Història Política i Econòmica de Catalunya, vol. I, Barcelona, Bosch, 1947.  

3. Núria FLORENSA I SOLER, El Consell de Cent, Barcelona a la Guerra dels Segadors, Barcelona, Universitat Rovira 
i Virgili, 1996, pàg. 113-114. 

4. Joaquim ALBAREDA, «La revolució catalana de 1640: la continuïtat de la revolta», dins VVAA, La revolució 
catalana de 1640, Barcelona, Crítica, 1991, pàg. 291-317. La cita és la pàg. 310. 

5. Miquel PÉREZ LATRE, Llevar la Corona de su magestad, Treball d’iniciació a la recerca, Bellaterra, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1994. pàg. 226. 

6. Sobre el Consell de Principat vegeu Georges DESDEVISES DU DEZERT, Don Carlos de Aragón, príncipe de Viana, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999. 

7. Vegeu  Basili DE RUBÍ, Les Corts Generals de Pau Claris, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1976, 
pàg. 84. 

8. FLORENSA, El Consell..., pàg. 555. Sobre el poder del Consell de Cent, vegeu també Eva SERRA I PUIG, «Poder 
polític: municipi, Generalitat i virrei», dins Eulàlia DURAN i Eulàlia MIRALLES (coord.), La Barcelona ideal i la 
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Aquest prestigi creixent va dur a què, en determinades ocasions, el Consell de Cent 
s’enfrontés amb la Diputació per la defensa de les Constitucions, acusant-la de no 
complir amb les seves obligacions i arribant a denunciar-la per contrafacció. Així 
succeí, per posar un dels exemples més coneguts, amb la vicerègia del bisbe Sentís 
l’any 1622. Però no només en aquella situació:9 també amb la vicerègia de 1701 i amb 
el conflicte per l’expulsió d’Arnald Jäger el 1702 el Consell de Cent va denunciar els 
diputats «en atenció de la gran omissió se ha experimentat y experimenta en dits 
deputats en lo tocant a la observança de las Generals Constitucions».10 Una lectura 
crítica dels fets succeïts durant els primers anys del segle XVIII posa de manifest que els 
diputats no van tenir una actitud prou diligent en la defensa de les Constitucions. Van 
ser els diputats els primers en acceptar la interinitat de Darmstadt el novembre de 1700, 
els que al febrer de 1701 acceptaren el nomenament de Palma com a virrei tot i que no 
s’havia finalitzat la vicerègia de Darmstadt, els que no s’enfrontaren amb el virrei en el 
conflicte per les càtedres de la universitat ni per l’escorcoll de la correspondència 
privada l’estiu de 1703. Amb el virrei Velasco, els Diputats van acceptar les 
modificacions del testament de Carles II fetes per Felip V i no s’oposaren als 
empresonaments il·legals de juny de 1704.11 Fins i tot en el conflicte per l’Epítome de 
1711, els diputats només reaccionaren després de les demandes dels consellers perquè 
analitzessin el contingut del llibre. En totes aquestes situacions, el Consell de Cent i el 
Braç Militar, dirigits per la Conferència, van liderar la defensa de les Constitucions amb 
molta més fermesa que no pas la Diputació.12 

Si al llarg del segle XVII, el Consell de Cent va assolir quotes de poder més grans, 
fins a igualar i superar en prestigi a la Diputació,13 l’aparició, l’any 1697, de la 
Conferència dels Tres Comuns, va trencar novament l’equilibri de poders entre les 
institucions. Aquesta institució, que reunia representants de les tres més poderoses del 
país (Consell de Cent, Diputació i Braç Militar), va liderar l’actuació del comuns durant 
aquells anys fins esdevenir un autèntic organisme director. El seu poder va ser tan gran, 
que l’any 1705, Felip V es veié forçat a anul·lar les conferències pels “danys” que 
causava al seu servei. En arribar Carles III, l’arxiduc, es van tornar a legalitzar i van 
tenir un paper clau fins a la darreria de 1714.14 Més enllà d’aquest fet, l’aparició de la 
Conferència dels Tres Comuns sembla que va significar un nou intent del Consell de 
Cent d’augmentar les seves quotes d’influència política en detriment de la Diputació. 
Vegem-ho amb una mica més de detall. 
                                                                                                                                                                              

Barcelona real en la cultura literària de l’Edat Moderna, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(Barcelona Quaderns d’Història, 9), 2003, pàg. 25-50. 

9. Diversos autors han estudiat amb profunditat l’episodi de la vicerègia del bisbe Sentí, en especial John H. ELLIOTT, 
La revolta catalana, 1598-1640, Barcelona, Vicens Vives, 1966, pàg. 142-152; i Jesús LALINDE, La institución 
Virreinal en Cataluña, Barcelona, Instituto Español de Estudios Mediterraneos, 1964, pàg. 164-175.  

10. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B-XVI, Corts, 89 (Microfilm 119), 26 de febrer de 1703. 
11. La bibliografia sobre el paper de la Diputació durant la Guerra de Successió és immensa. Per a una aproximació 

específica només dels anys que estudiem en aquesta comunicació, vegeu: Joaquim ALBAREDA i Eduard MARTÍ 

FRAGA, «Pròleg. La Generalitat entre 1701 i 1714», dins Josep M. SANS I TRAVÉ (dir.), Dietaris de la Generalitat 
de Catalunya. Vol. X. Anys 1701 a 1713, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2008, pàg. IX-XXXV. 

12. AHCB, 1B-XVI, Corts, 89 (Microfilm 119), 26 de febrer de 1703.  
13. Ben significativament, el 1690, els consellers aconseguien el dret de cobertura. La Diputació i el Braç Militar van 

haver d’esperar a 1706 per assolir aquest privilegi. El 1711, el Consell de Cent es tornava a diferenciar: els seus 
oficials aconseguien el privilegi de “Grandes de España” de primera classe. Diputats i militars en van ser 
exclosos.  

14. Manual de Novells Ardits vulgarment appellat Dietari del Antich Consell Barceloní..., Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, 1892, vol. XXV, pàg. 8. Sobre la Conferència dels Tres Comuns, vegeu Eduard MARTÍ FRAGA, La 
Conferència dels Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana, Barcelona, Fundació 
Ernest Lluch, 2008. 
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Tot i que la primera Conferència dels Tres Comuns va ser l’any 1697, la institució 
es va consolidar l’any següent arran de la necessitat de defensar l’honor dels catalans de 
les injúries proferides per Le Gendre. El resultat d’aquestes conferències fou la redacció 
del memorial Escudo de la Verdad. Ja aleshores es posà de manifest les divergències 
entre la Diputació i els altres dos comuns. La Ciutat i el Braç pretenien redactar un nou 
llibre, però els diputats es negaren a fer-ho,15 la qual cosa posava de manifest que el 
Consell de Cent i la noblesa tenien una actitud molt més ferma que no pas els diputats 
en la defensa de les Constitucions. Començava així tot un seguit de conflictes que a 
partir d’aleshores es van produir entre la Diputació, d’una banda, i el Consell de Cent i 
el Braç Militar, de l’altra. Darrere de tots els casos que hem esmentat abans (la vicerègia 
de 1701, l’afer Jäger, les càtedres de la universitat, el cas Pallejà, els empresonaments 
il·legals, etcètera) trobem una Diputació més partidària de les prerrogatives reials que no 
pas de la defensa de les Constitucions. Una Diputació que rebutjava el nou paper que 
pretenia tenir la Conferència dels Tres Comuns. Com s’explica aquesta actitud? 
Bàsicament per dues raons: la tipologia dels temes que tractava la Conferència i les 
competències que tenien els representants dels comuns. 

Una ullada als temes per als que es reunia la Conferència posa de manifest que 
molts d’ells no eren qüestions pròpies ni del Consell de Cent ni del Braç Militar. Cap 
d’ells tenia competències per decidir res sobre l’aplicació de la vicerègia, sobre 
l’obertura del Tribunal de Contrafaccions o per posar en dubte la validesa de les 
modificacions al testament de Carles II. Bé ho deien els mateixos diputats el 1701, quan 
justificaven la seva actitud perquè «la elecció de medis per exir al reparo de 
contrafaccions per ser esta peculiar a dit molt Illustríssim y fidelíssim consistori».16 
Acceptar una reunió de representants de les tres institucions per tractar aquestes temes 
suposava reconèixer que el Consell de Cent i el Braç Militar tenien competències sobre 
ells i que, per tant, la seva opinió valia tant com la dels diputats. Així, la Conferència 
esdevenia un mitjà a través del qual la Ciutat i el Braç augmentaven les seves quotes 
d’influència política, mentre que la Diputació en perdia. Els fets s’acabaren imposant i a 
partir de 1704 la Diputació va acceptar entrar en  el joc de les conferències dels Tres 
Comuns. Una ullada als 71 temes diferents que va tractar la Conferència entre 1698 i 
1714 palesa aquesta realitat. Gairebé el 50% de tots ells eren qüestions exclusives dels 
diputats, com ara la defensa del Principat durant la guerra, els problemes amb els 
allotjaments, l’obertura del Tribunal de Contrafaccions, la publicació de l’Epítome, 
l’enviament d’ambaixadors, els tractats internacionals de pau o la convocatòria de la 
Junta General de Braços. Gràcies a la Conferència, la Ciutat va poder influir, d’igual a 
igual, en aquests temes, i així augmentar la seva quota de poder. La Diputació era la 
gran derrotada. 

L’altre argument dels diputats per oposar-se a les conferències eren les 
competències dels representants dels comuns. Ciutat i Braç pretenien que els seus 
representants tinguessin “vot decisiu”, és a dir, que els comuns haguessin d’executar les 
decisions de la Conferència. Això implicava atorgar un gran poder a la Conferència, que 
s’erigia en un organisme superior als comuns, els quals només podien obeir les seves 
indicacions. La Diputació es negava a acceptar aquest tipus de plantejament i exigia que 
els representants tinguessin “vot consultiu”, de manera que els comuns poguessin 

                                                            
15. Josep M. SANS I TRAVÉ (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Vol. IX. Anys 1689 a 1701, Barcelona, 

Generalitat de Catalunya, 2006, pàg. 1105-1106.  
16. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Llibre de deliberacions del Braç Militar, G-69, vol. VI, f. 203r. D’ara 

endavant LLDBM. 
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lliurement seguir o no el parer de la Conferència.17 Això suposava limitar amb 
contundència el poder de la Conferència, que no determinava l’autonomia de cada comú 
en la seva actuació. Sota la llum del que hem exposat abans, ens adonem com el Consell 
de Cent estava molt interessat en què la Conferència tingués un vot decisiu, ja que 
implicava disminuir l’activitat dels diputats, alhora que reforçava la influència de la 
Ciutat en les decisions que afectaven a tot el Principat. Els diputats van resistir 
fèrriament les pressions, perquè acceptar-les implicava renunciar a la seva autonomia i 
al seu lideratge institucional, un lideratge que en la conjuntura de 1700 es trobava 
greument debilitat.18 Després de llargues discussions, al setembre de 1703, el conflicte 
va acabar en favor dels interessos dels diputats, de manera que consellers i militars 
acceptaren que les conferències tinguessin poders limitats.19 Des d’aquella data i fins 
1714, la Conferència es va configurar com una institució de caràcter assessor, però en la 
qual es reconeixia als representants de la Ciutat i Braç la capacitat d’opinar i influir en 
un nombre de temes molt més grans dels que havien tingut fins al moment. 

La importància que va tenir la Conferència com un instrument per expandir les 
quotes d’influència política del Consell de Cent es pot veure en altres aspectes. Un 
d’ells seria la iniciativa a l’hora de convocar la reunió de representants dels comuns. Per 
poder reunir la Conferència calia que un comú, davant el que considerava un afer greu, 
demanés a la resta d’institucions obrir conferències. El fet que un comú instés a la resta 
a tenir conferències era indicatiu del seu interès i la seva confiança en aquesta institució. 
Doncs bé, del total de les 32 conferències que tenim constància de qui les va convocar, 
en 15 casos va ser el Consell de Cent que les va demanar, la qual cosa suposa gairebé la 
meitat del total. De la resta, 10 van ser iniciativa del Braç, i 7 de la Diputació. A aquesta 
xifra caldria afegir el fet que en molt poques ocasions el Consell de Cent va rebutjar la 
possibilitat de tenir conferències, cosa que només ho féu amb la qüestió de la Nova 
Planta de govern de 1702.20 És més, en algunes ocasions, va demanar tenir conferències 
amb la Diputació, la qual va rebutjar l’oferta,21 cosa que posa de manifest la 
determinació del Consell de Cent per intervenir en aquells aspectes referents a la 
defensa de les Constitucions quan els diputats no ho feien. 

El creixent prestigi que el Consell de Cent va assolir a través de la Conferència dels 
Tres Comuns es visualitza també en el protocol, que posa de manifest la preeminència 
dels consellers per sobre dels diputats. Per exemple, a partir de 1707, la Conferència va 
començar a redactar representacions conjuntes dels Tres Comuns per Carles III i 
diversos monarques europeus. Resulta significatiu observar com aquestes 
representacions anaven signades en nom de «los comunes de la ciudad de Barcelona, 
Deputación de Cataluña y Brazo Militar del Principado»,22 en aquest ordre. És a dir, el 
Consell de Cent se situava per davant de la Diputació a l’hora de parlar en nom dels 
Tres Comuns. Fins i tot les representacions que redactà la Conferència per les converses 
de la Pau d’Utrecht anaven encapçalades per «La ville de Barcelonne, la Députation et 

                                                            
17. SANS (dir.), Dietaris... Vol. X, pàg. 258-259 i 1538-1540. 
18. Bé ho assenyalava pels volts de l’hivern de 1700 el poeta Bonaventura de Gualbes: «Lo Principat à fet el doch / 

perquè la nostra ciutat / fa paper de deputat / lo deputat de badoch» (Kenneth BROWN, Vida i obra de Joan de 
Gualbes i Copons, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995, pàg. 89).  

19. AHCB, 1B-II, Registre de Deliberacions, 212, fols. 302v. i 303r. D’ara endavant LLDCC.  
20. ACA, Llibre de deliberacions del Braç Militar, G-69, vol. VI, fol. 400v. i ss. 
21. Així succeí amb el donatiu de les Corts de 1701, la desinsaculació de Pau Font al 1702 o les peticions dels 

mercaders de la Llotja al 1706; vegeu AHCB, 1B-II, Registre de Deliberacions, 211, fol. 98v. i 179v., i 216, fol. 
398r.  

22. ACA, Llibre de deliberacions del Braç Militar, G-69, vol. VI, fol. 405r. 
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le Bras Militaire de la Principauté de Catalogne».23 Una altra manifestació sobre la 
forma en què el Consell de Cent se situava per davant la Diputació es pot observar en 
els detalls de protocol que tingueren els monarques amb els comuns, especialment a 
partir de 1707. Quan el 1711, l’arxiduc Carles III va abandonar Barcelona, el dietari de 
la Diputació recull com «los tres comuns li besaren sa real ma interpoladament, ço és, 
primer lo conceller president, després lo deputat eclesiàstic y després lo protector».24 
També s’observa aquest fenomen en les ambaixades que els presidents dels tres 
Comuns feien al rei per presentar els documents redactats per la Conferència. En 
aquestes ambaixades «lo senyor conceller presideix, tenint a mà dreta y parlant primer, 
lo de la Deputació al mitg y lo del bras militar a la squerra».25 Realment, la Ciutat 
s’havia situat per davant de la Diputació en el protocol extern, i això havia estat gràcies 
a la Conferència dels Tres Comuns, que va esdevenir una autèntica palestra per que els 
consellers assolissin de manera legal un prestigi i un lideratge que s’havien forjat al 
llarg dels anys anteriors.26 Era un signe ben clar de la nova jerarquia de poders a 
Catalunya. 

Però quedar-se amb aquesta imatge purament política del Consell de Cent seria un 
error. El desenvolupament dels fets fàcilment ens pot portar a fer una lectura 
excessivament simplista: considerar que dins el Consell de Cent hi havia un grup de 
persones, amb noms concrets, que controlaven la institució i que volien expandir el seu 
poder. La Conferència dels Tres Comuns esdevindria així un instrument per debilitar la 
Diputació, en una hipotètica lluita entre les institucions pel lideratge polític. 

No són pocs els historiadors que consideren que les institucions catalanes estaven 
marcades per un control endogàmic en el que unes poques famílies exercien un gran 
control sobre elles. Encara no fa gaires anys que Juan Luis Palos considerava que, tot i 
la introducció de la insaculació en el Consell de Cent, «Barcelona va continuar essent 
una ciutat governada per un reduït nombre de famílies poderoses, per a les quals les 
constriccions del sistema legal no fou mai un impediment important a l’hora de 
mantenir-se en el poder».27 En la mateixa se situarien els estudis de Maria Adela Fargas 
i els d’Antoni Passola per al cas de Lleida.28 La breu panoràmica que hem dibuixat de 
l’actuació del Consell de Cent durant aquests anys posa de manifest que va haver una 
actitud coherent en la defensa de les Constitucions i en la consecució de quotes de poder 
cada vegada més grans. Era això el resultat d’un pla fixat per persones concretes? 
Podem parlar de l’existència d’una elit dirigent al Consell de Cent entre 1698 i 1714? 
Respondre a aquesta pregunta no resulta fàcil, ja que exigeix un estudi profund dels 
vincles familiars i les estructures de poder del Consell de Cent durant els anys de la 
Guerra de Successió. Tot i així, voldríem apuntar aquí algunes reflexions i resultats dels 
estudis socials que des de fa uns anys estem duent a terme sobre la classe dirigent 

                                                            
23. Actes, memoires et autres pieces authentiques concernant la paix d’Utrech, Autrech, Gullaume van de Water, 

1714, vol. I, pàg. 462.  
24. SANS (dir.), Dietaris... Vol. X, pàg. 1200. 
25. SANS (dir.), Dietaris... Vol. X, pàg. 1263-1264. 
26. El procés de prelació dels consellers per davant els diputats no va ser automàtic, sinó resultat d’una evolució al 

llarg de tot el període. Vegeu SANS (dir.), Dietaris... Vol. IX, pàg. 1072; i ACA, Llibre de deliberacions del Braç 
Militar, G-69, vol. VIII, fol. 383r. 

27. Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’imperi dels Àustries, Lleida, Pagès, 1994, pàg. 503. 
28. Maria Adela FARGAS PEÑARROCHA, Família i Poder a Catalunya 1516-1626. Les estratègies de consolidació de 

la classe dirigent, Barcelona, Fundació Noguera,  1997; Antoni PASSOLA, Oligarquía, municipio y corona en la 
Lleida de los Austrias, Lleida, Universitat de Lleida, 1994. 
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catalana en la primera dècada del segle XVIII.29 Una anàlisi d’aquesta mena pot ajudar a 
fer una relectura dels fets exposats. 

En aquest sentit, resulta necessari d’identificar als ciutadans honrats, militars i 
mercaders que van ser membres del Consell Plenari de la Ciutat entre 1698 i 1714, per 
veure si realment hi ha, a curt termini, unes dinàmiques endogàmiques.30 Aquestes 
persones eren les que votaven les decisions del Consell de Cent i les que determinaven, 
en darrera instància, la seva actuació. És conegut que el Consell de Cent estava format 
per 144 membres, dels quals cada estament en tenia 32, a excepció dels militars, que en 
tenien 16. Així i tot, s’ha de dir que, al tombant del segle XVII, aquesta estructura 
sembla que havia canviat lleugerament.31 Els membres del Consell Plenari eren escollits 
per una durada de dos anys, però de manera que cada any s’escollien la meitat. Així, 
trobem que cada any hi ha 16 membres que «restan» i 16 que «entran». Aquesta 
estructura permetia que, a nivell teòric, fos possible que una persona sempre fos present 
al Consell de Cent. 

Les dades mostren que per al període 1698-1714, que són els anys de la 
Conferència, van participar en el Consell Plenari 275 persones diferents (128 ciutadans 
honrats, 86 militars i 61 mercaders).32 D’aquestes, només 35 van ser membres del 
Consell en més de la meitat dels anys analitzats, la qual cosa suposa el 13% del total. 
Podem parlar d’una elit dirigent quan només el 13% supera la meitat de les reunions? És 
més, no hi ha cap persona que tingui un 100% de permanència en tot el període 
analitzat, tot i que legalment era possible. La persona que té una presència més gran és 
Joan Colomer, un mercader que va estar present el 82% dels anys, seguit per Fèlix 
Boneu, amb el 76%. Fèlix era un ciutadà honrat que va ser conseller en cap en dues 
ocasions. Les tres següents persones, Francesc Bàssols, Josep Porcia i Josep Duran, tots 
ells reconeguts mercaders, van estar presents al Consell de Cent en el 70% dels anys. 
Els 30 membres restants d’aquesta “hipotètica elit” tenen xifres inferiors al 60%. En 
quina mesura es pot parlar realment d’una elit dirigent, és a dir, de l’existència d’una 
sèrie de persones concretes, sempre presents en les reunions, que decidien l’actuació de 
la institució? El que sobta és que aquesta varietat tan gran de persones es combina amb 
una actuació a nivell polític bastant uniforme del Consell de Cent, sempre ferm en la 
defensa de les Constitucions. 

Es pot argumentar que el context històric de la Guerra de Successió marca de 
manera clara l’estudi. En aquest sentit, podem dividir el període en dos grups: 1698-
1705 i 1706-1714. El primer període correspondria al govern de Carles II i Felip V. El 
segon serien els anys de Carles III, l’arxiduc. Fent-ho així, les xifres tampoc canvien de 
manera notable. Per al primer període, la novetat més important és l’aparició de tres 
persones amb un 100% de presència: Fèlix Boneu, Miquel Colomer i Onofre Sidós; és a 
dir, un ciutadà i dos mercaders. Aquestes persones potser sí que les podríem qualificar 

                                                            
29. Sobre aquest tema, vegeu Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels 

Tres Comuns i del Braç Miliar (1697-1714), Barcelona, Fundació Noguera, 2008. 
30. A aquests també s’han afegit les persones que van ser consellers en cap, segon, tercer i quart durant aquests anys. 

Les dades de l’estudi procedeixen del AHCB, 1B-II, Registre de Deliberacions, 208 i ss., que recull anualment els 
membres del Consell Plenari. Hem exclòs de l’estudi els artistes i els menestrals perquè aquests no podien ser 
membres del Braç Militar i la Conferència.  

31. Sobre la composició del Consell de Cent vegeu, entre altres, FLORENSA, El Consell..., pàg. 124 i ss. Les 
diferències principals les trobem entre els mercaders. Per a les dates analitzades no hi ha un criteri clar. Entre 
1698 i 1709 trobem una tendència a nomenar al voltant de 24 membres per any, però no sempre entren el mateix 
nombres de membres que resten. A partir de 1711, la xifra es redueix al voltant de 16. 

32. Quan hi ha una defunció, el Registre de deliberacions introdueix un substitut, la qual cosa fa que per un mateix 
lloc comptem dues persones. Vegeu per exemple els ciutadans de l’any 1699.  
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de dirigents, però cal reconèixer que 3 persones sobre les 185 que hi van haver en 
aquells anys és un nombre excessivament petit per poder-lo qualificar “d’elit”. De fet, 
per aquest període, amb xifres superiors al 70%, només hi ha 20 persones, la qual cosa  
suposa un 10% del total de les persones que hi van assistir. La xifra contínua essent 
molt petita i excessivament variada (12 mercaders i 8 ciutadans). A partir de 1706, la 
realitat és més radical. No hi ha cap persona que tingui un 100% de presència i només hi 
ha 11 persones amb més del 70% del total de 187 persones que hi participen (el 6%). De 
les 11 persones més freqüents, cal parar esment a la presència dels grans mercaders del 
moment (Josep Duran, Joan Pau Llorens o Francesc Mascaró) i també d’alguns 
ciutadans honrats, entre els que destaquen Oleguer Argemir, Francesc Montfar i Rafael 
Casanovas, que, molt significativament, no havia estat membre del Consell de Cent 
abans de 1706. Més enllà d’això, es constata que entre els ciutadans honrats que tenen 
una freqüència superior al 50% de les reunions no hi ha cap membre de les grans 
famílies oligàrquiques que Maria Adela Fargas havia estudiat per al segle anterior 
(Desvalls, Dusai, Fivaller, Gualbes, Llull, Marimon, Pol, Sapila i Terré).33 Com s’ha 
d’entendre aquest canvi de protagonistes? 

Una altra manera de veure aquesta aparent absència d’una elit dirigent tancada seria 
a través dels consellers. Elliott considerava que al segle XVII, al voltant de 500 famílies 
«dominaban la vida del Principado».34 És molt significatiu que, de la llista de 275 
persones, només hem trobat 33 famílies amb més d’un membre, la qual cosa suposa el 
24% (66 persones), i que, curiosament, no sempre es troben entre les més freqüents.35 
En aquest sentit, resulta significatiu observar que tant les 6 persones que més presents 
van ser al Consell de Cent abans de 1706 com les 6 que ho van ser després de 1706, 
totes van ser consellers en alguna ocasió.36 Potser sí que aquestes persones van ser les 
que més van influir en el Consell de Cent, però fins a quin punt això és una elit tancada, 
si no hi ha cap vinculació familiar entre elles i representen només el 4% de les 275 que 
estudiem? És més, del total de 61 persones diferents que durant aquells anys van arribar 
a ser consellers, només 7 van repetir en una ocasió.37 No percebem cap grup familiar 
que es repeteixi d’una manera notable. Les dades apunten que, al menys per aquests 
anys, resulta ben difícil per al cas de Barcelona parlar d’un nucli dirigent tancat o d’un 
grup de famílies que controlin la institució. 

Els estudis tant de Fargas per al cas de Barcelona com de Passola per al de Lleida 
conclouen que va existir una elit dirigent urbana consolidada. Aquesta elit, formada per 
un grup reduït de famílies, podia ser més o menys dinàmica, però a través de les xarxes 
matrimonials i patrimonials havia aconseguit «deturar el traspàs de famílies ascendides 
dels estaments no privilegiats» als càrrecs municipals, gràcies a la lenta absorció dins 
l’elit tradicional.38  Sota la llum de les dades que tenim, potser aquest procés no s’havia 
consolidat en el cas barceloní a finals del segle XVII. Certament, cal aprofundir encara 
més en les xarxes familiars, però sembla clar que hi ha una absència total entre els 

                                                            
33. FARGAS, Família..., pàg. 212 i ss. 
34. John H. ELLIOTT, España y su mundo, Madrid, Alianza, 1990, pàg. 108.  
35. Les més freqüents són els Duran, Colomer, Costa, Massanés, Mercader, Oliver, València i Vidal. Cap d’aquestes 

famílies pertany a la llista dels grups estudiats per M. Adela Fargas. 
36. Abans de 1706, trobem a Fèlix Boneu, Magí Barrera, Miquel Colomer, Onofre Sidós, Josep Aparici, Pau Saiol. 

Per després de 1706, Oleguer Argemí, Joan Colomer, Joan Pau Llorens, Geroni Alabau, Joan Puigguriguer i 
Francesc Antón Vidal. 

37. Fèlix Boneu, Onofre Sidós, Miquel Colomer, Josep Companys, Anton València, Francesc Orriols i Francisco 
Anton Vidal.  

38. FARGAS, Família..., pàg. 411. Vegeu també PASSOLA, Oligarquía..., pàg. 635.  
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membres més freqüents del Consell Plenari de les grans famílies barcelonines de 
principis de segle XVII. Això no posa en dubte els plantejaments d’aquests historiadors, 
sinó que més aviat enriqueix la seva anàlisi. Tant Passola com Fargas han fet estudis en 
marcs temporals grans, la qual cosa els permet descobrir les grans continuïtats familiars 
i transmetre una imatge de les elits que controlen la institució en el temps. Ara bé, quan 
s’analitza aquesta situació en marcs temporals més petits, potser cal matisar els 
plantejaments. Sembla molt difícil poder dir que una gran família té un gran poder 
polític quan els seus membres no estan presents a les reunions del Consell Plenari ni 
acaparen de manera continuada en un període breu de temps les conselleries. Això és el 
que succeeix amb el cas de Barcelona a finals del segle XVII. Els anys de la Guerra de 
Successió són anys d’una intensa activitat política, i el fet que no sigui possible 
identificar grups significatius de persones permanentment presents als organismes 
rectors de la Ciutat ens porta a considerar que ens trobem davant d’un tipus de govern 
molt més participatiu del que s’ha considerat fins ara. 

L’estudi d’aquesta classe dirigent ens permet també analitzar el comportament de 
cada estament. En el cas dels mercaders, es constata que per al període 1698-1714, 20 
persones van estar al Consell en més del 50% dels anys, i això suposa un 32% del total 
de mercaders. Això sí que potser s’apropa més al que podríem qualificar d’una elit 
dirigent. Aquestes persones, curiosament, són les grans fortunes de l’època: Josep 
Duran, Joan Pau Llorens, els Colomer o Joan Puigguriguer. Les xifres canvien 
notablement per al cas dels ciutadans i dels militars. Només 13 dels 127 ciutadans van 
ser membres del Consell de Cent en més del 50% dels anys, la qual cosa suposa un 10% 
del total. Resulta difícil poder identificar un líder clar, fora del cas ja mencionat de Fèlix 
Boneu (76%) o potser Francisco Costa (65%). Les xifres de la resta de membres són 
menors al 60%. Persones que han passat a la història com Emanuel Flix, té un 52%, i 
Rafael Casanovas un 41%. 

El cas dels militars és el més extrem. Només dues persones del total de 85 militars 
diferents que van ser membres del Consell aquells anys ho van fer en més del 50% dels 
casos: un 2%. Aquests membres van ser Joan Ponsic i Anton València, dues persones 
ben significatives, que no responen al perfil de noblesa titulada. Joan Ponsic era cavaller 
des de 1684 i estava casat amb Caterina Lledó Dalmases, d’origen mercantil. Anton 
València era fill del conegut advocat Lluís València. Amb xifres menors al 50% trobem 
a Alexandre Boixadors, Ramon Copons, Ramon Codina, Joan Claresvalls, Gabriel 
Bòria i Emmanuel Ferrer i Sitjes. Tot plegat, aquestes dades posen de manifest que la 
noblesa no sembla que hagués tingut un interès especial en entrar en el Consell de Cent 
per assolir noves quotes de poder. No trobem gairebé cap comte o marquès, fora dels 
casos dels Dalmases, Ribera, i Cordelles, tots ells títols posteriors a 1702. Al contrari, el 
que sembla és que els interessats en seguir en el Consell de Cent eren els mateixos 
ciutadans honrats i mercaders que havien estat ennoblits. És precisament dins d’aquest 
grup on trobem les famílies oligàrquiques estudiades per Fargas, com ara els Terré, els 
Codina o els Magarola. 

Així, doncs, si hem de parlar d’endogàmia dins el Consell de Cent, sembla que 
només es podria dir dels mercaders. Com s’explica aquest fet? En part perquè els 
ciutadans i els militars tenien accés a altres institucions en les quals podien influir: la 
Diputació, el Braç Militar i la Conferència dels Tres Comuns. Per a ells, el Consell de 
Cent era una de les plataformes d’influència política, però no era l’única. Els mercaders 
gaudien de menys vies de penetració política, la qual cosa ens pot ajudar a entendre 
perquè són lleugerament més endogàmics que la resta d’estaments. 
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Arribats a aquest punt, cal enllaçar aquestes reflexions amb el poder i prestigi que 
adquirí el Consell de Cent per sobre de la Diputació gràcies a la Conferència. Les dades 
recollides fan difícil de pensar que aquest procés fos conseqüència d’un grup dirigent 
concret amb un pla establert. Com s’explica, doncs, aquests procés? Per l’aparició a 
Barcelona d’una nova classe dirigent, dinàmica, d’àmplia base social, formada 
especialment per antics mercaders ascendits, burgesos i petita noblesa. Precisament la 
classe social dibuixada fa poc per Albert García Espuche.39 Algunes dades ens poden 
ajudar a entendre-ho millor. Per exemple, el 48% dels membres de la Conferència dels 
Tres Comuns van ser membres del Consell de Cent. Entre ells trobem a personatges 
com Ignasi Bòria, Joan Baptista Reverter, Francesc Montfar, Ramon Sabater o Magí 
Barrera. D’alguna manera, i aquesta és la idea que voldríem transmetre, el fet que el 
Consell de Cent utilitzés la Conferència com un instrument per augmentar el seu poder 
no es va manifestar únicament en tot el seguit d’actuacions polítiques que hem vist 
abans. Era el resultat del canvi social que experimentava la classe dirigent catalana, en 
la qual els mateixos membres de la Conferència eren els que estaven presents al Consell 
de Cent. No era tant un procés de penetració com de simbiosi. És molt significatiu 
constatar que dels 4 membres més freqüents a la Conferència, tres havien estat membres 
prominents del Consell de Cent, i dos d’ells amb xifres ben notables (Salvador 
Massanés amb un 59% i Joan Llinàs amb un 47%). Si obrim encara més el marc 
d’anàlisi, trobem que dels 26 membres més freqüents a les conferències dels Tres 
Comuns, 19 eren o havien estat membres del Consell de Cent durant aquells anys, la 
qual cosa representa un 66% del total.40 

Aquesta simbiosi institucional, en la qual eren les mateixes persones les que 
participaven a les tres institucions, es pot veure amb altres dades. Per exemple, trobem 
35 persones que durant aquells anys van participar simultàniament al Consell de Cent, 
al Braç Miliar i a la Conferència. A més, del total de 216 ciutadans i militars que van ser 
membres del Consell de Cent en el període analitzat, 76 també van intervenir en el Braç 
Militar: un 35%. Aquestes dades posen de manifest que la base social del Braç Militar 
no era tan diferent de la Ciutat i reforcen les impressions d’Elliott quan considerava que 
«El Braç Militar existía simplement per expressar les opinions de l’aristocràcia, i 
especialment la de Barcelona».41 

Si el Consell de Cent va assolir a finals del segle XVII un poder i lideratge polític tan 
gran, fins al punt de superar amb contundència a la Diputació, no fou resultat de cap 
maniobra política. No hi havia al seu interior cap grup tancat, ni grans famílies que 
dirigissin permanentment els fils de la seva actuació. Era la manifestació natural d’una 
nova classe dirigent dinàmica i d’àmplia base social, que va trobar en el Consell de Cent 
una via per poder influir en la vida política del país, però que no era pas l’única via de 
penetració. El Braç Militar i la Conferència dels Tres Comuns van ser altres dels 
instruments utilitzats per aquesta nova classe dirigent. Una classe dirigent nascuda, com 
recordava Albert García Espuche: 

 

                                                            
39. Albert GARCIA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres: economia i vida quotidiana, 1652-1714, Vic, Eumo, 

2004. 
40. MARTÍ FRAGA, La Conferència.., pàg. 377 i ss. 
41. ELLIOTT, La revolta catalana..., pàg. 154.  
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De la fusión entre ciudadanos y caballeros [...], una clase dominante cuyos 
fundamentos estaban constituidos tanto por el feudo como por la mercadería y las 
profesiones.42  
 

Una reflexió no molt allunyada dels plantejaments que James Amelang apuntava ja fa 
anys:  
 

L’augment real de la representació corporativa en el govern local durant el segle 
XVII féu de Barcelona un cas únic entre les ciutats de l’edat moderna.43  

 
Era la voluntat d’augmentar la representació corporativa la que féu que aquesta nova 
classe dirigent busqués nous mecanismes de representació política. En aquest sentit, el 
progressiu creixement del prestigi del Consell de Cent davant la Diputació no era el 
resultat d’un enfrontament entre consellers i diputats pel poder, sinó resultat del desig 
d’aquesta classe dirigent d’ampliar la base política que decidia sobre els afers que 
afectaven a tota la comunitat política. Això explica tant el reforçament del paper polític 
del Braç Militar com l’aparició de la Conferència dels Tres Comuns. En aquest context, 
el Consell de Cent, degut a la seva flexibilitat social, havia esdevingut una peça 
fonamental per aconseguir aquest objectiu, i per això va afavorir el desenvolupament de 
la Conferència. En el fons, es tractava d’evitar que 6 diputats i oïdors decidissin sobre el 
futur de Catalunya. Calia que les decisions claus les prenguessin tots junts: els 6 
consellers amb els 144 membres del Consell de Cent, els membres de la Conferència, 
els membres del Braç Militar i els diputats. Analitzat des d’aquesta perspectiva, el fet 
que el Consell de Cent hagués avançat en poder, prestigi social i reconeixement 
internacional a la Diputació no era tant una victòria política com l’afirmació de la nova 
classe dirigent que guiava les institucions catalanes. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
42. Albert GARCIA ESPUCHE, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña 1550-1640, Madrid, Alianza, 1998, pàg. 300.  
43. James AMELANG, «L’oligarquia ciutadana a la Barcelona moderna: una aproximació comparativa», Recerques, 13 

(1983), pàg. 7-25. La cita és a la pàg. 9. 
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La població de Barcelona, 1680-1830: 
fonts, historiografia i estat de la qüestió 
 
Pilar López Guallar*  
  
 
 
 
 
 
L’estudi de la població barcelonina al segle XVIII ha estat abordat des de diverses 
disciplines sectorials i ha quedat diluït sovint en marcs més amplis: història de 
Catalunya, història urbana, història de la industrialització, etcètera. Pretenem aquí 
compilar i avaluar les fonts, abordar el transcurs de la historiografia i, finalment, establir 
un breu estat de la qüestió. 
 
 
Fonts per a l’estudi de la població de Barcelona al segle XVIII  
 
El Setcents, el segle de la transició demogràfica, fou també el de formació dels criteris 
de l’estadística moderna. Cal destacar l’excepcionalitat en quantitat i qualitat de la 
documentació barcelonina i, també, la seva explotació parcial.1  

Amb un criteri pràctic, he classificat les fonts estudiades fins avui en dos grans 
grups: les fonts demogràfiques i les sociodemogràfiques. La descripció dels fons 
documentals pot ampliar-se amb la consulta dels instruments d’arxiu i bibliogràfics 
referenciats.2   
 
A. FONTS DEMOGRÀFIQUES  
1) Els llibres sagramentals de les parròquies i els registres de població de les 
institucions assistencials ocupen el primer lloc, perquè amb les tècniques de 
reconstrucció de famílies permeten assolir el nucli mateix del comportament demogràfic 
i examinar els mecanismes endògens de l’evolució poblacional. A banda del seu interès 
demogràfic, les actes de baptismes, matrimonis i defuncions permeten relacionar el 
procés merament biològic amb el procés socioeconòmic. Han estat la font preferida per 
Nadal en la reconstrucció de la població catalana i espanyola.3 

                                                 
*  Historiadora. 
1. Pilar LÓPEZ GUALLAR, «El crecimiento de Barcelona y el proceso de formación de los criterios demográficos 

modernos, 1717-1897», dins Joan ROCA I ALBERT (coord.), L’articulació social de la Barcelona contemporània, 
Barcelona, IMH-Proa, 1997, pàg. 3-12. 

2. Sebastià RIERA I VIADER, «Les fonts municipals del període 1249-1714. Guia d’investigació», dins Manuel ROVIRA 

I SOLÀ i Sebastià RIERA I VIADER (coords.), El temps del Consell de Cent, I. L’emergència del municipi, segles 
XIII-XIV, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 4), 2001. Del mateix 
autor: Repertori de fonts d’arxiu per a l’estudi de la ciutat de Barcelona (1714-1808), Barcelona, Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona (Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, 15), 2004. 

3. Jordi NADAL i Emili GIRALT, La population catalane de 1553 a 1717, Paris, SEVPEN, 1960; Jordi NADAL I OLLER, 
La población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Ariel, 1966. Edició corregida y aumentada, 1984. 
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A l’Edat Moderna, fins el 1835, el terme de Barcelona estava dividit en set 
parròquies, que portaven llibres de baptismes, de matrimonis i d’òbits. Es conserva una 
part important dels de les de Santa Maria del Pi i de Sant Just i Pastor, les parròquies 
que, a més de incloure part de la ciutat ja urbanitzada, contenien el Raval, l’espai 
urbanitzat al segle XVIII.4 Una i altra conserven sèries gairebé anuals de llibres de 
comunió pasqual, en els quals es registraven nominativament i en cada vivenda els 
adults obligats al compliment religiós, expressant la relació de parentiu amb el cap de la 
llar i aportant valuoses indicacions socials. Des de l’any 1769, en ocasió dels censos 
espanyols, anotaren també els menors.5 Resten també alguns llibres sagramentals 
d’altres tres parròquies i es conserven per a tota la diòcesi les sèries d’esposalles (a 
l’Arxiu de la Catedral de Barcelona) i d’expedients i dispenses matrimonials (a l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona).6 

L’Hospital de la Santa Creu i la Casa de Misericòrdia portaven registres dels 
esdeveniments vitals i d’entrades i sortides de la població acollida, útils per l’anàlisi de 
les migracions i dels segments més fràgils de la població.7 

El caràcter incomplet de les sèries documentals i les mancances de la recerca afecten 
més greument el nostre coneixement de l’evolució demogràfica de la primera meitat del 
Setcents que el de la segona, que és millor gràcies al treball pioner del doctor Salvà, 
Notas para las tablas necrológicas de 25 años sacadas de todas las parroquias y 
hospital general,1780-1803, una obra essencial en l’obra de Vilar. També es conserven 
alguns registres de l’administració napoleònica, amb menor fiabilitat i valor indicatiu.8 

 
2) Només els censos de població donen el nombre d’habitants de Barcelona i el seu pes 
relatiu a la població catalana i espanyola, fet que valorà Vilar per preferir-los a les actes 
parroquials, unes fonts discontínues en l’espai. Els atles demogràfics de 1515, 1718, 
1787 i 1860, en canvi, concretaren el seu programa geogràfic i historiogràfic:  

 

                                                 
4. Margarita BARQUINERO MAÑEZ, Aspectos sanitarios de la Parroquia de San Justo y Pastor en el siglo XVIII, 

Barcelona, Universitat de Barcelona, 1990. És l’estudi de l’evolució demogràfica i el buidat de les referències als 
profesionnals sanitàris.  

5. Vegeu un resum dels treballs publicats el 1984 sobre l’evolució demográfica a la parroquia de Santa Maria del Pi 
(llibretes de comunió pasqual de Santa Maria del Pi) i incorporant l’analisi de les sèries vitals barcelonines a Pilar 
LÓPEZ GUALLAR, «Evolució demográfica, 1714-1833», dins Jaume SOBREQUÉS (ed.), Història de Barcelona. Vol. 
5. El desplegament de la ciutat manufacturera, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1993, pàg. 111-159. Per a una 
descripció dels stati animarum i les seves tipologies a Europa, vegeu Roger MOLS, Introduction a la démographie 
des villes d’Europe du XVIè au XVIIè siècles, Lovaina, pàg. 1954-1955 i Josefa BALLBÉ I LLONCH, «Compliment 
pascual a Barcelona a principis del segle XIX (1826-1834)», L’Avenç, 177, pàg. 32-37. 

6. Manel ARRANZ HERRERO, Mestres d’obres i fusters. La construcció a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, 1991; i La Menestralia de Barcelona al segle XVIII. Els gremis de 
la construcció, Barcelona, Arxiu Històric-Proa, 2001.  

7. NADAL i GIRALT, La population...; Montserrat CARBONELL I ESTELLER, Sobreviure a Barcelona al segle XVIII, Vic, 
Eumo, 1997. Ana ALONSO i Lluïsa RODRÍGUEZ, «Dones i formació ocupacional en la segona meitat del set-cents: 
de la Casa de Misericòrdia a l’Hospici General. Utopia i realitat», dins Ramon GRAU (coord.), El segle de 
l’absolutisme, 1714-1808, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 
7), 2002, pàg. 235-249. 

8. RAMB (Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona), Lligall XII, Papeles del Dr. Salvà i Campillo, 1803; Pierre 
VILAR, La Catalogne dans l’Espagne Moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures 
nationales, Paris, SEVPEN, 1962 (Traducció: Catalunya dins l’Espanya Moderna, Barcelona, Edicions 62, 4 
vols., 1964-68). AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), IC-XVI, Guerres, capses 299, 300, 301, 
Relevé des décès, 1801-1811 i Table des décès 1812-13.  
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Examinar el ritme de creixement, la cronologia de les davallades, l’originalitat de les 
estructures, tot això [que] no podia ser estudiat sinó a partir d’una realitat de grup 
tant com de territori.9  
 

Els censos espanyols –d’Aranda, de Floridablanca i de Godoy, entre el 1769 i el 1797– 
han estat la font de nombrosos estudis sobre la població a escala nacional, regional i 
local. Dels tres, el de 1787 ha estat jutjat com el més fiable i acurat.10 A Barcelona, com 
a Madrid, l’administració parroquial actuà com a agent censal en primera instància i els 
alcaldes com a compiladors i supervisors. Aquest fou aquí, com a altres regions 
europees, l’element de continuïtat entre l’era preestadística i l’estadística.11 

A partir del 1769, es reclamà als alcaldes de barri la formació de llibres 
d’empadronament. La documentació dobla però no millora la de les parròquies, que fou 
la base dels censos espanyols. Vilar relacionà els pocs fragments conservats, dels barris 
de Sant Jaume i de Sant Pere, amb fonts secundàries del segle XVIII, i confegí uns estats 
per quarters –1770, 1778 i 1786– amb la distribució de la població intramurs. Carbonell 
ha treballat amb la documentació original.12 

En síntesi, contrasta el breu període en què la seqüència dels censos il·lustrats dóna 
una base prou fiable sobre la població (i permet relacionar les diverses escales, local, 
regional i estatal) amb els buits anteriors i posteriors.  
 
 
B) FONTS SOCIO-DEMOGRÀFIQUES 
Les fonts fiscals s’han utilitzat per cobrir el període precensal. A la seva publicació i 
avaluació crítica contribuïren els treballs d’Iglésies Fort.13  

El cadastre, el nou sistema impositiu implantat per Felip V entre el 1716 i el 1719 i 
vigent fins el 1845, ha permès d’avaluar alhora la riquesa i la població global de cada 
localitat. A diferència dels recomptes fiscals del passat, anota els individus i no només 
els caps de casa contribuents. 

Ja Uztariz advertí, el 1724, el seu caràcter defectiu pel que fa a les xifres d’habitants, 
i aquesta apreciació ha estat compartida per Livi Bacci i Bustelo, ateses la incoherència 
entre les taxes vitals pròpies del Setcents i l’acceptació d’un increment intercensal entre 
1717 i 1787 del 121%.14 

                                                 
9. VILAR, La Catalogne..., vol I, pàg. 34. 
10. Víctor PÉREZ MOREDA, «La estadística demográfica en el gobierno de la España ilustrada: recuerdo y elogio del 

Censo de Floridablanca», Revista Índice, 43 (novembre 2010), pàgs. 8-18, amb una valoració dels treballs 
anteriors; del mateix autor: «En defensa del Censo de Godoy: observaciones previas al estudio de la población 
activa española de finales del siglo XVIII», dins Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, Luis Ángel ROJO 

DUQUE i Pedro TEDDE DE LORCA, Historia económica y pensamiento social, Madrid, Alianza Editorial, 1983, 
pàg. 283-299 i notes 34 i 40. 

11. Maria F. CARBAJO ISLA, La población de la Villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987; Pilar LÓPEZ GUALLAR, «Evolució... ». 

12. VILAR, La Catalogne..., vol III, pàg. 64; Montserrat CARBONELL I ESTELLER, «Microcrédito, familias y hogares. 
Barcelona a finales del siglo XVIII», Revista de Demografía Histórica, 2 (2002), pàg. 23-52.  

13. Joan REBAGLIATO, «Josep Iglésies com a demograf», Revista Catalana de Geografia, 1-1 (1978), pàg. 41-129. 
Recull exhaustiu i avaluació crítica de les publicacions d’Iglèsies. 

14. Massimo LIVI BACCI, «Fertility and Nupciality changes in Spain from the Late 18th to the early20th Century», 
Population Studies, XXII-2 (1968), pàg. 229; Francisco BUSTELO DEL REAL, «Algunas reflexiones sobre la 
población española del siglo XVIII», Anales de Economía, 15 (1972), pàgs. 89-106; i «La población española en la 
segunda mitad del siglo XVII», Moneda y Crédito, 123 (1972), pàgs. 53-104. 
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Pel que fa a Barcelona, el cadastre deixà un repertori documental, del qual, a efectes 
demogràfics, destaquen els volums de matrícula de 1716-1719, on consten els habitants 
de cada llar, i que, confrontats als llibres de comunió, permeten constatar, a banda de 
l’exclusió inicial de les cases de lloguer d’eclesiàstics i immunes (foren incorporades el 
1719), la menor sensibilitat respecte dels residents menys estables. Però la matrícula 
il·lumina, a més de la quantia de la població, l’organització social, la productiva i la 
urbana. Ha estat reiteradament utilitzat amb objectius diversos. Les xifres de població 
que ofereix per a Barcelona podrien subestimar la realitat en un 10-15%.15 

Del 1721 al 1802, es portà un registre continuat de revisió de les càrregues fiscals: 
els Quaderns de cases reedificades. Aquests, junt amb els Permisos d’obreria municipals 
(i els Llibres d’Acords, on queden registrats), formen un conjunt documental sobre la 
problemàtica de tot tipus que planteja el creixement de la població, així com les 
actuacions i les polítiques adoptades per tal d’afrontar-la.16 

Són també importants les fonts gremials, especialment en aquests anys de canvis, 
perquè les associacions d’ofici, a més d’organitzar la producció, articulaven el cos 
social i estaven en primera línia, tant per enquadrar una població creixent com per 
adoptar decisions en moments de crisi.17 

I, finalment, és també inexcusable la referència als protocols notarials, que doten de 
significació social el decurs vital: els contractes de matrimoni, els testaments i els 
inventaris post mortem. La família de l’Antic Règim, lluny d’idealitzacions ulteriors, és, 
juntament amb el gremi, un òrgan de regulació dels comportaments individuals, la 
unitat de producció i de consum entre els grups menestrals i la baula per a la transmissió 
patrimonial entre els grups rendistes i l’aristocràcia. En un i altre cas, s’insereix dins una 
complexa trama de relacions que sovint van més enllà en l’espai i en el temps, com 
proven, entre d’altres, Arranz, que biografia el curs vital i generacional dels menestrals 
de la construcció, o Creixell, que estudia el comportament consumista d’una aristocràcia 
que tria Barcelona com a residència principal en acabar la Guerra de Successió.18  
 
 
L’aportació historiogràfica 
 
He considerat l’aportació historiogràfica al coneixement de la història de la població 
com el fruit de tres impulsos consecutius: el primer, des del 1724 al 1935 –és a dir, des 
d’Uztariz a Vandellós–, vinculat a l’emergència d’un estudi científic de la població; el 

                                                 
15. Salvador SANPERE I MIQUEL, Los terrenos de la Ciudadela, Barcelona, 1911. Jordi NADAL i Emili GIRALT, 

Barcelona en 1717-18. Un modelo de sociedad preindustrial, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 
1963; aquests autors xifren la població en 7.717 veïns i 33.010 habitants. Albert GARCIA ESPUCHE i Manel 
GUÀRDIA, estimen la població en uns 40.000 habitants i 7.742 veïns a Espai i societat a la Barcelona pre-
industrial, Barcelona, Institu Municipal d’Història-La Magrana, 1986; i els mateixos autors a «Estructura 
urbana», dins SOBREQUÉS (ed.), El desplegament..., pàgs 46-107, avaluen la població potencialment allotjada al 
barri de Ribera en 6.380 habitants.  

16. Ramon GRAU i Marina LÓPEZ, «Barcelona entre el urbanismo barroco y la revolución industrial», CAU. 
Publicación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña, 1 (1971), pàgs. 28-40; 
Marina LÓPEZ GUALLAR, «Vivienda y segregación social en Barcelona, 1772-1791» CAU, 19 (1973), pàg. 72-75. 

17. Pere MOLAS I RIBALTA, Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la 
Revolución Industrial, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1970; ARRANZ, Mestres d’obres...; 
Jordi DONCEL CABOT, «Els adroguers i sucrers de Barcelona, 1700-1820. Un exemple d’èlite gremial», 
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 5 (1985), pàg. 229-236. 

18. ARRANZ, Mestres d’obres....; Rosa M. CREIXELL I CABEZA, Cases grans. Interiors nobles a Barcelona 1739-1761, 
Tesi doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005.  
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segon, des del 1950 fins a mitjan dècada del 1980, associat indiscutiblement als 
mestratges de Nadal i Vilar; i el tercer, quan s’incorpora a la recerca un col·lectiu força 
més nombrós que revisa i aprofundeix els coneixements adquirits i actualitza o reobre 
les vies d’investigació amb l’ajuda de noves fonts. En tots tres períodes, la població de 
Barcelona ha estat objecte d’anàlisi, però en cada fase ho ha estat dins d’un marc 
diferent. 
 
 
LA FORMACIÓ DE LA BASE ESTADÍSTICA, DEL S. XVIII AL 1935 
Dins del primer període, podríem distingir tres etapes:  

La primera, d’Uztariz a Capmany, quan s’assenta el coneixement de la població 
sobre dades objectives i s’adverteix el creixement setcentista.19 

La segona, des de Madoz a Escudé i Bartrolí, quan es consolida l’estadística social i, 
centrada l’observació en Barcelona, es vincula el canvi demogràfic a la industrialització. 
A destacar les contribucions creadores de Figuerola i Cerdà. El primer enuncià 
precoçment la tesi d’una transició demogràfica entre el 1787 i el 1849, impulsada des de 
Barcelona i definida pel descens moderat de la mortalitat i més notable de la fecunditat. 
Cerdà estudià les relacions entre el balanç natural i el migratori i referí la mortalitat 
urbana –el nexe entre una i altra variable– a la densitat i a la insuficiència del salari 
obrer; amb posterioritat, des de Colomer i Codina a Escudé i Bartrolí l’anàlisi privilegia 
la mortalitat barcelonina.20 

Finalment, en la tercera etapa, des de Tallada a Vandellós, s’inicia el debat sobre el 
descens de la fecunditat i les seves relacions amb la industrialització i la urbanització i 
l’observació se centra en tot Catalunya.21 En aquests primers decennis del segle XX, 
l’apreciació de la caiguda de la fecunditat als Estats avançats donava peu a les primeres 
formulacions de la teoria de la transició demogràfica i presidia la configuració dels 
principals centres de recerca internacional: la Sorbonne a París, Princeton als Estats 
Units i Cambridge a Anglaterra. 
 
 
LA CONSTRUCCIÓ DE LA DISCIPLINA: DEL 1950 AL 1980  
En aquestes dècades, la comunitat internacional aprecià les desigualtats entre el primer 
món, afectat per la caiguda de la fecunditat, i les regions endarrerides, on el creixement 
de la població qüestionava l’equilibri entre població i recursos. En aquest context, 
interessava saber com les societats preindustrials havien aconseguit alentir la fecunditat, 
i des del 1963 la recerca buscava verificar la teoria de la transició demogràfica, 

                                                 
19. Jerónimo USTÁRIZ, Theórica y práctica de Comercio y de Marina, Madrid, s.n., 1724; Antonio DE CAPMANY, 

Cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica, política y militar, Madrid, Imprenta Real, 1807.  
20. Pascual MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico e Històrico, Madrid, 1846 (també pot consultar-se Articles 

sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regne d’Aragó al "Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar", Barcelona, Curial, 1985); Laureà 
FIGUEROLA, Estadística de Barcelona en 1849, Barcelona, Instituto de Estudios Fiscales, 1849; Ildefons CERDÀ, 
Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de 
Barcelona, Barcelona/Madrid, I.E.F.-Ariel-Vicens Vives, 1968-1971. Per altres referències: Antoni Simon 
TARRÉS, Aproximació al pensament demogràfic a Catalunya, Barcelona, Curial, 1995.  

21. Josep M. TALLADA I PAULÍ, Demografia de Catalunya, Barcelona, 1918. Josep VANDELLÓS, Catalunya, poble 
decadent, Barcelona, 1935 (l’autor representa Espanya des del 1934 a l’Institut Internacional de la Població). 
Revisa les seves tesis Ana CABRÉ PLA, El sistema català de reproducció. 100 anys de singularitat demogràfica, 
Barcelona, Institut Català de la Mediterrània, 1999. 
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enunciada per Laundry (La Sorbonne) i Notestein (Princeton).22 Tots dos, com ja havia 
fet Vandellós a Catalunya, havien associat la menor fecunditat matrimonial a la 
moderna societat urbana. Les tècniques de reconstrucció de famílies i la modelització de 
les taules de vida, tècniques aviat exportades i adaptades al context anglès (Cambridge 
Group), van fer viable l’exploració del passat preindustrial. 23 

La incorporació primerenca de Catalunya a l’àrea de baixa fertilitat, malgrat el 
manteniment de una mortalitat relativament elevada fins a les portes del segle XX, havia 
cridat l’atenció del grup de Princeton com a indici d’una teoria poc sensible a factors 
culturals. L’excepcionalitat catalana motivà la inclusió de Catalunya en la recerca sobre 
els segles XVIII i XIX estesa a un conjunt de regions europees. El 1968, Livi Bacci 
documentà el perfil demogràfic més avançat de Catalunya dins l’Espanya de 1787.24 

Alhora, la historiografia catalana progressà mercè a l’impuls de dos grans 
historiadors: Pierre Vilar i Jordi Nadal, formats a La Sorbonne i ambdós més interessats 
en les relacions entre creixement i canvi demogràfic que en la fecunditat natural. Les 
seves contribucions, fonamentals per al coneixement de la historia de la població 
barcelonina, catalana i espanyola, es basteixen sobre un coneixement aprofundit de la 
historiografia espanyola i catalana sobre la “Decadència” i una capacitat excepcional 
per integrar la seva recerca en el debat historiogràfic dels anys 1950-1980.25 

A l’Espanya de les dècades de 1950 i 1960, endarrerida i aïllada dins l’Europa 
democràtica de la postguerra, el tema de la decadència del segle XVII com a causa de les 
mancances econòmiques i polítiques del present va ocupar un lloc central en el debat 
historiogràfic i animà les recerques dels estudiosos de la població espanyola, a destacar 
Pérez Moreda i Bustelo. Les tesis de la transició demogràfica, alhora causa i efecte de 
l’endarreriment del sector agrari i industrial, reberen especial atenció, tant a l’Espanya 
interior com a la perifèrica (la relació havia estat establerta per Rostow com a 
prerequisit del taking off a Anglaterra). La recerca s’ocupà de la relació malthusiana 
entre recursos i població a l’Antic Règim, nucli temàtic al que s’associen els dos 
principals demògrafs espanyols: Víctor Pérez Moreda i Jordi Nadal. 

Cal atribuir a Jordi Nadal la fonamentació de la demografia històrica a Catalunya. 
La seva tesi sobre els segles XVI i XVII, partint de les hipòtesis de Goubert i Meuvret, 
contraposa el declivi de l’Espanya interior, deguda principalment a la ruïna dels 
llogarrets i de les activitats urbanes, amb el potencial d’una Catalunya revitalitzada per 

                                                 
22. Adolphe Laundry refundà el 1947 la International Organization for Scientific Study of Population (IUSSP). Frank 

Notenstein s’encarregà des del 1946 de l’organització, en el si de Nacions Unides, de la divisió de població. 
Joaquin ARANGO, «La teoría de la transición demográfica y la experiencia histórica», Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 10 (1980), pàgs. 169-198. 

23. La Universitat de Princeton dirigí NACIONES UNIDAS, Modelos de mortalidad por sexo i edad. Tablas modelo de 
mortalidad para países insuficientemente desarrollados, Nueva York, Naciones Unidas. Dirección de Asuntos 
Sociales, 1956; i també el European Fertility Project. A la Sorbonne, Jean Meuvret i Pierre Goubert coincidiren 
amb el demògraf Louis Henry. Una visió crítica dels inicis de l’escola el podem trobar a Paul André ROSENTAL, 
«Treize ans de réflexion: de l’histoire des populations à la démographie històrique française (1945-1958)», 
Population, 6 (1996), pàgs. 1211-1238. El Cambridge Group for The History of Population and Social Structure 
fou fundat el 1964 per Edward A. Wrigley i Peter Lasslett i presentà els primers resultats a Annales ESC, 27/4-5 
(1972). 

24. LIVI, «Fertility...». 
25. Marina LÓPEZ GUALLAR, «El creixement demogràfic català del segle XVIII: la polèmica Vilar-Nadal», presentat el 

1983 i publicat a Recerques, 21 (1988), pàgs. 51-69; podem trobar una revisió de l’aportació de tots dos autors a 
l’evolució demogràfica de Barcelona a la llum de les tesis de Jan de Vries a Pilar LÓPEZ GUALLAR, «Estructura 
familiar i canvi demogràfic a Barcelona, 1516-1857», Història urbana del Pla de Barcelona, Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, 1989, vol. I, pàg. 145-172. 

54

http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=28&autor=JOAQU%CDN+ARANGO
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5411072~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5411072~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1001229~S23*cat
http://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137657
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1001232~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1399557~S23*cat


 

 
 

XII Congrés d’Història de Barcelona – Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

30 de novembre i 1 de desembre de 2011 

 
 

7

la immigració al segle XVI. Aquesta fou la base per a una recuperació de les crisis de 
mitjan Sis-cents, que enllaça amb un llarg període de creixença, als inicis del qual 
Barcelona es presenta com una capital ancorada en el passat preindustrial. Mig segle 
després, entre el 1768-1808, afirmarà:  

 
Catalogne se reveille de sa léthargie démographique pour se placer à la tête des 
regions espagnoles.  
 

Si el decenni de 1960 va ser central per l’aportació al coneixement sobre l’Antic Règim, 
l’interès de Nadal es desplaçà durant els anys 70 a l’anàlisi del tram 1768-1808, i 
l’atenció es centrà alhora en la història industrial i l’anàlisi de la transició demogràfica a 
Catalunya. Catalunya, alineada en el decurs d’aquest mig segle entre els first comers de 
l’arrencada industrial i la modernització demogràfica, perdé després impuls, en part per 
l’impacte de les generacions mancades arran de les grans mortalitats del 1790-1813. 

L’estudi d’aquestes grans mortalitats i dels seus efectes a llarg termini (fins el 1871) fou 
el següent objecte de les seves recerques. La truncada i incompleta modernització 
demogràfica es correspon amb l’èxit també aïllat i relatiu de la revolució industrial a 
Catalunya dins una Espanya que és la del fracàs industrial.26 

En les seves successives edicions entre 1966 i 1984, el llibre de Nadal La población 
española (siglos XVI a XX), consolida la historiografia catalana en el rànquing 
internacional a un nivell homologable a les influents publicacions de Dupâquier sobre la 
població francesa, de 1979, de Pérez Moreda el 1980 sobre la mortalitat a l’Espanya 
interior, de Wrigley sobre població anglesa del 1981, de De Vries sobre la urbanització 
europea de 1984 i de Coale-Cotts en la seva de 1986 sobre el descens de la fecunditat.27 

De formació geogràfica, Pierre Vilar s’interessa per la regió industrial de Barcelona 
als anys 30, alhora que les incursions en la història de Catalunya i d’Espanya nodrien la 
seva reflexió sobre la geografia i la història econòmica. La guerra civil espanyola va 
truncar el projecte inicial, però el 1950, amb la publicació de «Élan urbain et 
mouvement des salaires dans le bâtiment: Le cas de Barcelone au XVIII », Vilar hi torna. 
El breu assaig sobre la Barcelona del darrer terç del segle XVIII conclou observant que, 
des de 1774, «este aflujo de inmigrantes [...] no ha cesado aún en nuestros dias y [...] 
agrupa [...] la mayor aglomeración humana en las costas mediterráneas», i que aquell 
punt del segle XVIII era el moment també de «la disociación entre el centro de dirección 
política de España y su centro de gravedad económico y humano». L’article interessa 
també en termes de programa historiogràfic. Fou publicat un any després de la ressenya 
de War and Prices de Hamilton, una obra que Vilar jutjà afectada d’economicisme. El 

                                                 
26. Jordi NADAL I OLLER, «La contribution des historiens catalans a l’histoire de la demographie générale», 

Population, 1 (1961), pàg. 91-104; Jordi NADAL i Emili GIRALT, «Barcelona en 1718. Un modelo de sociedad 
preindustrial», dins VVAA, Homenaje a D. Ramón Carande, Madrid, 1963; Jordi NADAL I OLLER, «Les grandes 
mortalités des années 1793-1812: effets a long terme sur la demographie catalane», dins VVAA, Problemes de 
mortalité... Colloque International Université de Liege, París, M. Th. Genin, 1963; també del mateix autor: «La 
població catalana al segle XVIII», dins VVAA, Història de Catalunya. Vol. IV, Barcelona, Salvat, 1978, pàgs. 258 
a 272; i també El fracaso de la Revolución Industrial en España, Barcelona, Ariel, 1975. 

27. Jordi NADAL I OLLER, La población española. (Siglos XVI a XVI), Barcelona, Ariel, 1966. Edicions ampliades en 
1973 y 1984; Jacques DUPÂQUIER, La population française aux XVII et XVIII siècle, París, PUF, 1979; Víctor 
PÉREZ MOREDA, Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XIX-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1980; Edward 
A. WRIGLEY, The Population History of England: 1541-1871. A Reconstruction, Londres, Edward Arnold, 1981; 
Jan DE VRIES, European urbanization, 1500-1800. London, Methuen, 1984; Ansley J. COALE i Susan COTTS 

WATKINS (eds.), The Decline of Fertility in Europe, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1986.  
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treball de Vilar era una contraproposta a favor d’una història capaç d’abordar les 
desigualtats del creixement en el temps i l’espai amb el mateix esperit que els primitius 
del pensament econòmic, és a dir, tenint en compte la complexitat històrica. L’article, 
en fi, ratificava l’interès pel segle XVIII que ja s’havia anunciat el 1933, amb la revisió 
de Capmany, i es tornava a presentar el 1949, quan Vilar interrogava i resolia:  

 
¿No fue el siglo XVIII un fracaso? Con excepciones regionales. Y eso comprometará 
la unidad futura. 
 

Els anys següents, Vilar els emprà en la construcció d’una proposta més elaborada –
síntesi entre marxisme i història total–, i el 1962 publicà la seva tesi doctoral La 
Catalogne dans l’Espagne Moderne. Recherches sur les fondements économiques des 
structures nationales, amb un llarg capítol destinat a la població catalana del segle XVIII, 
entre les enquestes cadastrals del 1716-1719 i el cens de 1787. La seva anàlisi sobre el 
creixement de la població parteix de l’observació de Capmany: un creixement 
generalitzat que toca totes i cadascuna de les comarques. Vilar quantifica els guanys 
poble a poble, comarca a comarca. Dedica un llarg apartat al coneixement de les fonts i 
la demografia de la Barcelona del segle XVIII que és encara avui una referència obligada 
i que completà el 1970. La seva interpretació general del Setcents posa l’èmfasi en el 
progrés agrari i comercial, en un creixement preparat des de les darreries del segle XVII 
per la descentralització de les activitats, que permet l’acumulació de capital per a la 
transformació de les economies urbanes. 

La publicació d’aquesta obra obrí el diàleg entre Nadal i Vilar a propòsit del 
creixement setcentista i la seva significació en relació a una hipotètica transició. La 
síntesi final de Vilar, però, s’allunyava definitivament de les seves primeres 
aproximacions al tema.28 El 1982, jutja el segle XVIII català com una «transformació 
brillant però sense continuïtat». En el mateix volum, Nadal resumeix la història de la 
població de Catalunya i, a l’apartat «Barcelona: formació d’una capital», data els 
orígens la metròpoli el 1833, en discontinuïtat amb el creixement setcentista:  

 
L’expansió urbana, frenètica des del 1765 arriba al límit 30 anys més tard [...] durant 
el regnat de Ferran VII, quan la mecanització no pot ajornar-se més. Barcelona, 
disminuïda (83.289 ànimes el 1818 i 100.639 el 1827), sembla acceptar la 
transferència el liderat industrial a Manresa [...]. En darrera instància Barcelona serà 
salvada per la màquina de vapor.29 
 

                                                 
28. Rosa CONGOST i Núria SALES, «Bibliografia de Pierre Vilar», Recerques, 23 (1990), pàg. 203-219. Els articles 

citats son: «Histoire des prix, histoire générale. Un nouveau livre de E. J. Hamilton», Annales ESC, 1 (gener-
febrer de 1949), pàg. 29-45; «Élan urbain et mouvement des salaires dans le bâtiment: Le cas de Barcelone au 
XVIIIe siècle», Revue d’Histoire Economique et Sociale, 28 (1950), pàg. 364-401, tots dos traduïts a Pierre VILAR, 
Crecimiento y desarrollo. Economía e Historia. Reflexiones sobre el caso español, Barcelona, Ariel, 1964; 
també, «II. El nombre dels homes», dins VILAR, La Catalogne..., vol III, pàg. 13-181; i «Un moment critique 
dans la croissance de Barcelone: 1774-1787», Cuadernos de Arqueología e Historia de la ciudad, XIV/III (1970), 
pàg. 65-75.  

29. Jordi NADAL i Philip WOLFF (eds.), Histoire de la Catalogne, Tolosa, Privat, 1982 (traducció catalana: Vilassar 
de Mar, Oikos-Tau, 1983, incloent Pierre VILAR, «Les transformations du XVIIIème siècle», pàg. 385-402, cita de 
la pàg. 402); Jordi NADAL I OLLER, «La población...», pàg. 65-94, cita de la pàg. 87. 
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En síntesi, el desenvolupament i culminació de les recerques confluents de Jordi Nadal i 
Pierre Vilar són arguments prou convincents per considerar les dècades centrals del 
segle XX com el segon gran impuls historiogràfic. 

La fundació de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH), el 1983, a Madrid, 
i el 1987, a Barcelona, obrí pas a la institucionalització de la disciplina. 

El 1988, els seus impulsors volgueren donar a conèixer els nivells assolits per la 
disciplina a la Península Ibèrica a Demografia històrica. L’obra expressa perfectament 
la desigual implantació en el territori de la disciplina, la tensió entre els projectes 
anglosaxons partidaris de la visió macro i els projectes d’influència francesa que, en 
privilegiar les fonts parroquials, afavoreixen la reconstrucció de les histories regionals i 
les monografies locals. Establint el balanç bibliogràfic del decenni 1974-1984 a 
Catalunya, Muñoz i Serratosa troben a faltar un pla general de recerca, lamenten la 
dispersió metodològica dels treballs i assenyalen el dèficit pel que fa a la investigació de 
la població barcelonina. Es fixa, en resum, l’estat de la demografia a les portes de la 
institucionalització de la recerca.30  
 
 
LA SEGONA TRANSICIÓ I ELS SISTEMES URBANS  
L’enunciat força esquemàtic i universalista de la teoria de la transició de cap a 1950 
s’ha vist profundament transformat en un sentit positiu, en comprovar-se la complexitat 
de les relacions entre les diverses variables que en feien part i les múltiples variants o 
submodels regionals.31 

En resum, molt breu, els reeiximents han estat: el descobriment de la importància 
del fre preventiu en el control de l’equilibri recursos-població com a regulador del 
creixement poblacional; la devaluació relativa de la mortalitat epidèmica respecte a 
l’ordinària, més vinculada a la capacitat de produir i administrar béns; i finalment, el 
reconeixement de la insuficiència de les fonts parroquials, els mètodes de recerca i la 
mateixa teoria de la transició per copsar el nexe –les migracions– entre la transformació 
de les economies agràries i el desenvolupament dels sistemes urbans.32 

                                                 
30. Víctor PÉREZ-MOREDA- David S. REHER (eds.), Demografia Histórica en España, Madrid, El Arquero, 1988; 

inclou una avaluació crítica dels editors (pàg. 13-54), l’article de Jordi NADAL I OLLER, «La población española 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Un balance a escala regional» (pàg, 39-55), i també el de Francisco MUÑOZ-
PRADAS i Albert SERRATOSA, «La demografía histórica catalana de los siglos XVI a XVIII: un balance demográfico 
del decenio 1974-1984», (pàg. 269-284). Un altre balanç a Antoni SIMÓN I TARRÉS, «La demografía histórica en 
Catalunya: Un balance bibliográfico», Revista de Demografía Histórica, 7/2 (1989), pàg. 37-60. 

31. Massimo LIVI BACCI (coord.), Modelos regionales de la transición demográfica en España y Portugal (Actas del 
II Congreso de la Asociación de Demografía Histórica), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la 
Diputació l’Alacant - Institut Valencià d’Estadística, vol. 2, 1991. Dins d’aquesta publicació, el CED de 
Catalunya féu el balanç general de la primera transició per a Espanya i Catalunya amb els articles de Roser 
NICOLAU, «Trayectorias regionales de la transición demográfica» (pàg. 49-65); Montserrat LLONCH i Socorro 
SANCHO, «La movilidad en el marco de la transición demográfica: la Cataluña interior, 1755-1990» (pàg. 85-97); 
i Ana M. CABRÉ-TORRENTS, «La elevada nupcialidad como posible desencadenante de la transición demográfica» 
(pàg. 99-120). 

32. Michael W. FLINN, El sistema demográfico europeo, 1500-1820, Madrid, Crítica, 1989 (primera edició: 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1981); Edward A. WRIGLEY, «Brake or accelerator? Urban growth 
and population growth before the Industrial Revolution», dins Ad VAN DER WOUDE, Jan DE VRIES i Akira 
HAYAMI (eds.), Urbanization in History. A Process of Dynamic Interactions, Oxford, Clarendon Press, 1990, pàg. 
101-112; David R. RINGROSE, España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, Alianza Editorial, 1998, on a la 
llum de la formació dels sistemes urbans, l’autor revisa la tesis de Nadal. Víctor PÉREZ-MOREDA i David S. 
REHER, «Hacia una definición de la demografía urbana España en 1787», Revista de Demografía Histórica, XXI 
(2003), pàg. 113-140. 
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En aquesta situació, es dóna una paradoxa: mentre que els avenços de la recerca 
qüestionen la teoria de la transició per explicar el passat, aquest paradigma inspira 
l’estudi de la denominada segona transició demogràfica a les societats occidentals. 
Interessa el seu impacte en l’envelliment de la societat i en la sostenibilitat del model 
europeu de benestar, els reptes de la immigració internacional i els seus efectes tant en 
la fecunditat i la mortalitat com en la cohesió familiar i social i en l’ordenació territorial. 
En aquest point tournant, les poblacions del passat, especialment les urbanes –perquè 
són les metròpolis les que vehiculen el canvi en el món globalitzat–, esdevenen un pou 
al que s’adrecen noves preguntes i se’n recuperen d’altres que, ja plantejades pels 
primers científics socials, havien quedat relativament marginades. 

Aquests temes són també els que han anat guanyant pes en el decurs dels congressos 
de l’ADEH: als dos congressos dedicats a la reconstrucció de famílies s’aprecia l’accent 
de la dimensió històrica en introduir-se l’anàlisi del curs vital i generacional. Als sis 
altres, fins el 2007, ha anat creixent la presència dels moviments migratoris per la seva 
incidència en les variables demogràfiques, en la formació dels sistemes urbans i en la 
mobilitat social i alhora geogràfica.33 L’any 2000, l’Associació assenyalava els nous 
reptes d’una disciplina que es guanya l’autonomia en els anys de la postguerra: el 
rellançament de la reflexió teòrica, la recuperació del diàleg amb altres ciències socials, 
l’atenció a l’escena internacional.34 Ha convocat per al 2012 el I Congrés Internacional 
–Cities Through History: Population– com a punt de partença d’altres en el futur. A 
Catalunya i al Centre de Estudis Demogràfics (CED), la recerca històrica, en un segon 
plànol, serveix per integrar en el llarg termini els processos que interessen la segona 
transició.35 

L’Institut Municipal d’Història ha donat continuïtat a la recuperació de la història de 
Barcelona, iniciada durant els primers 70. Els tres primers congressos (1982, 1985 i 
1993) rellançaren la recerca i aplegaren les investigacions sobre la Història del Pla de 
Barcelona. En una nova etapa, els de 1995 i 1997 revisaren l’agregació dels pobles del 
pla i la relació entre Barcelona i l’espai català; altres sis revisaren, tram a tram, la 
història de Barcelona des de la creació del Consell de Cent a l’actualitat. Aquesta tasca 
es divulga a diverses publicacions.36 En el programa de recerques del Seminari 
d’Història de Barcelona, l’evolució de la població de Barcelona en el període que aquí 
ens ocupa es contempla com un dels aspectes implicats en un procés de canvi més 
                                                 
33. Vegeu el lloc web de l’Asociación de Demografía Histórica a http://www.adeh.org/. A destacar: Enric 

MENDIZÁBAL I RIERA, «Una nueva aproximación al estudio de la red urbana de Cataluña (1717-1991)», dins 
Karmele ZÁRRAGA SANGRÓNIZ i Manuel GONZÁLEZ PORTILLA (coords.), Demografía urbana, migraciones y 
envejecimiento. IV Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Bilbao, Universidad del País Vasco, vol. 
1, pàg. 199-216; Joaquín ARANGO VILLA-BELDA, «Crecimiento de la población y migraciones: una relación 
compleja y cambiante», dins David S. Reher (coord.), Crecimiento natural, cambio demográfico y migraciones. V 
Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1999, vol. 2, pàg. 
23-46. 

34. Reher, Livi Bacci i Pérez García van debatre sobre l’estat de la demografia i les seves perspectives futures a 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XVIII/2 (2000), pàg. 1-105. 

35. N’és un bon exemple Antoni LÓPEZ GAY, Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació 
poblacional de Barcelona, Barcelona, CTESC, 2008. Inclou una síntesi històrica des del segle XVIII i resulta 
d’interès la metodologia aplicada a la regió metropolitana actual. 

36. Vegeu la secció d’activitats i publicacions del lloc web de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric), amb treballs sobre el període que es tracta: I Congrés, 1982, El 
Pla de Barcelona i la seva historia; II Congrés, 1985, Història urbana del Pla de Barcelona; III Congrés, 1993, 
Balanç historiogràfic d’una década; IV Congrés, 1995, Barcelona i l’espai català. Ciutat i articulació del 
territori; VII Congrés, 2001, El segle de l’absolutisme, 1714-1808; VIII Congrés, 2003, La ciutat i les 
revolucions, 1808-1868. 
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general, que és el dels orígens i desenvolupament de la capital industrial, amb atenció al 
seu paper en la modernització política, social, econòmica i cultural de Catalunya.37 

 
 
Estat de la qüestió: temes a debat i projectes de futur 
 
Presentem a continuació l’estat actual del coneixement, donant prioritat els temes que 
han centrat la recerca sobre Barcelona.  
 
 
LA CRONOLOGIA I LA MESURA DEL CREIXEMENT SETCENTISTA A CATALUNYA  
Els arguments per sostenir els talls cronològics entre el 1717 i el 1787 semblen 
debilitar-se per l’evidència d’una continuïtat de la conjuntura expansiva des de les 
darreres dècades del segle XVII fins entrat el segle XIX.  

Les xifres de població dels recomptes de 1717 i 1787 han estat rectificades 
substancialment a l’alça i, conseqüentment, algunes de les tesis sobre el creixement a 
llarg termini estan subjectes a debat.38 

Amb les dades de natalitat de 254 parròquies, Ferrer Alós calcula com a mínim (taxa 
natalitat 45 ‰) una població pel 1717 de 610.694 habitants enfront dels 1.011.232 del 
1787; és a dir, un augment 64% inferior al 91% , que era el valor de consens final entre 
Vilar i Nadal, que donaven per bo el cens del 1787 (899.531 habitants a Catalunya). En 
la distribució territorial del creixement, Ferrer rectifica Vilar i ressalta el major 
creixement de la Catalunya central i comarques gironines i el molt menor de les terres 
de Lleida i de l’Ebre. Pel que fa a la distribució i ritme de creixement, assenyala 
l’augment més elevat en els nuclis més grans de 8.000 habitants, que havien començat a 
créixer des del 1720, en comparació amb l’increment més moderat dels nuclis menors, 
que no s’inicia fins el 1750. Per últim, pel que fa al ritme de creixement català, l’agregat 
de la natalitat d’un nombre de parròquies superior al reunit en treballs anteriors, donen 
major base a les observacions de Vilar, que Ferrer accepta sense divergències 
significatives. 

En un epíleg final, Ferrer recull les implicacions en el llarg termini: malgrat la 
revisió a la baixa, el creixement entre 1670 i 1800 hauria estat més vigorós que el propi 
de l’expansió entre 1550 i 1640, però, sobretot, sorprèn el quasi estancament entre el 
1800 i 1860, on les sèries de natalitat assenyalarien un progrés, com a molt, fins els 
1.327.738 habitants (taxa de natalitat 40 ‰), amb el gruix del diferencial acumulat a la 
dècada del 1850. Com reconeix l’autor:  

 
Estem lluny del 1.600.000 que dóna el cens de 1860. Canvis en les variables 
demogràfiques? Poca representativitat de les sèries?39 

                                                 
37. Ramon GRAU, Marina LÓPEZ i Pilar LÓPEZ, «Revolució Industrial i Urbanització: Barcelona en la construcción de 

la Catalunya Moderna, 1714-1860», L’Avenç, 88 (1985), pàg. 14-31. 
38. Llorenç FERRER I ALÒS, «Una revisió del creixement demogràfic de Catalunya en el segle XVIII a partir dels 

registres parroquials», Estudis d’Història Agrària, 20 (2007), pàg. 17-68, la cita a la pàg. 37. Previàment, al II 
Congrés de Història Moderna de Catalunya, Pedralbes VIII-8 (1988), vol I, es publicaren diversos treballs 
revisant les fonts i xifres del creixement setcentista, coincidents en senyalar la desigual qualitat de les sèries 
vitals.  

39. El nombre de sèries agregades varia segons el segles: 19 per al segle XVI, un centenar per al XVII i XIX. Enric 
LLOPIS AGELAN, «Índices regionales y nacional de bautismos, 1700-1849» dins AAVV, VII Congreso de la 
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Cal prudència per acceptar els nous càlculs sobre el XVIII i les hipòtesis que en deriven 
per al llarg termini: recolzen en una de les variables del saldo natural, en la tria d’una 
taxa de natalitat fixa al llarg del temps i l’espai i en una base documental força diferent 
per a cada un dels segles.40 
 
 
EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC A BARCELONA: QUANTIA, ETAPES I CONTEXT  
El consens assolit pels diversos autors respecte a la subestimació de la població catalana 
el 1717 indicaria que, en termes relatius, el creixement barceloní hauria estat superior al 
que es presumia: del 6-6,5% de la població regional el 1717 a l’11-12% de 1787-1797. 
En xifres absolutes la síntesis de Vilar segueix sent vàlida: una població doblada entre 
el 1717 i el 1770.41 

En poder seguir-se aquest procés de creixement en el temps i en l’espai gràcies als 
llistats parroquials, el resultat més obvi és la distinció entre dues etapes, en el decurs de 
les quals, al creixement relativament moderat i transformador de la primera, arrencant 
de les dècades finals del XVII, s’afegeix l’acceleració revolucionària de la segona. 

Fins el 1770, els guanys de població es repartiren entre tots els barris, inclòs el 
Raval. L’augment i diversificació de la demanda –per la despesa estatal que acompanya 
la militarització, per l’elecció de Barcelona com a residència pels grups rendistes i pel 
gradual creixement de la població– hauria potenciat la transformació interna dels gremis 
i dels tallers (que tan bé han descrit Molas i Arranz) i sostingut una transformació social 
a la qual no li deixaria d’escaure la denominació introduïda per De Vries: una 
“revolució industriosa”, en la que el consum de les capes superiors de la ciutat estimula 
la diversificació i el creixement de la producció urbana.42 

Entre el 1770 i el 1801, el creixement de la població s’accelera i privilegia la 
urbanització i densificació de la perifèria urbana i els suburbis extramurs. Aquest 
creixement prossegueix, un cop superat l’estancament relatiu del 1801-1818. Fora murs, 

                                                                                                                                               
Asociación de Demografía Histórica, Granada, Universidad de Granada, 2004, sobre 65 parròquies de Catalunya 
durant el període 1755-1900, atenent la qualitat dels registres de baptismes. El creixement de Catalunya hauria 
estat força superior al de Espanya entre el 1700 i el 1830 (índex 238 front 176) i les dècades de major creixement 
foren del 1740-1769, del 1780-1799, i del 1810-1830.  

40. En el temps, Jordi NADAL, «Demografía y economía en el origen de la Cataluña moderna. Un ejemplo local: 
Palamós (1705-1839)», Estudios de Historia Moderna, VI (1956-1959), pàg. 281-308; i, sobre dotze poblacions 
del Penedès entre 1675 i 1884, Francisco MUÑOZ PRADAS, «Proyección inversa i estimación indirecta de la 
mortalidad: resultados para un grupo de localidades catalanas», Boletín de la Asociación de Demografia 
Histórica IX-3 (1991), pàg. 67-86. En l’espai, el 1787: Antonio MORENO, Carlos EJIDO i Pilar PÉREZ, «El Censo 
de Floridablanca en Cataluña, un chequeo», Pedralbes VIII-8, 1988, vol I, pàg. 163-184; i Socorro SANCHO, 
«Barcelona i Catalunya: estructura de la població i diferenciació territorial, 1787 i 1860», dins VVAA, IV 
Congrés d’Història de Barcelona, Barcelona, IMH-Proa, 1997, pàg. 13-26; i a la Catalunya interior: LLONCH i 
SANCHO, «La movilidad...».  

41. La població parroquial s’identificava fins el 1835 com la població de dret barcelonina, inclosa la de les parròquies 
sufragànies al terme extramurs. La població de fet o extensiva la formaven diversos subgrups: religiosa, 
assistencial i passavolant, militar i la penal. Diferenciats a les fonts originals, els publicistes donem totals que 
resulten d’agregats més o menys inclusius. Les xifres recollides al text són sobre la població de dret (mínima i 
intramurs) i de fet (sense comptar la població militar ni penal).  

42. Manuel ARRANZ, «Demanda estatal i activitat econòmica a Catalunya sota els primers borbons (1714-1808)», 
dins VVAA, I Congrés de Història Moderna de Catalunya, Barcelona, Universitat de Barcelona, vol. II, pàg. 
259-274; Maunel ARRANZ i Ramon GRAU, «L’economia urbana de Barcelona i la Guerra de Successió», 
Recerques, 24 (1991), pàg. 115-142; CREIXELL, Cases grans...; Jan DE VRIES, The Industrious Revolution: 
Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present, Cambridge, CUP, 2008 (traducció 
castellana: Barcelona, Crítica, 2009). 
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el creixement dels principals suburbis, i intramurs l’obertura de nous carrers i 
l’edificació de barris obrers, permeteren acomodar en cases de veïns unes poblacions 
instal·lades prèviament a precari en barris de barraques i en cases sobreocupades. És la 
Barcelona de la manufactura, avui amb una historiografia abundant entre l’abordatge 
inicial de Grau i López i la darrera i concloent de síntesi de Sánchez.43  
 
 
CREIXEMENT NATURAL I IMMIGRACIÓ: UNA RELACIÓ COMPLEXA  
A Catalunya, atesa la irrellevància quantitativa de la immigració al segle XVIII, el 
creixement s’ha d’atribuir a la millora del balanç natural. Pel que fa a la mortalitat, es 
considera decisiu el gradual descens de la mortalitat ordinària i, en especial, de la dels 
menors. La hipòtesi d’una nupcialitat més intensiva i d’una fecunditat creixent, que 
Nadal considerava com a complementària i compatible, ha anat guanyant terreny i 
tendeix a ser considerada com el principal determinant del creixement.44 

A Barcelona, el saldo natural, deficitari si s’inclou la mortalitat a l’Hospital, esdevé 
positiu si s’observa exclusivament el moviment a les parròquies, però en tant pobra 
mesura que no explica el creixement. És un tret comú a les ciutats de l’època, que ha 
suscitat un intens debat historiogràfic sobre les seves causes. A casa nostra és, a més, un 
vell debat iniciat per Laureà Figuerola el 1849, que parlava d’una «importació de 
cadàvers» via els hospitals i les institucions assistencials.45 

L’estudi de la Barcelona del segle XVIII il·lumina la complexitat del tema i permet 
entrar a la seva anàlisi. El gruix de la immigració a Barcelona (i també de l’emigració), 
encara avui insuficientment investigades, queden contingudes al segle XVIII dins les 
fronteres del Principat i, de fet, no afecta per igual tot el Principat. La recerca sobre els 
moviments migratoris s’ha centrat en el segle XIX i només, secundàriament, ha fet 
aportacions al darrer terç del segle XVIII. Interessen, però, la reflexió teòrica i 
metodològica que és aplicable al segle XVIII.46 

El saldo migratori net i el mateix concepte d’immigrant són insatisfactoris. Entre 
1779 i 1824, un 50-60% dels residents a les parròquies no havia nascut a Barcelona i, en 

                                                 
43. Mercè TATJER, «Els orígens de l’habitatge obrer a Barcelona, 1753-1859» i Pilar LÓPÈZ GUALLAR, «La Primera 

revolució Industrial i el naixement de l’habitatge obrer a Barcelona», dins Gràcia DOREL FERRÉ (dir.), Habitatge 
obrer i colònies industrials a la Península Ibérica, Terrassa, MNACTEC, 2009, pàgs. 45-54 i 57-66, 
respectivament; Ramon GRAU i Marina LÓPEZ, «Empresari i capitalista a la manufactura catalana del segle XVIII. 
Introducció a l’estudi de les fabriques d’indianes», Recerques, 4 (1974), pàg. 25-57; Alejandro SÁNCHEZ, «La 
indianería catalana: ¿mito o realidad?», Revista de Historia Industrial, 1 (1992), pàg. 213-228. 

44. Jaume BENAVENTE i Roser NICOLAU, «La població», a VVAA, Història Econòmica de la Catalunya 
Contemporània, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1990, pàg. 11-119: segons els autors, a Catalunya la relació 
baptismes/matrimoni puja dels 4,62 el 1758-1766 als 5,12 el 1821-1829); CABRÉ, El sistema...: per aquesta 
autora, la proporció de solteres/dones nascudes a Barcelona de 6,41% el 1797-1806 augmentà al 7,88 el 1856-60. 
Segons Pilar LÓPEZ GUALLAR, «Evolució...», les fluctuacions de la ratio baptismes/matrimoni es corresponen amb 
les onades migratòries amb una tendència secular a l’alça, essent els quinquennis amb la major ratio els de 1785-
1795, amb un promig 4,38 i 4,89. Els registres de Sant Just documenten una ratio excepcional el 1714: 6,29. 

45. DE VRIES, European....; Massimo LIVI BACCI, «Social-group Forerunners of Fertility Control in Europe» i Allan 
SHARLIN, «Urban-Rural differences in Fertility in Europe in the Demographic Transition», dins COALE i COTTS 

(eds.), The Decline..., pàg. 182-200 i 234-261, respectivament. 
46. Manuel ARRANZ i Ramon GRAU, «Problemas de inmigración y asimilación en la Barcelona del Siglo XVIII», 

Revista de Geografía, IV-1 (1970); Enriqueta CAMPS, La formación del mercado de trabajo industrial en la 
Cataluña del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995; Pilar LÓPEZ GUALLAR, 
«Naturales y migrantes en la Barcelona de mediados del siglo XIX», dins Ramon GRAU (coord.), La ciutat i les 
revolucions, 1808-1868. II, El procés d’industrialització, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(Barcelona Quaderns de Història, 11), 2004, pàg. 69-92. 

61

http://ccuc.cbuc.cat/record=b4108748~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4108748~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3948955~S23*cat
http://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137510
http://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137510
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1602876~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1602876~S23*cat
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/45639
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1655398~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1655398~S23*cat
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105586
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6760166~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1287239~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1622988~S23*cat


 

 
 

XII Congrés d’Història de Barcelona – Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

30 de novembre i 1 de desembre de 2011 

 
 

14

canvi, un cop integrats per la via del matrimoni o altre parentiu, eren considerats a tots 
els efectes veïns de dret. Fins a tal punt la frontera entre immigrants i barcelonins era 
permeable, tot i que el grau de permeabilitat dels diversos grups socials fos diferent, tant 
a mitjan segle XIX com al final del XVIII. El principal efecte de la immigració era el 
reforç del nucli productiu i reproductiu urbà i, a efectes socioeconòmics, la ciutat 
actuava com un filtre que oferia als nous vinguts majors o menors possibilitats 
d’assimilació d’acord amb els nínxols d’ocupació que l’economia urbana en procés de 
gradual transformació anava creant. En aquest sentit, el fet que la manufactura cotonera, 
però també altres sectors productius, ampliessin les oportunitats d’ocupació per a 
homes, dones i infants, cobra importància, perquè introdueix, a una escala fins aleshores 
desconeguda, un element de canvi en les economies domèstiques. Gràcies a les 
migracions, l’increment de la nupcialitat i de la natalitat a la segona meitat del segle 
XVIII s’aprecia a Barcelona abans que al conjunt català i també s’avança el canvi de 
tendència. És la caiguda de la fecunditat que apreciava Figuerola ja a la dècada del 1830 
i que dóna arguments als estudiosos que defensen la relació entre immigració i dèficit 
urbà ja citats. 

Però si la immigració incrementava la nupcialitat i la fecunditat de la població 
urbana, també potenciava l’increment de la mortalitat, forçant així el motor urbà. La 
intensificació dels corrents migratoris incrementava la nupcialitat i també la natalitat i, 
en conseqüència, induïa l’augment relatiu de la mortalitat dels menors. La intensificació 
puntual i brusca del saldo migratori que registren les sèries vitals aprofundia, sobretot 
per aquesta via, el dèficit urbà. Els factors d’expulsió –les crisis– i d’atracció –el 
desenvolupament de l’oferta de treball, la ubicació a la capital dels recursos 
assistencials– podrien haver-se combinat diversament al llarg del segle. Són encara mal 
coneguts els moments crítics: 1729-1733, 1757-1758, 1763-1764 i 1793-1795, però sí 
que sabem que la capacitat de la ciutat per oferir alternatives de treball i mitjans de 
subsistència no fou la mateixa a l’inici i al final del segle. Valdria la pena de conèixer 
més de prop, en general, la població anterior al 1750 i les relacions entre creixement 
econòmic, organització social i evolució de les variables vitals el 1765-1785. 47 

Hem deixat per al final els períodes bèl·lics. Ja Nadal i Vilar es referiren a la 
sorprenent capacitat de recuperació de Barcelona després de les guerres; un fet, per altra 
banda, constatat a altres ciutats de l’època. En un i altre cas, l’emigració massiva és la 
principal explicació. Però encara no en sabem prou sobre el relleu de població i 
activitats, que documenten les fonts nominatives als anys de postguerres, i, en aquests 
casos, la crisi és també disruptiva en el plànol institucional i, per tant, en la gènesis de 
documentació demogràfica.  
 
 
 
 
 

                                                 
47. Pierre VILAR, «Essai d’un bilan démographique de la période 1787-1814 en Catalogne», Annales de Déographie 

Historique, 1965, pàg. 53-67; NADAL, La población...; Antoni SIMON TARRÉS, «Barcelona i Catalunya durant la 
crisis de subsistències de 1763-64», dins VVAA, L’Institut Municipal d’Història de Barcelona, ahir i avui, 
Barcelona, Institut Municipal d’Història, (Barcelona, Quaderns de Història, 1), 1995, pàg. 95-109. Pilar LÓPEZ 

GUALLAR, «Evolució...». 

62

http://ccuc.cbuc.cat/record=b6760166~S23*cat
http://www.persee.fr/doc/adh_0066-2062_1966_num_1965_1_898
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105171
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105171
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6682363~S23*cat


 

 
 

XII Congrés d’Història de Barcelona – Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

30 de novembre i 1 de desembre de 2011 

1

 
 

La visita a Barcelona de Carles IV i Maria Lluïsa de Parma el 
1802: nova visió d’un episodi històric 
 
Laura García Sánchez*  
                 
 
 
 
 
 
En despuntar el segle XIX, Barcelona, ciutat d’una importància històrica i política ja 
amplament contrastada, es convertí en baluard i eix expositor d’un nou cúmul 
d’intencions, entrant a formar part, de manera definitiva, de la historiografia tant 
catalana com espanyola com a punt d’enclavament de qualsevol estudi que sobre el 
regnat de Carles IV i la seva dona Maria Lluïsa de Parma s’hagi fet des de llavors. 

Les circumstàncies històriques són ben conegudes. El 1802 es celebraren a 
Barcelona les festes del doble casament del Príncep d’Astúries (el futur Ferran VII) i de 
la seva germana, la Infanta Maria Isabel, amb els prínceps italians Maria Antònia i 
Francisco Genaro. El parentiu familiar va convidar a aquesta elecció, ja que eren cosins 
entre ells. Encapçalaren aquestes noces el reis Carles IV i Maria Lluïsa de Parma i, des 
de la llunyana ciutat de Nàpols, el rei Ferran IV i l’arxiduquessa Maria Carolina, 
austríaca de naixement i d’escasses simpaties vers la seva homònima espanyola. No 
obstant, el desig de situar les seves filles va fer que totes dues oblidessin, ni que fos de 
moment, les seves constants baralles i pactessin aquest interessat enllaç. 

Coincidim plenament amb Josep Maria Montaner1 quan assenyala que totes les 
activitats esplèndides que es desenvoluparen durant el dos mesos que els monarques 
residiren a Barcelona, a la tardor d’aquell any, juntament amb les frenètiques setmanes 
precedents dels preparatius, foren una evocació viva del doble desplegament, econòmic 
i urbà, registrat per Barcelona a les portes del segle XIX. La visita que el reis feren a la 
fàbrica d’Erasme de Gònima o el fet que els nobles que formaven el seguici 
s’allotgessin als palaus neoclàssics de comerciants i industrials, molts d’ells construïts 
en els darrers anys del segle XVIII, són fets que posen de manifest que els Borbons 
arribaren a Barcelona en una etapa de gran creixement, de fabricació i de transformació. 
L’estada dels reis significà el primer moment important d’expressió plena de la nova 
societat catalana, que demostrà la seva capacitat creativa, cultural, artística i 
organitzativa, acollint durant un llarg període de temps a tan inesperats com benvinguts 
convidats. Els nous palaus, la nova Llotja ja acabada i tota l’arquitectura efímera de 
l’ocasió, marquen una fita bàsica i defineixen una època, la d’un primer neoclassicisme 
a Catalunya.2 

                                                            
* Universitat de Barcelona. 
1. Josep Maria MONTANER I MARTORELL, La modernització de l’utillatge mental de l’arquitectura a Catalunya 

(1714-1859), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1990, pàg. 417-424. 
2. Aquest episodi històric, tot i que incidint en el seu vessant artístic, ha estat el tema d’investigació de la nostra tesi 

doctoral, defensada al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona el 1998. En aquesta 
comunicació, per tant, es farà una major referència a aquelles publicacions aparegudes amb data posterior i que 
hagin contribuït a enriquir tant aspectes perifèrics com puntuals de la recerca des de qualsevol punt de vista.  
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No era un moment tan bo, en canvi, quan el 1828 tornà a visitar Barcelona el ja rei 
Ferran VII, encarnació de l’absolutisme i home escassament simpàtic al poble català, 
degut a què es va trobar la ciutat en una època de crisi. De fet, la monarquia de Carles 
IV significà la frontissa clau del trànsit entre la Baixa Edat Moderna i l’Alta Edat 
Contemporània, que va de la culminació del gran moment viscut a la segona meitat del 
segle XVIII a la decadència perllongada en un lamentable seguit de guerres civils amb les 
quals s’iniciaren les primeres dècades del segle XIX.3 Durant segle i mig, a partir de 
1808, la historiografia centrada en el seu mandat ha subratllat de forma reiterada 
l’escandalós ascens del ministre Manuel Godoy i el poder absolut que va exercir sense 
cap tipus d’impediment; la submissió constant de la política espanyola a França, resolta 
amb la invasió dels exèrcits de Napoleó o l’alçament de l’indignat poble espanyol; i, 
finalment, la ruïna de l’imperi i de la nació, que s’han de atribuir amb més precisió a la 
Guerra del Francès i no a la política general del regnat, tot i que la seva conseqüència 
última fos l’ocupació napoleònica. 
 
 
La indiscreta mirada de la història: Carles IV 
i Maria Lluïsa de Parma 
 
Amb Carles IV, l’opinió resulta unànime en assenyalar la seva absoluta miopia en 
matèries polítiques i conjugals. El seu pare, Carles III, s’havia vist obligat a prendre 
mesures severes, allunyant de la cort a determinades persones que, sota la turpitud del 
seu fill, gaudien, segons vox populi, dels favors de Maria Lluïsa de Parma. Va ser un 
home alt i corpulent, tal i com el presenta Goya en el seu retrat de família.4 De caràcter 
bondadós i senzill, sense malícia i de capacitat limitada, no va governar, sinó que pot 
dir-se que va ser governat per la intel·ligència més viva, desperta i inquieta de la seva 
dona, fins i tot en els afers d’Estat. Molt amant de la caça, com el seu pare, i de la vida 
còmoda de la llar, aquest retraïment i monotonia de la seva existència, molt unida a la 
seva dona, dificulten mantenir, un cop atès i degudament valorat el rígid protocol de la 
cort, l’antiga llegenda que ha cobert d’ombres l’honestedat abans referida de la reina 
Maria Lluïsa i la feblesa del caràcter de rei.  

Carles IV, cal no oblidar-ho, va néixer a Itàlia i era un Borbó. Al bressol de la 
llatinitat va viure els anys que definiren la seva persona: els primers i els últims.5 
Principi i fi que no deixen de ser significatius tant en la seva trajectòria vital com en 
l’art desenvolupat a la seva època. Només hem de fullejar el catàleg del Museu del 
Prado, visitar els anomenats Sitios Reales i llegir els documents originaris per entendre 
quins eren els seus coneixements artístics.6 Aquest gust per les arts no és d’estranyar en 
un descendent de Felip II i Felip IV, a més també de Felip V i la seva dona, Isabel de 
Farnesio. Per descomptat, la figura de Carles III també va tenir el seu pes.7 Nascut 
príncep a Nàpols, va obrir els ulls en un dels panorames europeus més aclaparadors, va 
poder contemplar les col·leccions dels Farnesio, va assistir a l’aventura arqueològica 

                                                            
3. M. de los Ángeles PÉREZ SAMPER, Barcelona, Corte. La visita de Carlos IV en 1802, Barcelona, Publicaciones de 

la Cátedra de Historia General de España, 1973. 
4. Manuela B. MENA MARQUÉS (ed), Goya. La familia de Carlos IV, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2002.  
5. Manuel ESPADAS BURGOS, Buscando a España en Roma, Barcelona, CSIC-Lunwerg, 2006. 
6. José JORDÁN DE URRÍES, La Casita del Príncipe en El Escorial, Madrid, Iberdrola y Patrimonio Nacional, 2005. 
7. José Luis SANCHO GASPAR, «Los palacios de Carlos IV en Roma (1812-1819)», dins Carlos José HERNANDO 

SÁNCHEZ (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna. Actas del Congreso 
Internacional celebrado en la Real Academia de España en Roma, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción 
Cultural Exterior, 2007, pàg. 975-1000. 
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més apassionant de l’època, a l’activitat constructora del seu pare o a la seva protecció 
de les Belles Arts.8 Però si Carles IV no va ser un creador artístic en el sentit manual 
d’aquesta activitat, sí que ho va ser en tant que condicionà molt directament l’activitat 
dels artistes cortesans i va exposar i imposar els seus gustos i desitjos.9 S’envoltà de 
figures com Juan de Villanueva i Francesco Sabatini, a més dels millors pintors i 
escultors àulics, d’estucadors i ebenistes, o de bronzistes i bordadors. I així, fins i tot 
més enllà de les nostres fronteres.10 No obstant, va ser monarca pel dictat inexorable de 
l’herència, però sense esperit de governant ni voluntat de ser-ho. Deixant de banda el fet 
que els discutits affaires entre la seva dona i el Príncep de la Pau van ser generosament 
utilitzats no només en contra d’ell, sinó també contra la mateixa institució que 
representava, fou certament un home el gran problema del qual va consistir, potser, en 
ser rei. 

Més discutida i sobre tot més denigrada ha estat la reina Maria Lluïsa, nascuda a 
Parma, amb una personalitat i educació, segons el que hem assenyalat anteriorment, 
«poco esmerada, nada culta, aunque con un gusto exquisito, amante del fausto, ardiente, 
voluptuosa, atractiva, aunque prematuramente envejecida por doce partos (uno de ellos 
doble) y varios abortos; fue su conducta licenciosa la que deja en segundo plano sus 
virtudes y defectos, que con harta frecuencia aparecen relatados en la historiografía y 
son de sobra conocidos».11 Sense cap mena de dubte, els pretesos amors fora del 
matrimoni de la sobirana van ser el que més la perjudicà i el que constitueix el punt de 
referència per dibuixar la seva predisposició moral.12 Un tema d’aquestes 
característiques per força havia d’arribar al carrer, i fou explotat sense misericòrdia en 
gasetilles, sàtires, tavernes i “mentideros”. Malgrat això, Maria Lluïsa ha trobat 
defensors, tot i que són, certament, els menys entre els molts que li han dedicat atenció. 
Per part nostra, un cop enllestida una llarga estada de recerca a les institucions més 
importants de Parma, ara ja fa un temps, les conclusions a les que vam poder arribar, a 
partir de la documentació consultada, posen en relleu que la Princesa d’Astúries que va 
arribar a Espanya per contraure matrimoni era una jove formada sota una esmerada i 
atenta educació. El seu pare, Felip, infant d’Espanya i germà de Carles III, i la seva 
mare, la duquessa Lluïsa Isabel, filla de Lluís XV i Maria Leckzinska, així ho van 
planejar. 

Feble ell, forta ella, la parella arribà al tron el 1788, en moments d’una terrible 
carestia, provocada pels recents esdeveniments bèl·lics. El seu més que problemàtic 
regnat, tal i com s’interpreta per tots quants historiadors han tractat el tema, es va iniciar 
sota el signe de la política continuista, amb José Moñino comte de Floridablanca com a 
home fort desenvolupant les tasques de primer ministre. D’aquesta manera, la política 
de Carles III continuà vigent durant un cert temps més, concretament fins el juliol de 
1789, data en què va esclatar la Revolució Francesa. Els projectes reformistes de la 
Il·lustració, coincidents amb el regnat de Carles IV, es van veure brutalment aturats per 

                                                            
8. Jorge GARCÍA SÁNCHEZ, «Notizie sul palazzo Corsini di Albano e la Dinastia Borborne», Documenta Albana, II 

serie, 25 (2003), pàg. 99-108. 
9. José Luis SANCHO GASPAR, «Coleccionista hasta la muerte. Casas y obras artísticas de Carlos IV en Francia y 

Roma, 1808-1819», Reales Sitios, XLV-175 (primer trimestre 2008), pàg. 4-25. 
10. Margarita SMERDOU ALTOLAGUIRRE, Carlos IV en el exilio, Pamplona, Eunsa, 2000. 
11. Enrique MARTÍNEZ RUIZ, «La vertiente política de la crisis del reinado de Carlos IV (1788-1808). Intento de 

valoración bibliográfica», dins Pere MOLAS RIBALTA (edit.), La España de Carlos IV, Madrid, Tabapress, 
Colección Actas. I Reunión Científica de la Asociación de Historia Moderna, 1991, pàg. 148. 

12. Antonio Juan CALVO MATURANA, María Luisa de Parma: Reina de España, esclava del mito, Granada, 
Universidad de Granada, 2007. 
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l’exemple dels esdeveniments de la veïna França, país on el moviment il·lustrat quedà 
esmorteït sota la Revolució Francesa. 
 
  
Trobada a Barcelona: els preparatius d’una ciutat 
 
La veu que els reis vindrien a Barcelona a finals de l’estiu va començar a prendre forma 
a Barcelona cap el mes de febrer de 1802. Un cop confirmada la notícia, la 
documentació conservada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, especialment en 
el voluminós Llibre d’Acords municipal corresponent a aquell any, actua com a 
testimoni de la frenètica activitat de l’alcaldia i posa de manifest els dos temes 
prioritaris a tractar: les obres i els abastaments.  

Per preparar la ciutat de cara a l’estada dels reis durant dos mesos, tothom s’implicà 
de ferm des de bon començament. Hi treballà, entre d’altres organismes i a més de 
l’Ajuntament, de la Diòcesi, etcètera, una Junta de Comissió de Col·legis i Gremis, 
creada per organitzar diversos actes dedicats al rei, que l’acontentessin i permetessin de 
demanar-li mesures que afavorissin el comerç, l’artesanat i la indústria catalanes. Com 
encertadament assenyala Montaner i Madurell, el Gremi de Mestres de Cases i Molers 
féu visible –un cop més– la seva idiosincràsia i la de totes les institucions corporatives 
d’origen medieval, ja que s’oposà a la disposició dictada per l’Ajuntament que acudissin 
a la capital mestres de cases i fusters de tota la província en vista de la molta feina 
prevista per aquells mesos, i davant la gran necessitat de mà d’obra. Tanmateix, la 
mesura fou desestimada, i els mestres de Barcelona afrontaren tot sols les construccions. 

La mena d’obres que es dugueren a terme per aquella solemnitat es podrien agrupar 
en sis blocs: 
 

- Aprofitar la vinguda dels reis per concloure obres magnes ja iniciades anys 
abans. El cas de la nova Llotja (que, a més, tingué un paper important en aquesta 
ocasió) o el del laberint de la casa d’estiueig dels marquesos d’Alfarràs, a Horta. 

- Reformar edificis. Com calgué fer al Palau Reial, per adequar-lo a residència 
reial; o a Santa Maria del Mar, en el pont que unia l’església amb el Palau Reial. 
Cal no oblidar l’ampliació del Teatre Principal, obra traçada i dirigida per 
Giuseppe Lucini, escenògraf italià que residí durant aquestes primeres dècades 
del segle XIX a Barcelona. Resulta també especialment significativa la discussió 
que motivaren les ràpides i intenses obres que calia fer al Palau Reial per 
habilitar-lo, car els tres enginyers militars comissionats per la cort sostenien que 
no es podien fer sense que alhora s’hi duguessin a terme grans reformes, perquè 
l’edifici presentava greus problemes estructurals. Ben al contrari, els mestres 
arquitectes responsables de les obres deien que –efectivament– es podien 
materialitzar. Els enginyers abandonaren i les realitzaren finalment aquests 
últims, amb un èxit absolut i amb la brevetat de temps requerida, per la qual cosa 
el rei gratificà els sis arquitectes i els tres enginyers foren traslladats. 

- Decoracions i muntatges escenogràfics efímers, que en general cobrien les 
façanes d’edificis representatius i eren pensats per lluir de nit, amb un estudi 
esplèndid de les lluminàries. També és el cas del pont de fusta construït perquè 
servís durant dos mesos de comunicació entre el Palau Reial i el palau de la 
Duana Nova. O el de la façana d’estuc i de pintura realitzada a la inacabada 
Catedral. 
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- Monuments commemoratius, planejats per recordar a posteriori aquesta 
important estada reial, molts dels quals no foren realitzats per problemes 
econòmics. 

- Obres de reforma urbana i infraestructural, així com d’higiene i embelliment 
urbà. Com ara les millores a les carreteres de Saragossa i de Tarragona, 
l’arranjament i l’empedrat dels carrers, la modernització de les conduccions 
d’aigua, la renovació de les cases, la neteja i pintura de façanes, l’ampliació dels 
carrers (es va insistir en la prohibició de les volades i de l’ocupació dels carrers 
pels comerciants), l’ampliació del passeig de les muralles, etcètera. En aquest 
sentit, el 6 d’agost de 1802, l’Ajuntament de Barcelona publicà un ban en el que  
s’ordenava la recomposició de les façanes, la neteja de les xemeneies i prohibia 
tenir testos als balcons. 

- I finalment, obres completament noves, aixecades amb motiu de l’estada reial i 
amb pretensions de durabilitat, com la plaça de toros de la Barceloneta. 

 
 
L’orgull d’una ciutat i dels artistes catalans 
 
El disseny i la construcció d’aquests edificis, les reformes i els monuments eren 
competències dels artesans i dels artistes de Barcelona, i aquesta iniciativa local 
responia al desig de demostrar al monarca visitant els coneixements i el gust dels 
catalans en aquells moments. De cap manera no hi hagué una intervenció directa de 
l’administració borbònica ni dels artistes castellans, tot i l’existència d’un ascendent 
indirecte, ja que és ben clara la influència cultural i artística de la cort sobre Barcelona. 
Però cal assenyalar que el que s’oferia al rei era una versió integrada i assumida des de 
Catalunya. Foren els artesans dels gremis i els artistes, a més dels professors i els 
estudiants de l’Escola de Nobles Arts de la Llotja, els responsables de totes les obres 
infraestructurals i artístiques. En aquest sentit, cal destacar dos artistes catalans: el 
successor de Pasqual Pere Moles en la direcció de l’Escola de Nobles Arts de la Llotja, 
Pere Pau Montaña, que dissenyà gran part de les decoracions, il·luminacions i carrosses 
importants, i el mestre arquitecte de la Llotja, Tomàs Soler i Ferrer, que es 
responsabilitzà de deixar culminades les darreres obres i decoracions de la Llotja.13 

És ben cert, però, que hi existí l’empremta de la cort, si més no en tot el luxós 
mobiliari –llits de gala i cadiratges, principalment– que els monarques ordenaren 
fabricar per sentir-se més còmodes als palaus on hi era previst l’allotjament de la família 
reial. No és que dubtessin de la professionalitat dels catalans en aquest sentit, però 
estaven més avesats a la feina de la Reial Tapisseria,14 institució en la que els seus 
artífexs coneixien i admiraven allò que en matèria de mobles es feia en països com 
França o Itàlia. Tot aquest tipus de documentació posa també de manifest la llarga 
vinculació de la Casa Reial amb altres ciutats d’Espanya, famoses per la seva producció 
tèxtil.15 

El major esforç d’intervenció urbana es féu al Pla de Palau, en l’espai que definien el 
Palau Reial –residència dels reis espanyols–, la Duana –residència dels reis d’Etrúria i 

                                                            
13. MONTANER, La modernització..., pàg. 418-419. 
14. Ángel LÓPEZ CASTÁN, «Los mozos de oficio de la Real Tapicería y la creación de los muebles para la “Jornada de 

Barcelona” de 1802», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 20 (2008), pàg. 103-122. 
15. Pilar BENITO GARCÍA i Ana GARCÍA SANZ, «Noticias sobre algunos encargos de los Reyes de España a las fábricas 

sederas de Valencia en el siglo XVIII», dins VVAA, Arte de la seda en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 
Fundación Bancaja, 1997. 
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dels prínceps de Nàpols– i la Llotja –residència del Príncep de la Pau, Manuel Godoy–, 
l’espai que havia d’esdevenir durant dos mesos la seu de la cort. El sistema quedava 
acomplert amb els dos ponts, el ja existent que unia el Palau Reial amb Santa Maria del 
Mar, que donava accés a la tribuna reial dins la nau de l’església, i el ja citat que unia el 
Palau Reial i la Duana, i que es construí de fusta i vidre per a aquesta ocasió, que 
simbolitzava de fet la unió entre les dues famílies que participaven en el doble 
casament, mitjançant la unió temporal de llurs residències a Barcelona. Cal recordar que 
una de les prerrogatives del rei per acceptar els edificis que els destinaven com a 
residència era la comunicació entre ells. 

Aquest pont de fusta fou una obra realment interessant. Traçat pel mestre arquitecte 
Tomàs Soler i Ferrer amb la inestimable participació d’Antoni Rovira i Riera, membre 
del Gremi de Fusters, el seu estil neoclàssic el convertí en una rèplica efímera del nou 
edifici de la Llotja, traçat pel seu pare Joan Soler i Faneca. Així doncs, el pont, de la 
mateixa manera que els Porxos d’en Xifré més endavant, constituïren una expressió de 
la memòria urbana de Barcelona, explicitada en un monument tan cabdal com la nova 
Llotja. Es preveié totes i cadascuna de les peces de fusta, amb arcs i semicolumnes. 
Veritable lliçó de l’estereotomia de la fusta que Rovira i Riera dominava tan bé, fou 
construït, és a dir, muntat, en sis setmanes, i després desmuntat i traslladat a la Llotja, 
on la Junta de Comerç el tenia exposat com a model per als estudiants. 

Com que el Pla de Palau esdevingué l’espai urbà de la Barcelona cort durant els dos 
mesos que les reials famílies van romandre a la ciutat, l’esforç més gran de les reformes 
es centrà en aquesta plaça i en els edificis més representatius que la delimitaven. Ja s’ha 
fet esment de les obres realitzades al Palau Reial, en les quals arribaren a intervenir, en 
els darrers moments i a corre-cuita, uns quatre-cents obrers. Va ser un edifici curiós, 
sotmès a multitud de canvis. Reformat per fra Josep de la Concepció durant el segle XII, 
el 1771 fou refet de nou pel comte de Roncali, que li donà unes façanes neoclàssiques. 
Posteriorment disposà d’una façana gòtica i el 1875 fou destruït pel foc. 

També s’assenyalat que amb aquest motiu s’acabà la magna obra de la Llotja, 
destinada a allotjar-hi Godoy i el seu seguici. Les darreres obres arquitectòniques les 
dirigí Soler i Ferrer, però hi intervingué, a vegades, Ignasi March. Les obres de la 
sumptuosa ornamentació escenogràfica foren confiades a Montaña, que les havia iniciat. 
Es demanà judici fins i tot als artistes catalans pensionats a Roma perquè orientessin en 
les decoracions adequades per a aquesta visita règia.  

 
 
Arquitectures efímeres i monuments 
 
No obstant la important referència constructiva de totes les activitats desenvolupades 
durant aquesta visita reial, les més interessants són les arquitectures efímeres i els 
monuments. Les primeres no deixen de ser conseqüència d’una concepció escenogràfica 
i barroca que anava associada al concepte de festa –desfilada reial, ball– i que es 
mantingué durant tot el segle XVIII i part del XIX. De fet, l’arquitectura efímera actuava 
de forma similar a un muntatge d’obra de teatre al carrer en el qual tots els ciutadans 
eren actors i les lluminàries i les cases ornamentades definien l’escenari. La majoria 
d’aquestes construccions es feren al Pla de Palau, dins el seu espai o suportades en la 
façana de la plaça de la nova Llotja, així com en algunes façanes de palaus nobles. No 
cal dir que un dels moments culminants de tot el muntatge d’escenografia urbana que es 
bastí fou l’itinerari d’arribada del rei a la ciutat, ja que fou rebut per la ciutat i els seus 
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representats i passà per sota de diversos arcs triomfals dalt d’una bella carrossa que 
costejaren els gremis de la ciutat i que havia decorat Pere Pau Montaña.  

Igual que en altres ocasions, també ara dues institucions es plantejaren la construcció 
d’un monument per rememorar aquest esdeveniment tan significatiu per la ciutat. 
L’Ajuntament proposà el seu emplaçament a la Rambla, al pla de la Boqueria, que fou 
inaugurat pel mateix Godoy. Però, després d’aquesta primera pedra col·locada el 1802, 
poques més se n’hi posaren els anys següents, i l’obelisc projectat per Francesc Renart i 
Closes –i que fins i tot el pintor Josep Flaugier va recrear en el fons d’un dels seus 
quadres– mai no fou acabat. L’altra obra la planejà la Junta de Comerç i havia de 
consistir en «una columna dòrica, sobre un basament al que l’envoltarien estàtues 
al·legòriques de marbre, representant l’Edat d’Or, la Història, la Pau i l’Himeneu. Sobre 
el capitell es col·locaria una altra estàtua representat la immortalitat»; el projecte 
original el realitzaren el 1802 Pere Pau Montaña i Tomàs Soler i Ferrer. 

Tanmateix, el març de 1805 es van enviar aquests plànols als escultors Damià 
Campeny i Antoni Celles perquè els fessin examinar a Roma, bressol del gust i de 
l’esperit neoclàssic, sota la protecció del ministre del rei Antonio de Vargas y Laguna, 
«para que sirva disponer que por los mejores artistas de Roma se proceda a examinar 
estos diseños o se ponga algún otro que mejor reuna las ideas de la Junta». D’aquesta 
manera, el 1806 es rebé a Barcelona una carta del ministre amb diversos dissenys 
d’aquest monument, obra de Campeny, Celles, Antoni Solà, José Caporesi i el gran 
Antonio Cánova. Però, com tantes altres idees, tot va quedar finalment en un no res i 
només la documentació conservada, especialment les relacions, els fulletons, els 
gravats, els dibuixos, els quadres, etcètera, ens permeten d’imaginar con haurien estat en 
els emplaçaments pels quals foren ideats.16  

 
 

Epíleg d’una visita 
 
La vinguda i estància del reis a Barcelona fou el tema amb el qual es despertà el segle 
XIX a Catalunya. La dimensió de l’esdeveniment va mantenir en plena activitat la vida 
barcelonesa durant tot el 1802, amb tota una sèrie de preparatius que es prolongaren 
durant mesos i fins i tot fins a escassos dies abans de l’arribada dels monarques a la 
ciutat. Aquestes circumstàncies no van fer sinó corroborar que les festes reials més 
importants i més celebrades a Catalunya eren les que es feien amb motiu de la visita del 
monarca i de la seva família. Recuperar la presència règia representava, especialment 
després de llargs períodes d’allunyament –el 1759 havia estat l’última, amb la presència 
de Carles III– un dels punts culminants de la trobada entre el sobirà i el seu poble, 
expressat simbòlicament en dues dimensions: el rei i el seu seguici, d’una banda, i 
d’altra, el Principat, representat per les autoritats i diversos estaments socials. L’instant 
clau d’aquesta situació era el moment de la entrada reial, pública i solemne, alhora que 
espectacular i multitudinària.  

Dins d’aquest context, l’historiador Ferran Soldevila va jutjar molt durament, per 
exemple, la decisió de les corporacions d’arrossegar ells mateixos el carro triomfal ofert 
a Carles IV i Maria Lluïsa per accedir a la ciutat. Segons aquest autor, la lleialtat 
dinàstica va arribar amb aquesta demostració al paroxisme de la idolatria i el servilisme. 
Altres veus, no obstant, puntualitzen el fet que cal jutjar aquesta qüestió amb la 
mentalitat, circumstàncies i motius de l’època. Des d’aquest punt de vista, resulta obvi 

                                                            
16. MONTANER, La modernització..., pàg. 422-423. 
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que els components de la comitiva reial i, en especial, els que tiraven del carro, ho van 
considerar com un honor i un privilegi. 

No obstant això, resulta poc factible tancar definitivament un tema d’aquestes 
característiques encara que sigui com treball d’investigació culminat en una tesi 
doctoral. La heterogeneïtat de la nostra recerca ens ha permès d’incorporar noves 
lectures i posteriors aportacions puntuals, fruit de la nostra continuïtat en feines 
paral·leles o de la investigació d’altres autors. Així, per exemple, resulta clar que –tot i 
que sense consistència en el temps– l’estada reial va definir un nou món mediterrani 
espanyol en la Europa napoleònica, sensiblement palpable en les relacions 
internacionals amb França i Itàlia. L’emperador, especialment per iniciativa del seu 
germà Luciano, va sondejar en el seu moment la possibilitat de ser ell el futur marit de 
la infanta Maria Isabel, a fi d’establir un nexe d’unió entre França i Espanya. Tot i que 
aquesta proposta no va partir de Maria Lluïsa, el cert és que una petició realitzada al 
Primer Cònsol per part de la reina respecte a la conveniència d’un enllaç de la seva filla 
amb el príncep Maximilià de Baviera –abans d’entrar en l’òrbita dels prínceps 
napolitans– es va tergiversar, com si les intencions d’aquella consulta fossin, en realitat, 
uns altres. La idea, doncs, va existir, però va caure pel seu propi pes, amb l’alleujament 
del mateix Godoy, esgarrifat davant la dimensió de la iniciativa.17 

Com a bon estrateg, Napoleó no va trigar gaire temps a adonar-se dels avantatges 
que per al seu imperi significaria la unió entre els prínceps napolitans i espanyols. El 
propòsit de Bonaparte era acabar amb la presència dels Habsburg a Itàlia i substituir-los 
pels Borbons espanyols, menys problemàtics i a qui no temia. No obstant, convé també 
observar altres tipus de perspectives. Si totes les branques de la casa Borbó s’unien, 
resultava factible plantar cara, amb la cooperació d’Àustria i Anglaterra, a l’ambició 
francesa. Aquesta circumstància assenyala la formació d’un interessant bloc neutral –
amb el suport de les potències del Nord– que Espanya, en mans de Godoy, buscava 
desesperadament a fi de desfer-se de l’aclaparadora dependència de l’emperador 
francès. Convé recordar, no obstant, que si aquella política d’aproximació d’Espanya i 
Nàpols es va sustentar especialment gràcies als vincles de sang que unien a Carles IV i a 
Ferran IV, fou la reina Maria Carolina, veritable figura política d’aquell regne italià, 
l’autentica desestabilitzadora dels plans –tot i que casada amb un Borbó– per dos 
motius: l’odi a França i els seus aliats; i la tradició politico-diplomàtica d’Àustria, 
oposada a la presencia dels Borbons sobre tot a Itàlia. No obstant, la fredor i el recel 
amb què Anglaterra i Àustria van acollir les insinuacions espanyoles van fer encara més 
inviable el projecte. Malgrat tot, és ben cert l’interès d’Espanya per Nàpols.18 

Els matrimonis napolitans destinats a unir dues corts germanes, on regnaven dos fills 
de Carles III, no van donar els fruits esperats. Tan sols van servir per donar lloc a una 
completa ruptura entre les dues famílies reials i entre els dos governs. Un cop en el 
palau d’Aranjuez, a la inicial decepció de la nova princesa d’Astúries, Maria Antònia, se 
li sumaren d’altres de més greus. La princesa no només es va sentir decebuda per la 
manca d’atractiu físic del seu marit, sinó que, un cop ja a la cort, un gran nombre 
d’inconvenients van fer de la seva vida quotidiana un autèntic infern. No obstant això, 
de mica en mica va saber guanyar-se el marit, amb qui va compartir no només un odi 
mutu cap a Napoleó, sinó fins i tot vers el mateix Godoy i les seves simpaties pro- 
franceses. A l’entorn dels prínceps va néixer un nou partit, l’anomenat “fernandino”, 
responsable de la divisió de la cort espanyola i que es va revelar com un autèntic grup 

                                                            
17. Emilio LA PARRA LÓPEZ, Manuel Godoy. La aventura del poder. Barcelona, Tusquets, 2002. 
18. Teófanes EGIDO, Carlos IV, Madrid, Arlanza, 2001. 
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de pressió contra la tasca del Príncep de la Pau. Malauradament, tot i que responsable 
del naixement del mite del Deseado a l’entorn de la figura del príncep d’Astúries, Maria 
Antònia morí el maig de 1806. 

L’altre matrimoni, el de Francesc Genaro i la infanta Maria Isabel, va tenir 
transcendència per a la història espanyola. Una de les seves filles, Maria Cristina de 
Borbó, fou la quarta esposa de Ferran VII i la mare de la futura reina Isabel II. La 
impressió que va causar la infanta espanyola a la cort italiana i, en particular, als 
monarques napolitans, els quals finalment no es van desplaçar a la Ciutat Comtal per 
assistir a l’intercanvi de promesos, no va ser gaire lluïda. En la seva defensa, però, cal 
afegir que només tenia catorze anys i que poc o res podia demostrar a aquella edat. 

Deixant de banda les conseqüències pel país, la conclusió mes positiva de l’estada 
reial a la ciutat, ben remarcada pel Baró de Maldà en el seu Calaix de Sastre, fou 
l’oportunitat que se li va presentar a la ciutat de demostrar la seva lleialtat i adhesió a la 
corona en la persona de Carles IV. No cal oblidar que eren temps on el principi 
monàrquic estava sota l’amenaça de la revolució triomfant a França, malgrat que, a 
Espanya, la monarquia era encara indiscutible com a institució. Els catalans van intentar 
esborrar per sempre la fama de rebels que tenien a Madrid, adquirida a principis del 
segle anterior amb la Guerra de Successió. Va existir també un tercer motiu molt 
concret: la finalitat del cos de Col·legis i Gremis, així com el de Comerç i Fàbriques, era 
acontentar al monarca a través del obsequis oferts per obtenir a canvi una política 
proteccionista a la mesura dels seus desitjos, afavoridora en particular del comerç, 
l’artesanat i la industria catalana. I, no obstant això, tota exageració d’afalac no significà 
res en comparació amb les presentades un temps després un cop arribat el rei Ferran VII 
al poder, convertir pel poble en un autèntic mite. Però, en qualsevol cas, això és ja una 
altra història.  
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Abans de l’Eixample: 
les reformes urbanes a Barcelona (1771-1858) 
 
Marina López Guallar*  
  
 
 
 
 
 
 
Introducció 
 
No s’ha escrit cap estudi general sobre les reformes urbanes entre 1771 i 1858, però 
hem cregut que aquesta visió afloraria si s’analitzaven de forma ordenada una sèrie de 
casos representatius. La bibliografia sobre reformes urbanes a Barcelona consisteix  
sobretot en estudis de casos concrets. Malgrat això, la generalització no n’està del tot 
absent perquè la recerca als arxius només permet desxifrar els documents o establir els 
fets, i la seva comparació amb altres documents o altres fets ve donada per la bibliogra-
fia i l’experiència professional.  

Estudiarem dos aspectes dels menys coneguts dels projectes urbanístics: els procedi-
ments emprats per obtenir el sòl i el finançament de les obres. D’altres, com la respon-
sabilitat política i tècnica de l’obra o la gestió, són tractats en la mesura adient per a la 
comprensió global de les propostes. Centrar l’atenció en aquests dos aspectes tan espe-
cífics permet d’observar que les diferències entre els diversos agents urbans i entre els 
tipus d’obres s’atenuen notablement i que la difusió dels procediments és un fenomen 
fonamental. 

Hem volgut cobrir tot el període indicat, avaluar alguns dels episodis considerats 
més importants dins la història de Barcelona, triar les aportacions més rellevants i també 
contemplar la varietat tipològica de les obres urbanes. Partim de la bibliografia existent, 
però, quan amb aquesta no n’hi ha prou, optem per interrogar les fonts primàries i fer 
una aportació pròpia més o menys acotada.  
 
 
El finançament estatal de les expropiacions per obres de fortificació 
(1771 i 1774) 
 
Lluís Cortada ha assenyalat que l’expropiació en funció de l’interès general amb el pa-
gament d’una indemnització va aparèixer per primer cop en una ordenança militar de 
1768.1 Els primers exemples coneguts de la seva aplicació a Barcelona són dues sèries 
d’expropiacions estudiades per Manuel Arranz i executades per les autoritats militars el 
1771 i el 1774, relacionades amb l’eixamplament del carrer que duia de la Rambla al 

                                                 
* Historiadora. Col·laboradora del Centre de Recerca i Debat del MUHBA. 
1. Lluís CORTADA I COLOMER, Estructures territorials, Urbanisme i Arquitectura poliorcètics a la Catalunya prein-

dustrial, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1998, pàg. 286. 

http://ccuc.cbuc.cat/record=b2777973~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2777973~S23*cat
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=311852
usuario
Texto escrito a máquina
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

usuario
Texto escrito a máquina
XII Congrés d’Història de Barcelona, 2011. Comunicacions. ISBN: 978-84-9850-958-8

usuario
Texto escrito a máquina
Historiografia barcelonina. Del mite a la comprensió. 



 

 
 

XII Congrés d’Història de Barcelona – Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

30 de novembre i 1 de desembre de 2011 

2

portal de Santa Madrona i amb un projecte de reforç i ampliació de les Drassanes.2 Es 
tractava de dues obres que tenien objectius estrictament militars i eren finançades per la 
Reial Hisenda.3 En aquests casos, l’intendent era el responsable de fer les expropiacions 
i pagar les indemnitzacions prèvia taxació dels perjudicis i el comandant del Cos d’engi-
nyers era l’encarregat d’elaborar els projectes, aixecar el plànol parcel·lari de les finques 
afectades i identificar-ne nominalment els propietaris.  
 
 
Les “compensacions” municipals com alternativa a l’expropiació: 
el carrer de l’Argenteria (1782)  
 
El sistema de finançament del consistori excloïa l’expropiació i forçava a buscar alter-
natives. El 1782, la primera realineació d’un carrer en tota la seva extensió empresa per 
l’Ajuntament, la del carrer de l’Argenteria per suprimir-ne els voladissos, se saldà amb 
la desaparició d’aquests, però al preu de l’estrenyiment de la via: la pèrdua dels cossos 
sortints es contrarestava amb l’avançament de les façanes. En alguns casos, els propie-
taris pagaren al consistori la diferència entre la pèrdua de la volada que s’enderrocava i 
el guany que representava l’avançament de la façana de la casa per adaptar-se a la nova 
alineació del carrer. Les “compensacions” en cas de cessió de terrenys al domini públic 
eren variades i consistien generalment en la dispensa de complir les prescripcions de les 
ordenances de la construcció, com per exemple el límit d’altura dels edificis.4 

No eren opcions privatives del municipi. Eren conegudes i també utilitzades per les 
autoritats militars. El comte del Asalto va negociar l’obertura del carrer Nou de la Ram-
bla amb els propietaris de terrenys, des dels carmelites calçats del Col·legi del Sant Àn-
gel fins a la muralla, oferint-los com a contrapartides «la posibilidad de edificación 
inmediata hasta una altura de noventa palmos, incluso junto a las Murallas y a las Mon-
jas Arrepentidas, eximiéndoles así de dos antiquísimas prohibiciones recogidas desde 
las Constituciones de Sanctacília (el no registrar en lo interior de los conventos ni por 
encima de las murallas)».5 

Una altra solució municipal es basà en la idea que les operacions urbanístiques afec-
taven de forma desigual als veïns i que la càrrega havia de ser repartida solidàriament 
entre els que formaven la comunitat del carrer. Així es va fer en les realineacions dels 
carrers ordinaris: els veïns d’un costat, beneficiats per poder avançar les façanes en 
reedificar les seves cases, havien de compensar econòmicament als que a l’altre costat 
havien hagut de cedir terreny a favor del públic.  
 
 

                                                 
2. Manuel ARRANZ HERRERO, La Rambla de Barcelona. Estudi d’història urbana, Barcelona, Rafael Dalmau, 2003, 

pàg. 51-56 (publicació pòstuma). 
3. Una exposició detallada d’aquests processos d’expropiació a Marina LÓPEZ GUALLAR, «L’expropiació per raó d’u-

tilitat pública a Barcelona, 1772-1858. Aplicació, evolució del procediment i tipus d’escriptures», en curs de pu-
blicació dins Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XIX (2012). 

4. Marina LÓPEZ GUALLAR, «Cerdà i la tradició urbanística local», Barcelona Metrópolis, 76 (tardor 2009), pàg. 54-
57. 

5. Joaquim SABATÉ I BEL, El proyecto de la calle sin nombre. Los reglamentos urbanos de la edificación. (tesi 
doctoral dirigida per Manuel de Solà-Morales Rubió, presentada el juliol de 1986 a ETSAB, UPC de Barcelona), 
pàg. 469.  
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Les obres civils d’iniciativa militar: les fonts de finançament del 
passeig de l’Esplanada (1797-1800) 
 
El passeig de l’Esplanada fou una obra patrocinada pel capità general Agustín de Lan-
caster el 1797. Executada pel Cos d’enginyers, tenia com objectiu principal proporcio-
nar treball als aturats en una situació econòmica crítica. No va existir problema d’adqui-
sició de sòl perquè els terrenys de l’Esplanada pertanyien al Reial Patrimoni. 

La seva història és un bon exemple de finançament local d’una obra d’iniciativa i 
execució militar al servei d’objectius civils. Donada la conjuntura, Lancaster va decidir 
no acudir a la Hisenda reial i descartà imposar recàrrecs a les contribucions ordinàries 
en una situació de crisi. La solució fou apel·lar a la caritat o a l’afició al joc dels barce-
lonins, recursos tradicionals que suposaven aportacions fetes d’una vegada i que eren 
difícils de repetir. Després de fer això a la fase de llançament del projecte, només va 
quedar el recurs dels establiments emfitèutics als terrenys de la mateixa Esplanada.6 

A l’apèndix de la monografia que Rosa Maria Garcia Domènech dedicà a aquesta 
empresa urbanística es reprodueixen diversos documents sobre el seu finançament.7 Els 
números 4, 5 i 8 parlen sobretot dels recursos necessaris per al pagament de la mà 
d’obra. Al número 4, d’octubre de 1797, el capità general, esgotats els donatius rebuts 
dels gremis i corporacions barcelonins, no veia altra sortida que demanar autorització 
per organitzar balls públics de màscares per Carnaval. Al número 5, de març de 1798, 
explica com, per prevenir les possibles reticències sobre malversacions, havia creat una 
Junta d’Auxilis formada per personalitats civils de tota confiança, «testigos, deposita-
rios y distribuidores del dinero que he recogido» i havia proposat l’organització d’una 
rifa. El document número 8, de setembre de 1799, es refereix a una nova font de finan-
çament, la construcció de “barraques” a l’Esplanada, però, pel fet d’aixecar-se en zona 
militar, estaven sotmeses a unes limitacions que en determinaven el valor reduït, com ja 
indica la seva denominació. 

El procediment seguit per adjudicar les barraques i el tipus de construcció els tro-
bem descrits retrospectivament en una de les expropiacions que afectà una d’elles en 
obrir-se el carrer de la Princesa el 1852. L’escriptura diu que, el 1800, el capità general 
en exercici va fer «concesión» del terreny de 3.400 m2 al seu primer ocupant com a 
«mayor postor en pública subasta» i amb «la imposición perpetua y irredimible de 60 
libras anuales» i que aquest construí la barraca amb botiga i entresol a les seves expen-
ses sense ultrapassar l’altura permesa de 31 pams.8 

Les barraques del Rec Comtal provocaren una sol·licitud del capità general en exer-
cici a la Corona l’11 de desembre de 1836 perquè es pronunciés sobre dos punts: si 
l’Ajuntament de Barcelona havia de ser competent sobre «obras construidas por los 
Capitanes Generales con arbitrios que, por sí, se proporcionaron en el anillo que forma-
ban las circunferencias de las fortalezas y la del radio de 1.500 varas», i si l’Ajuntament 
podia fer les concessions sobre les cases del Rec Comtal amb independència del capità 

                                                 
6. L’establiment emfitèutic era el procediment utilitzat habitualment per la Intendència per les transaccions relatives 

al Reial Patrimoni. Per exemple, una R.O. de 7 de maig de 1779 ho establia amb caràcter general per als terrenys 
edificables resultants de la demolició de la muralla i la realineació de la Rambla; a favor del Reial Patrimoni 
quedava el domini directe, l’entrada i el cens anual i, a l’escriptura. s’establien algunes obligacions, la més 
general, l’exclusió del domini mitjà (ARRANZ, La Rambla..., pàg. 63). 

7. Rosa M. GARCIA I DOMÈNECH, El Passeig de l’Esplanada o de Sant Joan, (1797-1874), Tesi de Llicenciatura, 
dirigida pel Dr. Santiago Alcolea i presentada a la Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, 
Departament d’Història de l’Art, el juny del 1981. 

8. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), ID-VIII, Protocols, 16 (1853), f. 614-625, escriptura d’ex-
propiació amb l’acta de taxació. 
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general i el cos d’enginyers militars. L’expressió «arbitrios que, por sí, se proporciona-
ron» era una descripció molt exacta de la manera d’operar dels capitans generals, però 
el context on es situava (el manuscrit d’un militar anònim que per encàrrec del capità 
general Juan Zapatero escrivia el 1858 en defensa de les competències dels caps militars 
sobre el conjunt de les obres executades per aquells) li donava un valor especial, perquè 
aquest haver-se procurat o cobrat els arbitris era assimilat a un títol de propietat i es con-
vertia en l’argument principal per reivindicar la competència militar sobre totes les 
obres militars, tant les pagades com les no pagades amb fons estatals.9  
 
 
Les obres civils d’iniciativa militar: finançament i expropiacions al 
passeig de Gràcia (1822-1827) 
 
Des del primer moment, el passeig de Gràcia va atreure l’atenció de molts estudiosos 
que ja treballaren algunes de les fonts primàries consultades en l’actualitat.  

El 1845, Pascual Madoz fou el primer a esbossar la història de la construcció del 
passeig, fent servir els papers procedents de la Junta d’Auxilis constituïda el 1824. 
Diferencia dos períodes de construcció, el 1822 i el 1824, però li interessa sobretot el 
segon. Amb documentació datada el març de 1825, Madoz pot descriure el resultat 
d’una primera fase de les obres realitzades entre l’agost de 1824 i març de 1825, que 
comptaren amb diverses fonts de finançament, indicades breument, i foren impulsades 
pel capità general marquès de Campo Sagrado.10 També aportà una imatge detallada del 
passeig en el moment de la seva inauguració, el 24 de maig de 1827, que no es corres-
pon amb el plànol conegut del projecte i que pot relacionar-se amb un projecte poste-
rior, del qual només tenim alguna referència. 

El 1858, el militar anònim esmentat més amunt va escriure el seu text. A diferència 
de Madoz, que atribuïa l’impuls i direcció de l’obra exclusivament al capità general, 
aquest militar anònim coneixia l’existència de la Junta d’Auxilis, assenyalà la gestió de 
les expropiacions com el principal encàrrec d’aquesta, enumerà de forma més completa 
i precisa les formes diverses de finançament i donà la primera referència sobre un plànol 
del projecte en poder de la Junta a finals de novembre de 1825, que correspondria al 
segon projecte efectivament realitzat. En canvi, és errònia la notícia relativa a que els 
papers de la Junta van ser dipositats en mans d’un notari barceloní el 1836, en recuperar 
el consistori la competència sobre el passeig i altres obres urbanes que ja havia exercit 
el 1820.11 

El 1865, Víctor Balaguer fixà la cronologia completa de la primera etapa de la cons-
trucció del passeig: el plantejament del projecte el 1821; la paralització per la febre gro-
ga abans d’acabar l’any; la represa de 1822; i la nova interrupció en la segona meitat de 
l’any, sense indicar-ne en aquesta ocasió la causa, que no és altra que la crisi final del 
Trienni Liberal a Barcelona.12 

                                                 
9. ANÒNIM, «Obras ejecutadas en Barcelona por los Excelentísimos Señores Capitanes Generales», dins Antonio DE 

LIZAUR I DE UTRILLA (coord.), La Ilustración en Cataluña. La obra de los ingenieros militares, Madrid, Minis-
terio de Defensa, 2010, pàg. 541-542. 

10. Pascual MADOZ, Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Regen d’Aragó 
al Diccionario geográfico, artístico y histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Barcelona, Curial, 1985, 
pàg. 202-203, (edició facsímil; original de 1845). 

11. ANÒNIM, «Obras ejecutadas...», pàg. 549-550. Els papers de la Junta d’Auxilis no són al protocol del notari 
Constantí Gibert; el 1836, passaren a l’Arxiu Municipal.  

12. Víctor BALAGUER, Las calles de Barcelona, Madrid, Monterrey, 1982, pàg. 458-459, (edició facsímil; original de 
1865).  
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El 1916, Carreras Candi va escriure sobre els mateixos anys que Balaguer: ja en 
aquell primer moment, els militars nuaren una estreta col·laboració amb els civils i fou 
la crisi econòmica i la necessitat de proporcionar treball als aturats la raó que va abonar 
l’obertura del passeig. Carreras Candi va posar noms propis a la iniciativa; d’una banda, 
una Junta de Beneficiència, que s’hauria constituït el 1821 dins l’Ajuntament, i de 
l’altra, l’enginyer i comandant general de la plaça, Ramon Plana, responsable tècnic de 
l’obra i autor del plànol del passeig que, sense firma ni data, però segurament de 1821, 
es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat i ha estat publicat per Torres Capell, que el 
va datar erròniament el 1826.13 

El 1945, Alberto del Castillo fa remuntar la idea d’un passeig entre Barcelona i 
Gràcia al 1820, als primers dies del Trienni Liberal, i la vincula al primer capità general 
designat en la nova situació política, Pedro de Villacampa, un militar liberal que va res-
pectar l’àmbit d’actuació de les autoritats civils i impulsà altres obres de reforma urba-
na, com ara l’eixamplament del Pla de Palau. La dada és versemblant i explicaria la 
implicació primerenca del comandant d’enginyers en el projecte, però resulta a hores 
d’ara impossible de verificar perquè Castillo no cita les seves fonts i la referència no es 
troba en cap altre autor. Respecte a 1822 i 1824-1825, Castillo, que va consultar el fons 
de la Junta d’Auxilis, tria, per començar el seu relat, les mateixes dades ja utilitzades per 
Madoz, però sovint descontextualitzades i desfigurades per errors de datació i d’atribu-
ció de la responsabilitat de les obres. N’és una excepció la descripció del passeig de 
1827, més intel·ligible i elaborada. La contribució d’aquest autor es centra en la Junta 
d’Auxilis, de la qual dóna la composició i indica les funcions: ocupar-se de les expro-
piacions, però també de la gestió quotidiana dels recursos. Això darrer, en correspon-
dència directa amb el marquès de Campo Sagrado i els seus successors, fins la seva dis-
solució el 1836, data en què l’Ajuntament assumí la competència sobre el passeig, i la 
documentació de la Junta d’Auxilis passà a l’Arxiu Municipal. L’aportació més valuosa 
de Castillo per als historiadors posteriors és la reproducció completa d’una sèrie de do-
cuments: l’acta de constitució de la Junta d’Auxilis; el manifest publicat l’agost de 1824 
al Diario de Barcelona, que conté el pressupost de l’obra i el pla de treball per a vuit 
mesos a cavall entre 1824 i 1825, i una sèrie de bans dels capitans generals regulatoris 
de la conservació i la circulació al passeig entre 1825 i 1827.14 

A partir de la bibliografia anterior i de la consulta de la documentació de la Junta 
d’Auxilis, hem pogut reconstruir, en un altre estudi, la història del passeig entre 1821 i 
1827. És suficient aquí fer una breu síntesi per enquadrar l’anàlisi del finançament.15 

El passeig de l’Esplanada fou l’antecedent directe del passeig de Gràcia. La repeti-
ció de la crisi econòmica impulsà la realització d’una obra pública calcada de l’anterior 
per combatre de nou l’atur. Les expropiacions necessàries per l’obertura del passeig i 
una gestió complicada per la inestabilitat política que posà en qüestió més d’una vegada 
la continuïtat de l’obra són els trets diferenciadors.  

En la primera etapa, durant el Trienni Liberal, 1821-1822, el promotor de l’obra fou 
l’Ajuntament de Barcelona. L’enginyer Ramon Plana, que comptà amb els mitjans a 
disposició de la Comandància d’Enginyers, fou l’autor del plànol d’alineació del 

                                                 
13. Francesc CARRERAS I CANDI, La ciutat de Barcelona, Barcelona, Albert Martin, [1916], pàg. 817, 821-824. 

Manuel TORRES I CAPELL, Josep LLOBET I BACH, Jaume PUIG I CASTELLS, Inicis de la urbanística municipal de 
Barcelona. Mostra dels fons municipals de plans i projecte d’urbanisme, 1750-1930, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, 1985, pàg. 153, plànol 12.404. 

14. Alberto DEL CASTILLO, De la Puerta del Ángel a la Plaza de Lesseps (Ensayo de biologia urbana), Barcelona, 
Dalmau, 1945, pàg. 39-47. 

15. LÓPEZ GUALLAR, «L’expropiació...», nota 3. 
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passeig i parcel·lari de les finques expropiables, així com el director de les obres. A poc 
a poc, però, va ser desplaçat per l’arquitecte municipal Josep Mas i Vila.  

En la segona etapa, 1824-1827, els responsables foren el capità general marquès de 
Campo Sagrado i la Junta d’Auxilis. Aquesta vegada el consistori ultramuntà va ser 
deixat de banda pel cap militar, més contemporitzador. Ramon Plana s’incorporà a la 
Junta com a vocal i director de l’obra, però les relacions entre les dues parts no foren 
gens fàcils; la Junta es va queixar reiteradament de no tenir accés al plànol de l’obra i, a 
finals de novembre de 1825, encarregà a un dels caps de les brigades que hi treballaven 
un nou plànol, que no s’ha conservat. Era també un plànol d’alineació i d’afectacions, 
possiblement una reproducció del segon projecte de Plana, tan sols conegut per la des-
cripció en un dictamen tècnic conservat entre els papers de la Junta. 

Sobre el finançament de l’obra, la informació és abundant:  
El 1821-1822, la comissió municipal i Plana, obligats a aconseguir un finançament 

local, repetiren l’experiència de Lancaster: pagaren els treballadors amb el producte 
d’una col·lecta pública organitzada entre els ciutadans barcelonins. En canvi, per cobrir 
el cost de 32.000 rals de les expropiacions, utilitzaren una fórmula, també provada al 
Pla de Palau en el mateix moment i que seria molt imitada posteriorment. El plànol del 
passeig contenia el disseny d’una plaça en territori de Gràcia, fora dels límits jurisdic-
cionals de Barcelona; el producte de la venda dels solars de la plaça que estava traçada 
sobre terrenys desamortitzats fou assignat a pagar les expropiacions. La proposta no es 
va arribar a materialitzar per la resistència de Gràcia a qualsevol alteració dels límits 
amb el municipi barceloní, precisament quan es formalitzaven els primers intents d’alli-
berar-se de la jurisdicció de Barcelona. 

En la segona etapa, per pagar els aturats entre agost de 1824 i març de 1825, Campo 
Sagrado i la Junta tornaren a confiar en la caritat, però van resoldre el problema de la 
manca de continuïtat de les almoines. A mig camí entre el donatiu i l’impost, fixaren un 
ampli ventall de quotes mensuals, entre les quals els funcionaris militars i civils i els 
individus dels gremis, col·legis, fàbriques i comerç de Barcelona podien triar la més 
convenient, però que no podien deixar de pagar, perquè es va obligar els dirigents de les 
respectives institucions a convocar, censar i recollir les aportacions dels veïns. Alhora, i 
ja més a prop d’una contribució típica, s’empadronà i imposà una quota als habitants de 
Gràcia i persones amb interessos en aquell territori. Més tard, en complir el tràmit de 
demanar l’aprovació reial del passeig, Campo Sagrado optà decididament pel camí que 
Lancaster s’havia prohibit, el recàrrec sobre les contribucions, i sol·licità autorització 
per imposar un arbitri sobre el consum de la carn de moltó a Gràcia. Una i altra petició 
foren concedides per Reial Ordre de 22 d’agost de 1824. El balanç de l’obra a juny de 
1825 permet adonar-nos que l’obra estava poc més que començada, no s’havia pagat 
cap expropiació i els recursos recaptats es consideraven del tot insuficients. A la segona 
part de l’any 1825, per diverses circumstàncies, entre elles l’adopció del segon projecte 
i una més gran implicació de Campo Sagrado, el passeig agafà embranzida. L’augment 
dels recursos va ser concedit per una nova Reial Ordre de 17 d’agost de 1825 que impo-
sà un arbitri sobre el consum de la carn de porc a Barcelona, que, previst per un termini 
de dos anys, va ser després prorrogat tres anys més i aportà ingressos que multiplicaven 
per vint la recaptació obtinguda anteriorment a Gràcia. L’agilització de les expropia-
cions en fou el resultat; les escriptures es començaren a firmar el març de 1827, poc 
abans de la inauguració oficial del passeig el maig del mateix any; l’escripturació es 
completà el juliol de 1829. 
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Les obres municipals: les diferents vies d’adquisició del sòl i de 
finançament a la plaça de Sant Jaume (1822-1824)  
 
A manca d’una monografia especialitzada o un fons documental específic sobre l’am-
pliació de la plaça de Sant Jaume, disposem de la feina feta per Carreras Candi, que 
documentà el procés d’urbanització de la plaça i publicà un dibuix modern que sinte-
titzava els canvis fets al lloc al llarg del segle XIX.16 La seva base principal és una font 
primària, les actes del consistori barceloní, i això fa que les dades aportades hagin estat 
reproduïdes pels autors posteriors. 

Carreras comença assenyalant, sense indicar-ne la data, un precedent: el trasllat del 
fossar de l’església de Sant Jaume i d’un dels dos de la de Sant Miquel, el “vell fossar” 
de davant del Palau de la Generalitat. El resultat d’aquesta operació es veu en un plànol 
tret dels acords municipals, que l’autor reprodueix; s’hi veu que, a continuació de l’anti-
ga plaça de Sant Jaume (un petit espai quadrat determinat per l’entrecreuament dels 
eixos dels carrers Bisbe/Ciutat i Call/Llibreteria), s’ha alliberat una franja de terreny 
d’amplada similar, entre l’església de Sant Jaume i la Casa de la Batllia del Reial 
Patrimoni, a una banda, i l’edifici de la Generalitat, a l’altra. És un primer eixamplament 
de la plaça antiga.17 

Carreras indica igualment l’arrencada del projecte que va dotar la plaça de les 
dimensions actuals. El 24 de febrer de 1823, les fonts que cita es referien a una obra 
molt concreta, l’enderrocament del pòrtic de l’església de Sant Jaume, però palesaven 
que l’objectiu final era més ambiciós: construir una plaça àmplia i regular en el centre 
polític de la ciutat davant la façana principal d’unes Cases Consistorials engrandides i 
modernitzades. La següent notícia, del 8 de d’abril, ho confirmava. Els impulsors plani-
ficaren l’enderroc en dues etapes. La primera sembla la continuació lògica de l’eixam-
plament anterior, perquè comprèn l’enderroc de l’església de Sant Jaume i el seu pòrtic, 
de la confrontant Casa de la Batllia i d’una botiga situada a la seva planta baixa. La 
segona etapa afectaria el costat de la plaça més pròxim a l’actual Via Laietana i preveia 
destruir part de la Casa dels Comuns Dipòsits, la rectoria de la parròquia de Sant Jaume 
i una casa propietat de l’Ajuntament amb una font pública.18 

L’autor també estableix el context històric immediat de les demolicions, que foren 
una conseqüència de la reorganització de la divisió parroquial de la ciutat forçada per 
l’Ajuntament constitucional, que suprimí la parròquia de Sant Jaume, i de l’aplicació de 
les disposicions desamortitzadores dels béns eclesiàstics, polítiques intensificades des 
de començament de 1823, quan els liberals exaltats desplaçaren els moderats del govern 
de la ciutat.19 De l’any 1824, Carreras selecciona dues sessions del consistori: la de 22 
de juny, quan van ser «deturades momentàniament les obres d’eixample per legalitzar 
les expropiacions», i la de 24 de desembre, de represa de l’ampliació de la plaça. A les 
actes de les dues sessions s’insereix un plànol del projecte; l’autor no esmenta el primer, 

                                                 
16. «La plaça de Sant Jaume en ses evolucions urbanes, del segle XV al XIX (Plan del J. Ferran Tomás)» dins 

CARRERAS, La ciutat..., pàg. 832-833. Es representen les alineacions de la plaça antiga; les projectades l’any 1823 
i les realineacions posteriors, la sortida del carrer Ferran a la plaça i la supressió del fossar de l’església de Sant 
Miquel. 

17. CARRERAS, La ciutat..., pàg. 825-826: desaparició dels cementiris parroquials al segle XVIII, entre ells, el de la 
parròquia de Sant Jaume; pàg. 827-28: supressió del cementiri de Sant Miquel, si bé es tracta del situat al lateral 
de l’església; pàg. 833: plànol del primer eixamplament de la plaça. 

18. CARRERAS, La ciutat..., pàg. 834 i nota 2263. 
19. Àngels SOLÀ I PARERA, «La desamortització del Trienni a Barcelona i el seu pla», Estudios históricos y documen-

tos de los Archivos de Protocolos, IV (1974), pàg. 371-372. 
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però sí el segon en una nota. En tot cas, ambdós plànols foren la base de la reconstruc-
ció moderna dels canvis a la plaça que hem citat al principi.20 

Posteriorment, i quasi de manera coetània, dos autors, Manuel Torres Capell i Joa-
quim Sabaté i Bel, han publicat aquests plànols. Són imatges que no duen data ni firma; 
en canvi, les dues inclouen informació escrita, que és alhora l’explicació del projecte i la 
llegenda del plànol. Sabaté, seguint Carreras, tornà a consultar les actes de les sessions 
corresponents, publicà els dos plànols successius i en donà les referències que han 
permès la consulta posterior. En canvi, l’al·lusió a un promotor privat al que s’hauria 
ofert l’obra amb el compromís d’acabar-la en el termini d’un mes és una dada certa però 
referida al contracte d’enderrocament, que, adjudicat en pública subhasta a tres particu-
lars, figura a les actes, i al qual fem referència més avall.21 Torres publica només un 
plànol, l’inserit a les actes de 24 de desembre de 1824. És un plànol amb un llarg títol, 
que, mal interpretat, ha portat Torres a datar-lo el 30 de gener de 1824, dia de la restau-
ració del consistori reaccionari.22 

Per als dos arquitectes-historiadors, els plànols són el centre d’atenció. Al peu de la 
fotografia del que publica, Torres, estudiós dels inicis de la urbanística municipal, desta-
ca l’anticipació del projecte de la plaça respecte a la gran fita de la reforma interior, 
l’eix transversal: la plaça s’hauria dissenyat «sense preveure encara l’obertura del carrer 
Ferran». Sabaté assenyala el parentiu entre el projecte de la plaça i els plànols particu-
lars de realineació dels carrers de la ciutat, que es van multiplicar a partir de 1772. Tots 
dos autors emfasitzen l’origen municipal del projecte i la voluntat de crear una obra 
perdurable.  

L’anticipació de la que parla Torres té molt a veure amb els interessos corporatius 
del consistori. La construcció d’una nova seu era un punt important del programa del 
primer Ajuntament liberal, que, a partir d’un determinat moment, es va vincular a 
l’eixamplament de la plaça de Sant Jaume. Els dos plànols del projecte, si bé foren 
producte de les oficines municipals, com diu Sabaté, cobreixen la mateixa funció que 
els traçats pels enginyers militars per a les obres públiques estudiades anteriorment, i 
combinen el dibuix de les alineacions de l’eixamplament de la plaça amb el parcel·lari 
de les propietats afectades. 

Esbossat aquest estat de la qüestió, cal introduir un element nou: la història de l’exe-
cució dels enderrocs previstos l’abril de 1823 per acabar d’esbrinar el plantejament i les 
realitzacions dels dos primers anys de l’obra. El consistori adjudicà dos contractes de 
demolició on s’al·ludia als plànols que els acompanyaven i determinaven les construc-
cions afectades. La relació entre el primer contracte i el plànol més antic, que facilita la 
datació d’aquest, desvetlla també l’assumpte tractat a la reunió del plenari de 22 de 
juny. La datació del segon plànol i la connexió entre els dos plànols i les dues explica-
cions que els complementen revela l’abast dels acords presos a la sessió de 24 de 
desembre. Tot plegat permet reconstruir els procediments d’adquisició del sòl i les 
formes d’indemnització que s’utilitzaren. 

Molt resumidament, ja que la descripció de tot el procés excedeix en molt l’extensió 
possible aquí, apuntem la seqüència dels fets. El primer contracte d’enderrocament s’ad-
judicà a les acaballes del primer Ajuntament constitucional en un clima polític radicalit-
zat i s’escripturà el 18 d’octubre de 1823. El triomf posterior d’una reacció no menys 

                                                 
20. CARRERAS, La ciutat..., pàg. 844 i nota 2291: referida al segon plànol, l’autor indica la pàgina 1282 de les actes de 

1824 i la data del 31 de gener; la pàgina 1282, que és efectivament el número que porta el plànol, correspon a la 
sessió del 24 de desembre de 1824. 

21. SABATÉ, El proyecto..., pàg. 436-437. 
22. TORRES, Inicis de la urbanística..., pàg. 138, plànol 12.302. 
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extrema portà la restauració de l’Ajuntament d’Antic Règim el 30 de gener de 1824 i la 
suspensió dels enderrocs. 

A la sessió municipal de 22 de juny de 1824 es va fer marxa enrere i es firmà un nou 
contracte d’enderrocament circumscrit a completar les demolicions començades. El con-
sistori no podia afrontar el cost de les reclamacions dels contractistes, les desferres feien 
nosa al centre de la ciutat i no hi havia ningú disposat a assumir-ne la retirada. La penú-
ria explica també que no s’arribés a prendre cap decisió malgrat que es va parlar d’in-
demnitzar els perjudicats pels enderrocs ja fets.  

Al primer contracte s’esmenta i es descriu breument un plànol no localitzat entre la 
documentació consultada. El segon contracte adjunta el primer plànol conegut, que 
recordem que està inserit a l’acta del 22 de juny. La part gràfica del plànol contradiu 
l’explicació escrita incorporada. A la imatge, les plantes dels dos edificis de la Batllia i 
l’església de Sant Jaume es representen senceres, com si continuessin en peu. A la infor-
mació escrita, se’ns informa que la primera ja està demolida del tot, i la segona, a mit-
ges. Això fa pensar que la part gràfica, el plànol, va ser fet al mateix temps que el pri-
mer contracte, és a dir el 18 d’octubre de 1823, perquè el que es representa és congruent 
amb la situació d’aleshores: els enderrocs encara no havien començat. Com que les 
diferències entre el primer contracte i el segon són formals, es va poder reutilitzar el 
plànol de 18 d’octubre en el segon contracte, però calgué actualitzar-lo a la data de 22 
de juny, i es va fer mitjançant l’explicació escrita: els primers enderrocs programats 
estaven a mig fer. El segon plànol conegut, a les actes del 24 de desembre, no té res a 
veure amb els contractes, però representa el mateix espai i, per aquesta raó, també infor-
ma sobre l’estat de les demolicions. És el plànol que tanca la sèrie: la Batllia i l’església 
de Sant Jaume han desaparegut i una plaça quadrangular, ja pròxima a les dimensions 
actuals, ocupa el buit que han deixat.  

La darrera sessió del plenari l’any 1824 és decisiva per tres raons, enumerades de 
més a menys transcendència. L’únic plànol aprovat durant l’any 1824 ho fou en la 
sessió del 24 de desembre i és aquesta la data que li correspon; l’aprovació significa 
que, malgrat les reticències ideològiques, el consistori va fer seu, aleshores i de forma 
definitiva, el projecte d’eixamplament de la plaça. Van ser fixades les indemnitzacions 
de tots els propietaris afectats, indicació tàcita de la consegüent ampliació dels ender-
rocs a tots els previstos el 1823. Es formà una comissió encarregada especialment de 
l’obertura del nou carrer d’Hèrcules i a la reforma i reedificació de la Casa dels Comuns 
Dipòsits, peça clau de la realineació del costat de llevant de la plaça. 

Les explicacions escrites incorporades als dos plànols són coherents i complemen-
tàries entre elles, però la del 24 de desembre conté la informació necessària per desxi-
frar la part gràfica pel que fa als procediments d’adquisició del sòl representats i a les 
formes d’indemnització que impliquen. Per començar, es pot veure que una bona part 
dels edificis que han de cedir terrenys a la plaça són de propietat pública i que la seva 
concentració en el lloc rebaixa els costos de la urbanització. La resta, propietats ecle-
siàstiques o particulars, foren indemnitzades pel consistori, que utilitzà dos procedi-
ments. Es va aplicar el principi d’expropiació a tots els edificis enderrocats pels contrac-
tistes o afectats, fins al punt d’haver de ser demolits del tot i reedificats pels seus propie-
taris d’acord amb les noves alineacions de la plaça. La indemnització fou pagada en 
espècie mitjançant cessió d’altres terrenys confrontants o de solars que comportaven el 
trasllat de la construcció a un altre punt de la plaça (i en tenim l’escriptura pertinent en 
algun cas). Res ens diu, en canvi, l’explicació escrita sobre els particulars afectats per 
l’eixamplament mínim dels carrers de la Llibreteria, del Call i de la Ciutat, però la 
representació al plànol és eloqüent: a diferència de les altres, els límits d’aquestes 
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finques no estan dibuixats, no hi ha parcel·lari i s’hi van aplicar les “compensacions” 
tradicionals del consistori. 
 
 
La iniciativa privada i la urbanització del Raval (1833-1860) 
 
La urbanització del Raval impulsada des del darrer terç del segle XVIII per la iniciativa 
privada, va agafar embranzida des del 1830, a mesura que la situació econòmica del país 
i la ciutat milloren i la difusió progressiva del liberalisme realça el paper dels promotors 
immobiliaris que roben el protagonisme als agents públics.23 

Àngels Solà té un article notable que presenta una panoràmica de les operacions 
urbanístiques realitzades entre 1830 i 1860 a la ciutat antiga, al Raval i als pobles dels 
afores.24 L’autora sintetitza el modus operandi de la iniciativa privada al Raval:  
 

La forma de efectuar la urbanitzación era siempre igual. Tras derribar las casas 
que obstruían la salida de las dos bocas de la calle proyectada se procedía a la 
parcelación del terreno vendiendo, a continuación, los solares resultantes. La 
cesión del solar se efectuava siempre a través del establecimiento enfitéutico y 
no de la venta, transacción que revestía características especiales como veremos. 
En todos los casos observados los promotores de la urbanización se limitaban a 
ceder los solares sin que construyeran en ellos y vendieran después.  

 
A continuació presenta un exemple per entrar en els detalls del finançament i gestió de 
l’operació: l’obertura del carrer Alba, una travessia entre el carrer Nou de la Rambla i el 
carrer Trentaclaus (avui Arc del Teatre), l’any 1843-1845, per Francesc Esteve i Tomàs, 
advocat i regidor de l’Ajuntament. Esteve començà per adquirir el domini útil d’un hort. 
A continuació, va procedir a la parcel·lació del terreny en vint-i-dos solars que foren 
traspassats a altres tants emfiteutes, entre els quals es repartí el cost total del cens que 
Esteve havia de pagar, incrementat en una petita quantitat que, com Solà adverteix, el 
permetia de participar de la renda emfitèutica i del lloïsme. 

El contracte d’establiment imposava les obligacions de construir en un termini limi-
tat (entre un i tres anys) i invertir entre 2.000 i 4.000 lliures en cadascuna de les cases 
per tal que la suma de la renda de totes elles cobrís el cens a pagar pel promotor. El 
gener de 1846, tots els solars estaven ja establerts i l’operació havia aportat a Esteve 
importants ingressos i despeses que es limitaven als enderrocaments necessaris per obrir 
el carrer. 

Hi ha una característica d’aquest establiment enfitèutic que l’autora considera molt 
singular: l’elevat preu fixat per Esteve per a les entrades dels establiments, que Solà 
contraposa a l’entrada tradicional d’un got d’aigua o dos pollastres, tal com consta al 
contracte d’establiment a favor de l’advocat; la necessitat de capital explicaria la seva 
conducta. No menys singular pot semblar l’obligació dels compradors dels solars de 
finançar les infraestructures del carrer. 

                                                 
23. Ramon GRAU i Marina LÓPEZ, «Barcelona entre el urbanismo barroco y la revolución industrial», Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo, 80 (1971), pàg. 28-40; i «L’urbanisme de la Il·lustració a Barcelona: El memorial de 
Francesc Canals (4 de maig de 1786)», Pedralbes, 5 (1985), pàg. 59-79. SABATÉ, El proyecto..., pàg. 472-484. 

24. Àngels SOLÀ PARERA, «Aspectos del crecimiento urbano de Barcelona en 1830-1860», dins Urbanismo e historia 
urbana en el mundo hispano, Segundo Simposio,1982, Madrid, Universidad Complutense, 1985, pàg. 1029-1053; 
la citació i el cas Esteve: pàg. 1049-1050. 
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Al mateix treball, Solà refereix un projecte de l’any 1833 per obrir noves vies entre 
el carrer Peu de la Creu i el de Ferlandina, promogut per quatre propietaris, dels quals 
no dóna el nom. Hi hagué una discussió entre els interessats i la Comissió municipal 
d’obres, que els volia imposar el traçat d’una plaça. Els socis, disposats a cedir gratuï-
tament a l’Ajuntament el terreny necessari per obrir els carrers, exigien, en canvi, 
l’expropiació dels terrenys destinats a la plaça, amb la consegüent indemnització.25 
Aquesta diferenciació entre carrers i places és molt característica del pragmatisme dels 
costums locals: s’admet la cessió gratuïta dels vials perquè permet edificar, però se’n 
vol limitar l’abast als carrers ordinaris i deixar-ne exclosos els passeigs i les places, que 
pertanyien a una categoria diferent, la d’obres d’embelliment.26 A les actes municipals 
de 1833 hi un planòl d’aquesta urbanització que promouen Erasme de Janer i Gònima i 
Vicenç Genobart, propietaris de terrenys a la zona indicada.27 

El 2010, Maribel Rosselló va estudiar una altra urbanització realitzada entre 1840 i 
1860 a la zona adjacent a l’anterior, des del carrer de Ferlandina a Valldonzella i entre 
el carrer de Montalegre i la muralla, que comprenia els carrers Joaquim Costa, Lleó i 
Sant Vicenç en sentit longitudinal i Paloma i Tigre en sentit transversal.28 El projecte 
fou presentat per Rafael Sabadell el 1838, i s’hi van unir, el 1840, primer Onofre Cardo-
na i després Vicenç Genobart i Erasme de Janer i Gònima. Es tracta altre cop de quatre 
propietaris, segurament els mateixos de la urbanització de 1833. 

Solà i Rosselló estudien, doncs, dos projectes successius que afectaren la zona de 
ponent a la part alta del Raval des del carrer Peu de la Creu fins el carrer Valldonzella i 
entre el carrer dels Àngels i Montalegre i la muralla de terra. Segons el plànol de la ciu-
tat traçat el 1842 per Josep Mas i Vila, es tracta d’un sector del Raval relativament buit 
de construccions i on encara dominen els horts.  

Solà es refereix en un moment donat a Rafael Sabadell, comerciant, com un inversor 
del mateix tipus que Francesc Esteve, només diferent pel volum superior dels seus 
negocis, que el convertei-xen en el promotor més important de l’època. I una gran 
ambició envolta el planteja-ment de la urbanització de la zona de Ponent. 

Rosselló ha trobat el projecte d’urbanització firmat per Josep Massanès, l’enginyer 
militar relacionat amb algunes de les empreses més destacades de l’urbanisme barcelo-
ní, entre elles l’eixamplament de Pla de Palau el 1820 i del projectat i no realitzat entre 
els baluards de Tallers i Jonqueres el 1838. El projecte per a la zona de ponent és com-
parable als esmentats i és notable que la capacitat d’ideació de Massanès es posi en 
aquest cas al servei d’una iniciativa privada. Tal com el descriu l’autora, es basa en el 
traçat de dos carrers, un de transversal que seria la prolongació del carrer de Bonsuccés 
fins a la muralla, que no s’arribà a fer, i un altre de perpendicular a l’anterior, aquest 
realitzat, però en època més tardana: el carrer de Ponent (avui Joaquim Costa) que 
arrenca del carrer del Carme i acaba a la Ronda de Sant Antoni. 

La documentació i l’abast del projecte volen competir amb les realitzacions dels 
agents públics. Entre els documents, la historiadora destaca el plànol parcel·lari molt 
detallat de les propietats i la memòria explicativa de la urbanització. Els objectius decla-
rats a la memòria són similars als que es podrien trobar a la documentació municipal 
homologable: l’augment de valor dels terrenys, el poblament de la zona, la millora del 

                                                 
25. SOLÀ, «Aspectos...», pàg. 1044-1045 i nota 21. 
26. Marina LÓPEZ GUALLAR, «El plà econòmic de l’Eixampla de Barcelona, 1854-1864», dins AAVV, Miscel·lània 

Ernest Lluch i Martín, Vilassar de Dalt, Fundació Ernest Lluch, 2006, vol. II, pàg. 209-219. 
27. AHCB, 1D-I, Acords, 1833, f. 34. 
28. Maribel ROSSELLÓ I NICOLAU, «Consideracions sobre el creixement urbà de la zona de ponent», dins AAVV, 

L’Arquitectura de l’habitatge al segle XIX a Barcelona, Barcelona, MUHBA, 2008, pàg. 61-70. 
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trànsit, l’embelliment del barri i la voluntat de proporcionar treball als aturats. Pel que fa 
a l’abast de l’operació, s’avançaren xifres de 500 solars de 30 pams de front i 100 pams 
de fons i d’una oferta global de milió i mig de pams quadrats. Però el parentiu amb els 
plans públics va més enllà: de la narració de Rosselló es desprèn que la iniciativa priva-
da lluità per aprofitar les mateixes oportunitats i topà amb els mateixos obstacles que les 
obres públiques. 

La prolongació del carrer de Bonsuccés pressuposava l’enderroc de la nau central de 
l’església dels Àngels. Quan se li va demanar el permís d’obres el 1840, el consistori es 
limità a autoritzar l’obertura dels nous carrers, però indicà el procediment a seguir per 
tramitar l’enderroc de l’edifici. El 1842, la Junta Superior de Venta de Bienes Naciona-
les permetia l’enderroc, però el consistori no en va poder assumir el cost i, a comença-
ment de 1843, demanà ajut a les institucions provincials. Mentre les dues institucions 
locals negociaven, els moderats arribaren al poder a Madrid, es bloquejà la venda de 
béns desamortitzats i, com a conseqüència, els resultats foren modestos. Rosselló fa una 
enumeració de les mancances: no es prolongà el carrer de Bonsuccés, la recerca del mà-
xim profit del sòl s’imposà a qualsevol altra consideració, no es va vincular la urbanit-
zació entre la muralla i el carrer Ponent a l’ordenació del conjunt de carrers darrere de la 
Casa de Caritat, i el nou barri resultà perifèric respecte del centre de la ciutat. 
 
 
Les obres municipals: l’autofinançament de la plaça Reial (1848-1857) 
 
Les primeres dades sobre la venda d’una part dels terrenys afectats per una obra urba-
nística per finançar-ne la realització daten del Trienni Liberal: el 1821-1822 s’utilitzà 
aquest procediment per a l’eixamplament del pla de Palau.29 La novetat rau en la utilit-
zació dels béns del Reial Patrimoni per finançar el projecte. Ja hem esmentat un cas 
equiparable durant el mateix moment: el projecte de pagar les expropiacions del passeig 
de Gràcia amb la venda dels solars d’una plaça dins el territori de Gràcia traçada sobre 
terrenys desamortitzats que podien ser cedits a aquest efecte; una iniciativa que no pros-
perà.  

En canvi, el gener del 1823, la Diputació, amb el suport de l’Ajuntament, aprovà la 
construcció de la plaça dels Héroes Españoles al lloc abans ocupat pel convent dels 
caputxins, i per finançar-la obligà tots els vianants que sortien de la ciutat a comprar 
bitllets pel sorteig de tretze solars pertanyents als religiosos. El sorteig es va arribar a 
fer, però no la plaça, i els anys següents els locals foren destinats a usos diversos.30 

La plaça Reial es construí en el mateix lloc, i la base del finançament fou la mateixa: 
la venda en pública subhasta de solars assignats originàriament a l’espai públic de la 
plaça. Una Reial Ordre de 15 de març de 1848 va revalidar la cessió dels terrenys dels 
caputxins al consistori barceloní per fer-ne una plaça, decisió continguda en un decret 
de les Corts de 1822, i autoritzà el finançament mitjançant la privatització d’una part 
dels solars amb l’obligació d’utilitzar el producte per cobrir unes despeses determina-
des.31 Dos mesos després, el 9 de maig, l’Ajuntament convocà un concurs per triar el 
plànol de la futura plaça Reial. Al primer punt, el finançament de la plaça es convertia 
en el requisit principal a cobrir pels concursants: 

                                                 
29. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), Q.136, Comissió d’Obres Públiques-Interior, 3/1, exp. 

127, 1836, Reclamación de los papeles y demás relativo a la Junta de Ensanche de la Plaza de Palacio. 
30. Ignasi DE SOLÀ-MORALES, La plaça Reial de Barcelona. De la utilidad y ornato público a la Reforma Urbana, 

Barcelona, ETSAB, 1982, pàg. 4. 
31. AHCB, 1D-VIII, Protocols, 17, (1854), f. 293v-295v. 
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Se aproveche todo lo posible el terreno para que, edificado o vendido, con el 
producto del mismo pueda atenderse a la indemnización de los sujetos premia-
dos en la rifa de 1823, a la de las expropiaciones que tengan que practicarse y a 
los gastos que precisamente ocurrirán para una obra de tal magnitud.32 

 
Ignasi de Solà-Morales, en la seva monografia sobre aquest concurs, assenyala que, en 
ser el certamen un concurs d’idees, el nombre i classe dels solars disponibles depenia de 
la concreció del projecte de plaça i, en conseqüència, la majoria de concursants van ig-
norar aquella exigència, amb l’excepció d’Antoni Rovira i Trias i Miquel Garriga i Ro-
ca, però els comptes presentats per aquests dos arquitectes eren només indicatius, i molt 
similars.33 

El projecte definitiu de Francesc Daniel Molina i Casamajó, primer premi del con-
curs, duu data de 16 de febrer de 1850. L’execució fou lenta i laboriosa. El procediment 
a seguir en les vendes era el pagament en efectiu de dues terceres parts del preu i l’esta-
bliment d’un cens anual equivalent a la tercera part restant. Era una enèsima adequació 
de l’emfiteusi a les noves circumstàncies: els ingressos inicials en efectiu es destinarien 
al pagament de les expropiacions i de les obres i el cens periòdic al manteniment. El 
1852, l’alcalde aconseguí una rebaixa de les indemnitzacions relatives a la rifa de 1823 i 
resolgué els conflictes sorgits en la venda d’alguns solars que bloquejaven l’edificació. 
També, el preu de sortida dels solars a les subhastes va ser abaixat un 30% per animar 
els compradors i es mantingué així almenys els dos anys següents.34 

El novembre de 1855, el consistori informà de l’estat de les obres de la plaça i dels 
problemes de finançament en una exposició al governador. Mencionava un informe de 
Molina que es referia a «la plaza que está a medio construir» i calculava un dèficit de 
652.505 rals, que en realitat era més gran en no incloure 312.951 rals dels fons de la 
plaça desviats l’any anterior a les urgències derivades de l’epidèmia de còlera; si s’afe-
gia aquesta quantitat, el forat s’elevava a quasi un milió de rals, un 20 o 25% dels 
ingressos globals calculats per Rovira o Garriga. Per superar això, el plenari aprovà una 
proposta de capitalització immediata del cens anual carregat sobre els solars.35 

El 15 de maig de 1857, Molina redactà un nou informe sobre la plaça Reial dirigit a 
la Comissió d’Obres del consistori. Féu un balanç de les despeses previstes amb dues 
partides importants: el pagament de la darrera expropiació, 118.338 rals, i el conjunt de 
les despeses del monument, 315.000 rals; si afegim alguns serrells (27.313 rals), el total 
pujava a 460.657 rals. Els ingressos procedien de la venda d’un únic solar (96.000 rals) 
i de la redempció d’una altra càrrega anual que pagaven els propietaris en concepte 
d’enllumenat dels pòrtics, que es calculava que podia produir uns 120.000 rals. El 
dèficit, que era d’un quart de milió de rals, s’havia reduït en dues terceres parts respecte 
a 1855, però la modèstia de les xifres, tant d’ingressos com de despeses, mostrava la 
precarietat de les condicions d’execució de la plaça, que no s’acabà fins 1864.36 

El lloc que ocupà el finançament dins el programa del concurs és una mostra de la 
importància que atorgà el consistori a aquest aspecte a mitjan segle XIX. L’autofinança-

                                                 
32. SOLÀ-MORALES, La plaça Reial..., pàg. 37-38. 
33. SOLÀ-MORALES, La plaça Reial..., pàg. 38: càlculs de Rovira; pàg. 41: els de Garriga. 
34. Víctor BALAGUER, Administración municipal de Barcelona de 1852 siendo presidente del Excelentísimo 

Ayuntamiento y Alcalde Corregidor el Muy Ilustre Señor Don Santiago Luís Dupuy. Reseña escrita por Don 
Víctor Balaguer, Cronista de la Ciudad, Barcelona, Narciso Ramírez y Cia, 1853, pàg. 15-16. 

35. AMCB, A134, Actes del Consell Plenari, 1855, escrit al governador de 03/11/1855, inserit entre els f. 389-390. 
36. AMCB, Q.136, Comissió d’Obres Públiques-Interior, 3/1, exp. 1889, 1852, Sobre estado de las obras públicas en 

general. 
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ment de la Plaça Reial va ser insuficient per cobrir els requeriments que la societat de-
manava a una obra de les seves característiques, i tampoc no va servir per eliminar els 
terminis tan dilatats de la seva execució. 
 
 
Les obres municipals: els nous plantejaments del projecte 
del carrer de la Princesa (1852-1858) 
 
El 1852, l’obertura del carrer de la Princesa fou la represa de l’operació emblemàtica de 
la reforma interior. La descripció de Manuel de Solà-Morales permet copsar el salt res-
pecte a la realineació del carrer de l’Argenteria i exalça la modernitat de l’empresa de 
l’eix transversal:  
 

Un carrer –un simple carrer– que travessa pel punt mitjà un nucli antic amb una 
recta d’amplada constant (nou metres) i una longitud d’un kilòmetre (970 
metres).37 

 
La qualitat tècnica no és l’única novetat del projecte. El caràcter civil de l’obra –una 
iniciativa de l’Ajuntament, negociada directament amb Madrid i projectada pels arqui-
tectes municipals– és la culminació d’una trajectòria que arrenca de la preeminència del 
poder militar en el disseny i execució de la política urbanística barcelonina des del segle 
XVIII.  

Fins ara, cadascuna de les obres estudiades generava en gran part els seus propis 
procediments de gestió i execució. El projecte del carrer de la Princesa, en canvi, es 
presentà des del principi com un model global de gestió de l’obra pública. Les novetats 
principals foren tres: 1) el recurs al crèdit com a font de finançament ordinari de les 
obres urbanes concebudes com una inversió productiva; 2) el lliurament d’indemnitza-
cions a tots els expropiats per raó d’utilitat pública en el mateix moment que els terrenys 
s’incorporaven al domini públic; i 3) la realització de l’obra de cop i dins un termini de 
temps ajustat a les necessitats de retorn del capital manllevat.38  

Amb la perspectiva d’haver seguit el finançament i els procediments d’adquisició de 
sòl d’unes quantes obres urbanes barcelonines entre 1771 i 1848, la transcendència de 
les novetats de l’obra del carrer de la Princesa és perceptible: s’hi afronta la manca crò-
nica de recursos, l’aplicació rigorosa de la llei d’expropiació es converteix en el proce-
diment exclusiu d’adquisició del sòl i les interrupcions de les obres o les execucions 
dilatades en el temps deixen de ser sostenibles. Explicar l’enrevessada història de l’exe-
cució del projecte no és matèria d’aquest article.  
 
 
Conclusions 
 
Malgrat els antecedents que puguin assenyalar-se en la legislació anterior, al darrer terç 
del segle XVIII l’expropiació per raó d’utilitat pública amb pagament de la indemnització 
era presentada com una novetat que, per ser efectiva, necessitava d’una provisió de fons. 

                                                 
37. Manuel de SOLÀ-MORALES, Deu lliçons sobre Barcelona, Barcelona, COAC, 2008, pàg. 83. 
38. Marina LÓPEZ GUALLAR, «La política urbanística barcelonina. Una dècada decisiva, 1851-1860» dins Marina 

LÓPEZ GUALLAR (ed.), Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1867, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, 2010, pàg. 16-25; i de la mateixa autora «L’expropiació...», en curs d’edició. 
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Els requeriments de finançament de les obres públiques no es limitaven a les expropia-
cions, però una bona part de les despeses, per exemple, els serveis del cos d’enginyers o 
dels arquitectes municipals, depenia dels pressupostos anuals de les institucions respec-
tives. El finançament de les expropiacions, en canvi, es plantejava com una assignació 
específica i prioritària per a cada obra. 

L’ordenança de 1768 va ser aplicada a totes les obres fetes per iniciativa militar. 
L’origen dels recursos permet distingir dos tipus d’obres: d’ús militar, finançades per la 
Hisenda Reial, i d’ús civil, amb finançament local. L’anterioritat de la norma militar 
respecte a la civil explica l’anticipació dels militars en l’exploració i explotació de di-
versos tipus de recursos i fórmules locals per pagar les obres: donatius, impostos i 
vendes de patrimoni. Tot i que els capitans generals perseguiren aquest objectiu amb 
determinació i disposaren de poder coercitiu sobre la població, hagueren d’admetre 
contínuament la insuficiència de les recaptacions i les mancances consegüents. 

L’Ajuntament de Barcelona no tenia cap partida destinada a expropiacions en el seu 
pressupost anual, mancava d’autoritat per imposar càrregues sobre els veïns i tampoc 
comptava amb un patrimoni. Les “compensacions” municipals eren altres formes per 
compensar les cessions de terrenys al públic i estimular l’edificació d’acord amb les 
noves alineacions; formes també utilitzades pels militars quan actuaven fora dels espais 
militars. Però l’expropiació no va quedar confinada dins l’àmbit castrense. Les compen-
sacions es combinen amb formes peculiars d’indemnització a les obres impulsades pel 
primer Ajuntament constitucional de 1820-1823. La promulgació de la primera llei civil 
d’expropiació, el juliol de 1836, no canvià les coses: la seva proclamació com a procedi-
ment exclusiu d’adquisició del sòl no arribà fins 1852. L’obertura del carrer de la 
Princesa és un exemple del seu compliment, però també és la demostració que no arribà 
a convertir-se en regla, si es miren altres obres coetànies. 

L’acció municipal hauria tingut un abast molt limitat si no hagués estat perquè, tant 
el 1820 com el 1836, la desamortització alliberà sol urbà i va brindar oportunitats a la 
iniciativa civil. Les cessions de béns d’aquesta procedència al consistori sovint van ser 
acompanyades de l’autorització d’utilitzar una part dels solars per al finançament del 
projecte, com s’havia fet abans amb terrenys del Reial Patrimoni. Si no s’arribava a 
cobrir totes les despeses previstes, els resultats materials de l’obra eren els primers 
sacrificats. 

Un tercer agent urbà tornà a jugar un paper des dels anys trenta. La progressiva reti-
rada dels militars i la continuïtat de les penúries municipals van deixar el lloc a una ini-
ciativa privada que els substituí en la urbanització del Raval i va actuar amb una gran 
llibertat. El consistori fou impotent per incloure la reserva de terrenys per a places als 
projectes, perquè els promotors privats reclamaren l’aplicació de la llei d’expropiació. 
La manera d’operar d’aquests emprenedors es basà en els procediments tradicionals 
d’adquisició del sòl que afavorien la reproducció de formes superades. És cert que els 
avantatges de l’emfiteusi foren aprofitats per tots els agents urbans, però hi ha certes 
diferències entre ells. Els militars, mitjançant la prohibició del domini mitjà, volien evi-
tar els subestabliments; en canvi, els promotors els van fer servir amb profusió. La man-
ca de capital explicaria aquest comportament i altres anàlegs, com el trasllat de la cons-
trucció dels habitatges i de les càrregues de la infraestructura dels carrers als emfiteutes. 
El contrast amb alguna obra excepcional a la mateixa zona mostra que existien fórmules 
alternatives (per l’amplitud de la zona urbanitzable, el volum de les operacions, l’ober-
tura a altres tipologies més enllà de l’habitatge, el salt de la consideració aïllada del car-
rer a l’atenció a la xarxa viària) que professionals de prestigi no dubtaven a oferir a la 
iniciativa privada i que podien competir en ambició amb les obres públiques. L’opció 
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presa assimila els resultats dels promotors privats als dels altres agents urbans: manca 
crònica de recursos, dilatació de les obres en el temps i modèstia intrínseca de les realit-
zacions. 

La història de les reformes urbanes barcelonines durant aquest període mostra sovint 
la contraposició d’interessos i els enfrontaments recurrents entre els agents urbans. Cen-
trar l’atenció en el finançament i l’adquisició del sòl destaca els problemes comuns, les 
solucions compartides i els assoliments comparables.  
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Ramon Ferrer i Tolrà. 
La historiografia de la guerra napoleònica 
 
Benet Oliva i Ricós*  
 
 
 
 
 
 
El prevere Ramon Ferrer és el gran cronista de la guerra napoleònica a Catalunya. Les 
seves obres constitueixen una excel·lent font de dades sobre la guerra a molts indrets del 
Principat, imprescindible per a qualsevol estudiós del conflicte, especialment per a 
conèixer aspectes concrets del seu vessant quotidià. Dia rere dia, anà anotant el més 
important del que succeïa i recopilà dades d’arreu, cosa que donà com a resultat 
Barcelona cautiva, un extens dietari en set volums, a més d’altres obres no tan 
rellevants sobre la guerra i els sentiments que generà. 

Les primeres dades biogràfiques sobre Ramon Ferrer les trobem a les Memorias 
para formar un Diccionario crítico de escritores catalanes de Fèlix Torres Amat, de 
1836. També aportà noves dades Antoni Elías de Molins en el seu Diccionario 
biográfico y bibliográfico, editat el 1889. Antoni de Bofarull en la seva Historia Crítica 
de la Guerra de la Independencia de Cataluña, publicada el 1876, assenyala el valor 
documental de la seva obra i posa com a exemple com la primera obra general 
publicada d’aquesta guerra, la Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de 
España, por el conde de Toreno, es basà, pel que fa al Principat, en els treballs de Ferrer 
publicats; o també la història d’aquesta guerra a Catalunya publicada per Adolf Blanch, 
el 1861. Joan Mercader dedicà la seva tesi doctoral a una actualització de l’obra de 
Ferrer. Ja més recentment, Antoni Simon n’aportà una visió historiogràfica al seu 
Diccionari d’Historiografia Catalana, editat el 2003. L’any 2010, en el context del 
bicentenari i amb motiu d’una nova lectura sobre la guerra napoleònica des del 
Maresme, tant l’arxivera Rosa Almuzara com jo mateix hem aportat nous elements, a 
més de redescobrir les arrels vilassarenques de Ferrer.1 Finalment, Antoni Moliner 
acaba de publicar el treball La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de 
Raimon Ferrer, que inclou una transcripció completa de Barcelona cautiva.2 

Abans que res, un matís sobre el seu nom original. Pels seus escrits, se’l coneix com 
a Raimon Ferrer, però, realment, en tota la documentació familiar consta com a Ramon. 
Per exemple, en el seu testament signa com a Ramon, però en una sol·licitud en castellà 
de 1797 signa Raymundo. Com que aquesta comunicació es basa en fonts familiars, 
l’anomenaré com ho feia el seu entorn familiar. Probablement, l’origen del sobrevingut 
Raimon calgui buscar-lo en una traducció posterior del llatí Raimundus. 

Què em va dur a Ramon Ferrer? Fa anys, recopilant dades per a una recerca sobre el 
Vilassar vuitcentista, vaig trobar una referència que em va intrigar: Ramon Ferrer, a la 

                                                      
* Historiador. 
1. DDAA, Noves lectures de la Guerra Napoleònica des del Maresme, Vilassar de Dalt, Museu Arxiu Municipal, 

2010. 
2. Antoni MOLINER I PRADA, La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer, Bellaterra, UAB, 

2010. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1259633
usuario
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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seva Idea de la fidelidad de Barcelona... explica com estava vivint a Vilassar.3 A quina 
família vilassarenca corresponia aquella referència? Amb motiu del segon centenari de 
la guerra, he tornat a Ramon Ferrer i he aconseguit aclarir el dubte. La seva mare era 
Margarida Tolrà, descendent dels Tolrà, una antiga nissaga de pagesos del veïnat del 
Sant Crist, dins de la vall de Cabrils.4 
 
 
Els Tolrà de la vall de Cabrils 
 
Els Tolrà no eren uns pagesos més, sotmesos a la jurisdicció dels senyors dels castells 
de Sant Vicenç o Burriac i de Vilassar. Per un precari o nou establiment signat el 1308, 
els Tolrà eren els batlles senyorials a la vall de Cabrils:  
 

A Bernat Tolrà de Vilassar lo mas Tolrà y la Batllia sua de Cabrils, axí com los 
antecessors de dit Tolrà havian possehït dit mas y Batllia... 

 
Com a compensació, no pagaven agrari. Aquesta circumstància els permeté una 
acumulació patrimonial que els situà entre els pagesos benestants de la contrada.5 

Aquesta bona posició es comprova amb la confessió de 1354, dins del capbreu dels 
nous senyors del castell. El cap de casa, Bernat Tolrà, declara el mas Tolrà i la seva 
quintana, a més d’una dotzena de peces de terra i la batllia de Cabrils. En la confessió 
de 1565 es manté el patrimoni amb unes quantes peces més, que ja voregen la vintena.6 
Al llarg dels segles també afegiren al patrimoni familiar un conjunt de beneficis 
eclesiàstics, que amb el temps s’anaren devaluant i que fusionaren el 1808: el de Santa 
Magdalena, fundat per una branca lateral, a Teià, el 1428; el del Roser i Sants Antoni 
Abat i de Pàdua, fundat pel passamaner Antoni Tolrà, el 1625, a la parròquia de 
Vilassar; i el de la Santa Creu, Santa Elena i Sant Jaume el Major, fundat pels Avellà a 
l’església de Cabrils.7 

La història d’aquesta nissaga és una successió d’enllaços amb d’altres de principals 
de pagesos benestants de les rodalies, fins arribar al matrimoni que celebraren l’any 

                                                      
3. «En 1812, habiendo yo ido por dos o tres dias a Vilasar, comparecieron la segunda noche más de 1.500 franceses 

que salieron de Barcelona para exigir la contribución que rehusaban pagar. A las dos de aquella ciñeron el pueblo, 
y pasando inmediatamenta a las casas de los propietarios y colonos pudientes, los conducian a la rectoria, para 
desde allí deportar-los a Barcelona, cometiendo en el acto las tropelias del estilo. Al oir la confusión de gritos y 
de llantos salté inmediatamente de la cama, y vi a mi sobrino (joven de unos 24 años) que cogido del brazo por un 
soldado le amenazaba con el sable desnudo. Acerquéme a él, y hablándole en francés me contexto en catalán, con 
lo que conocí era de la Brivalla. Mirome de hito a hito, y díxome: No es Vm. nuestro rector de San Justo de 
Barcelona? Vicario contexté, a lo que respondió: No tema, como realmente nada hizo, e impidió la entrada a la 
demás tropa. Al avocarme con el comandante francés que estaba en la Rectoria, ví a otros compañeros del 
primero, los quales me protestaron lo mismo que aquel, esto es, que me librarian en do quiera me encontráran. 
Acordábanse los infelices de las veces que me veían en la cárcel, y aún más de alguna limosnita que caía.” 
(Raymundo FERRER, Idea de la fidelidad de Barcelona durante su cautiverio a su adorado rey el Sr. Dn. 
Fernando VIII tambien cautivo, Barcelona, Agustín Roca, 1814, pàg. 72-73, nota). 

4. No confondre amb el clergue Raimon Ferrer i Umbert, nat a Sant Martí de Provençals, beneficiat de Sant Honorat a 
l’església parroquial d’Albons. Obtingué el diaconat el 1796. (ADB (Arxiu Diocesà de Barcelona), Registra 
ordinatorum, caixes 58 i 58 bis). 

5. BC (Biblioteca de Catalunya), Arxiu patrimonial dels marquesos de Moja, lligall 269, «Memorial de testimonis del 
plet de la batllia de sac»; núm. 243, 1.308, Precari; núm. 268, 1.565, «Confessió d’E. Tolrà del mas Tolrà i la 
batllia de sac de Cabrils». Està transcrit a ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Fons de protocols de Mataró (PM), 
notari Antoni Torras i Mataró, Mataró, 14-XI-1794. 

6. AHA (Arxiu Històric d’Argentona), Capbreus dels segles XIV i XV (buidatge fet per Maria Josep Castillo Ezquerra). 
7. APSG-VD (Arxiu de la Parròquia de Sant Genís-Vilassar de Dalt), Manual 105, Unió dels tres beneficis dels Tolrà 

i Avellà. AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), sig. 587/8, Antoni Seguí, IX prothocollum, f. 722r-
747v, 12-XII-1625, Creació de benefici a Tolrà. ACB (Arxiu de la Catedral de Barcelona), Speculum Officialatus, 
f. 206, 1428, Creació de benefici a Tolrà. 
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1707, quan l’hereu Francesc Tolrà signà capítols matrimonials amb Margarida Lledó i 
Pons i Arenas, d’una nissaga de pagesos de Cardedeu.8 Aquesta parella tingueren fins a 
nou fills, l’últim dels quals fou Francesc Tolrà i Lledó, que va néixer el 1710, avi de 
Ramon Ferrer.9 
 
 
Francesc Tolrà i Lledó, l’ascens d’un menestral fadristern 
en la ciutat setcentista 
 
La seva microhistòria personal és un bon exemple de fins a quin punt va funcionar 
“l’ascensor social” durant el set-cents, clau de l’estabilitat relativa de la Catalunya de 
l’època. Malgrat no ser l’hereu, a la seva mort deixà el negoci i el patrimoni acumulat 
més important d’entre tots els seus familiars. Veiem-ho amb detall, ja que és la clau 
d’aquesta història. Gràcies als contactes socials que la família mantenia a Barcelona, 
Francesc començà com a aprenent de barreter. El 1741, signà capítols matrimonials amb 
Arcàngela Giró i Quer, filla d’uns pagesos de Vic establerts a ciutat. La casa i negoci es 
trobava al carrer de la Vidrieria i la seva parròquia era la de Santa Maria del Mar. Amb 
la seva empenta, van anar entrant en la fabricació de barrets diversos membres de la 
família Tolrà: el seu germà Francesc i el seu fill Francesc (coexistiren tres Francesc 
Tolrà barreters alhora!), el cunyat Joan Giró, el nebot Ramon Tolrà i Casas...10 Amb tot, 
no creiem que aquesta irrupció fos fàcil. Com a mostra, el conflicte generat l’any 1760 
per la concessió venuda i sense examen del títol de mestre barreter a Francesc Tolrà per 
finançar l’aportació del gremi a les despeses de la visita del rei al Principat. En intentar 
obrir botiga pròpia, altres mestres protestaren, però ell replicà que la concessió era 
vàlida, ja que abans havia sigut «mancebo sombrerero».11 

Però Francesc no es limità a fer barrets, sinó que entrà a fons en la seva 
comercialització, fins impulsar un profitós comerç colonial que li permeté d’acumular 
un notable patrimoni. Hem localitzat una munió de dades que confirmen aquesta 
creixent activitat: per exemple, pel gener de 1787 naufragava un vaixell a la badia de 
Càdis i perdia, entre d’altres, una partida de barrets «els quals s’emportaren per 
negociar-los a la Amèrica».12 En el seu inventari post mortem de 1783, podem llegir 
diverses partides:13 
 

349. Ítem, deu Pau Janés cent sexanta tres lliuras que lo difunt li entregà a partir 
ganància per lo viatge havia de fer a la Amèrica, com apar de Vale que li firmà; 
a vint y hu Setembre de mil setcents setanta set. 
350. Ítem, dehuen Pare y fill Vergés doscentas vint lliuras tretse sous, valor de 
un caxó de sombreros que los entregà per a vendrer, y a partir ganància en lo 

                                                      
8. APSG-VD, Matrimonis I, f. 339, 1-III-1707, F. Tolrà - M. Lledó. 
9. APSG-VD, baptismes 3 i 4, passim. 
10. ACB, Esposalles 133, f. 43r, 21-XII-1741, F. Tolrà-A. Giró; Esposalles 140, f. 14r, 22-VI-1753, R. Tolrà-R. 

Traveria i Verigol; Esposalles 146, f. 35r, 10-IX-1765, J. Giró i Quer, sombrerer-I. Aymerich. ADB, Parròquia de 
Santa Maria del Mar, Expedients matrimonials 1741, núm. 194, 8-XII-1741, F. Tolrà-A. Giró; Expedients 
matrimonials 1751, núm. 211, 9-XII-1751, F. Tolrà-M. Masferrer. AHPB, sig. 1.036/29, Josep Ponsico, VII 
manual de pactes i altres, f. 224r-225r, 24-II-1786, F. Tolrà i Masferrer-J. Casas i Giró. ACA-PM, 1582, Miquel 
Vila, Manual 1758-1759, f. 282r-283r, 25-X-1758, transferència casa Graupera. 

11. AHPB, sig. 1.036/23. Josep Ponsico, I manual de pactes i altres, f. 97r-98v, 15-I-1760, requeriment. 
12. AHPB, sig. 1.036/6, Josep Ponsico, Manual 1768-1769, f. 9v-10r, 19-I-1768, àpoca dels comissionistes dels 

carregaments. 
13. AHPB, sig. 1.036/28, Josep Ponsico, VI manual de pactes i altres, f. 449v-467r, 15-XII-1783, inventari post 

mortem de F. Tolrà. 
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viatge havia de fer en la Amèrica, apar de Vale que li firmaren; en tretse 
Novembre de mil setcents setanta set. 
351. Item deu Tomàs Rius y Sans tres centas quaranta set lliuras, valor de una 
caxa de sombreros que li entregà per a vendrer-los en las Islas de Barlovento, 
baix la comissió de nou per cent, apar de Vale que li firmà; en trenta hu Mars de 
mil setcents vuytanta. 

 
També féu inversions en parçons de vaixells: de 1763, «un trentadosé en lo Llandro 
Nostra Senyora del Carme y Sant Serafí del Patró Joseph Anton Reventós de Sitges»; de 
1775, «un setzé, y per ell en vuytcentes trenta quatre lliuras, tres sous y tres diners, en la 
Barca nomenada Santa Anna del Patró Isidro Fabregas». La relació de les inversions 
resulta impressionant: canvis marítims, vales, censals, accions de la Real Companyia de 
Comerç, deutes pendents (alguns incobrables)… 

Mentrestant, els beneficis del seu negoci li permeteren d’anar adquirint un notable 
patrimoni: a Barcelona, la casa familiar del carrer de la Vidrieria i una altra al carrer de 
Corders. Però és a Vilassar on concentrà les inversions: l’any 1758, els ferrers Graupera 
subhastaren casa seva i d’altres propietats al carrer del Castell per pagar deutes, i 
Francesc l’adquirí per tres-centes lliures. Més endavant, completà aquesta propietat amb 
finques veïnes: l’hort del mas Morot, a l’altra banda del carrer, el 1774, un tros al 
mateix carrer de mig quartà... Aquí establí la casa familiar (l’actual can Ventura, al 
carrer d’Àngel Guimerà, número 42). Completà el conjunt amb l’adquisició d’una 
desena de vinyes d’arreu del terme que superaven les cinquanta quarteres, a més 
d’algunes peces campes.14 Aprofitant les dificultats d’altres, completà aquest patrimoni 
amb adquisicions d’immobles; com el 1774, quan comprà una casa a Sant Genís 
d’Horta; o amb la venda de diversos censals.15 Una acumulació rendista que permeté als 
hereus successors viure com a notables hisendats. 

Francesc Tolrà tingué tres filles, la major de les quals, Margarida, heretà el seu 
patrimoni acumulat. Les tres enllaçaren amb menestrals barcelonins que creixien en els 
seus negocis. L’hereva Margarida enllaçà amb el perxer barceloní Ramon Ferrer i Fiol. 
D’aquest matrimoni nasqueren cinc fills, el segon dels quals fou el nostre Ramon Ferrer 
i Tolrà.16 
 
 
Ramon Ferrer i Tolrà, trajectòria vital 
 
Ramon Ferrer nasqué el 1777 a Barcelona. Vers 1795 va iniciar els estudis de Teologia 
en el Seminari Conciliar del bisbat de Barcelona, instal·lat a l’antic col·legi de Betlem 
dels jesuïtes. El pla d’estudis incorporava cursos de teologia, retòrica, filosofia i 
gramàtica, amb un intens programa de treball.17 

                                                      
14. ACA-PM, 1582, Miquel Vila, Manual 1758-1759, f. 281r-283r, 25-X-1758, compra casa Graupera; 1583, Miquel 

Vila, comú 1760-1761, part 1760, f. 111v-113v, 14-V-1760, revenda vinya a torrent Lladre; 1588, Miquel Vila, 
Manuale 1774-1775, part 1774, f. 205r-206r, 8-X-1774, venda troç de terra campa al carrer del Castell; 1589, 
Miquel Vila, Comú 1776, f. 84r-v, 16-V-1776, venda vinya a Santjoans; i f. 85r-86v, 13-V-1776, venda peça a 
Premià...; 1599, Francesc Poy i Comes, Comú 1783-1785, part 1783, f. 4r-6v, 13-XII-1783, acta de possessió dels 
béns de F. Tolrà. 

15. AHPB, sig. 1036/10, Josep Ponsico, Librum 9, f. 233r-236v, 24-IX-1774, venda casa i hort a Sant Genís d’Horta; 
sig. 1097/12, Ramon Constansó, 14è. Manual, f. 78r-81v, 23-II-1781, venda de censal de 2.000 lliures. ACA-PM, 
1593, Miquel Vila, Comú 1782-1783, part 1783, f. 108v-110r, 28-VI-1783, venda de censal de 400 lliures. 

16. ACB, Esposalles 143, f. 155v, 25-I-1761, R. Ferrer-M. Tolrà. AHPB, sig. 1036/33, Josep Ponsico, Librum 
prothocollum... ultimorum voluntatum 1780-1785, f. 48r-50v, 17-X-1780, testament de Ramon Ferrer. 

17. Joan BADA I ELIAS, L’Església de Barcelona en la crisi de l’antic règim (1808-1833), Barcelona, Facultat de 
Teologia de Barcelona - Herder, 1986, pàg. 361 i 366-376. 
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L’any 1797, morí la seva mare vídua i deixava una casa a Vilassar a cada fill, a prop 
de la casa familiar que heretava el fill primogènit:  

 
Als fills Ramon i Rosa Ferrer i Tolrà, altres dos casas que tinch a Vilassar, enfront 
de l’hort del Castell. 

 
O, com llegim a l’inventari post mortem: 
 

Altres dos casas també obradas de nou situadas en lo Carrer dit del Castell de dita 
Parròqª, y de estas la indicada difunta ne feu llegat ab son últim Codicil a Ramon 
Ferrer y a Rosa Ferrer, donsella, son fill y filla.  

 
Una donació feta amb el benentès que a la seva mort la casa passés a l’herència 
principal, que rebia l’hereu. 

La mare també deixà a Ramon un llegat de mil cinc-centes lliures (posades a censal, 
suposaven una renda anyal de quaranta lliures) i l’usdefruit de «l’habitació del tercer pis 
de la Casa que possehesc en lo carrer de la Vidrieria d’aquesta ciutat, per lo temps de sa 
vida natural y no més», a més d’una renda anyal de cent vint-i-cinc lliures si volia 
ordenar-se «antes de tenir algun títol congruo», però que s’anul·lava si obtenia algun 
benefici eclesiàstic suficient; a més de quatre-centes lliures a cada fill en el capital que 
havien invertit a la fàbrica d’indianes d’Esteve Bosch.18 Sembla evident que Ramon 
tenia la vida resolta, al marge de la carrera eclesiàstica que escollís. 

L’any 1799, quan tenia 23 anys, va quedar vacant una de les places de vicari de 
Vilassar creades per la concòrdia de 1638 entre el bisbat i la comunitat local. Ramon 
Ferrer «clérigo, cursando del quarto año de Teología», «hallándose el pretendiente con 
Casa propia en dicho Vilassar, a más de todo su patrimonio y Casa materna, y siendo 
sus abuelos hijos y bautizados en dicha Parroquia de San Ginés, en la qual también 
cuenta el Pretendiente la mayor parte de sus parientes», sol·licità aquesta vacant. Però li 
fou rebutjada, tot i que el rector informava «pués no pudiendo ser hijo del pueblo [no 
n’hi havia cap], seria del caso a lo menos fuera un oriundo».19 Aquest rebuig l’obligà a 
cercar altres portes que el portaren a fer el singular paper que coneixem. 

Finalment, el 7 d’octubre de 1801, ingressà a l’Oratori de Sant Felip Neri. Els 
oratorians no eren cap orde religiós regular, visitaven als malalts a les seves cases 
particulars, als hospitals i a les cases de beneficència.  

Segons explica Fèlix Torres Amat:  
 
Amabánle quantos llegaban a hablarle: porque hasta en el semblante, metal de voz y 
demás señales se dejaban entrever luego su encendida caridad y deseo de servir al 
prójimo.20 
 

Per febrer de 1802, com a «acólito de la Congregación del Oratorio», s’adreçava al 
bisbe de Barcelona:  
 

Habiendo obtenido el permiso de V. S. Illma. con decreto de 15 del corriente Mes 
[febrer] para fundar el Patrimonio con cuyo título pueda ser promovido a los 

                                                      
18. AHPB, sig. 1142/38, Francesc Portell, IV Testaments, inventaris i altres 1796-1797, f. 385r-386v, 29-VIII-1797, 

codicil; i f. 501v-510v, 23-XII-1797, inventari post mortem. 
19. ADB, caixa 783, doc. núm. 60, sol·licitud 21-X-1799; i informes del rector de Vilassar de 22 i 26-X-1799. 
20. Josep de Calassanç LAPLANA, L’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu patrimoni artístic i monumental, 

Barcelona, Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 13), 1978, pàg. 229. 
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Sagrados Ordenes… habiendo cumplido ya los 24 años de edad… pueda ser 
promovido al Sagrado Orden del Subdiaconato.  

 
Orde que li fou concedit durant el següent mes de març. Un cop obtingut, sol·licità 
immediatament pel març el diaconat i tot seguit pel maig el presbiterat.21 

Ja enmig de la guerra, el 3 de juny de 1809, un fet canviaria la seva vida: amb 
trenta-dos anys, li tocà d’assistir, com a acompanyant del vicari, als darrers serveis 
religiosos a cinc dels condemnats a mort «que sufrieron en dicha ciudad baxo la tirania 
del intruso gobierno, ocho fieles y valientes patriotas dixo en la iglesia de la Real 
Ciudadela de Barcelona», quatre dels quals li eren coneguts. Es tractava del pare Gallifa 
i els altres implicats en el complot del dia de l’Ascensió de 1809 contra l’ocupant 
napoleònic per intentar alliberar Barcelona. Això l’impressionà tant que en va deixar 
constància en una Relación de lo ocurrido en la gloriosa muerte que el dia de junio del 
año 1809 sufrieron en Barcelona baxo la tirania francesa los cinco héroes… 

Després d’esquivar diversos intents de suprimir i dissoldre l’Oratori dins la 
Barcelona ocupada, el 21 de desembre de 1809 el pare Ramon Ferrer era destinat com a 
sotsvicari a la parròquia de Sant Just.22 Amb tot, exerciria com a vicari, suposem que en 
absentar-se el titular, tal com ell mateix explicita en el pròleg de Barcelona cautiva 
(«Mi mismo empleo de Vicario de la Parroquial Iglesia de S. Justo y S. Pastor (cuyo 
oficio exercia entonces)») o en Idea de la Fidelidad de Barcelona («No es Vm. nuestro 
rector de San Justo de Barcelona? Vicario contexté»)” o en el seu testament de 1821, 
que veurem més endavant («Tots los diners que me està debent la Comunitat de Sant 
Just i Sant Pastor de la present Ciutat, del tems que estiguí per vicari al estar los 
Francesos en Barcelona»).23 

Quin va ser el seu paper durant la guerra? Tot indica que, a l’igual que la major part 
del clergat, simpatitzà amb el bàndol patriòtic, però de manera passiva. De fet, va 
quedar-se a la ciutat ocupada i prestà el corresponent jurament de fidelitat (forçat) pels 
ocupants (només cal veure la quantitat de papers que recopilà entorn a la justificació 
d’aquest jurament). Resulta especialment significativa la seva reacció quan, a partir de 
març de 1810, es declarava autònom el govern de Catalunya i es feien les proclames en 
català:  

 
Está escrito en catalán sin duda para mejor seducir […] pero esto es para los 
Barceloneses lo mismo que dar música a un sordo.24 
 

Destacà especialment en la seva assistència com a vicari als condemnats a mort per 
l’intent de revolta de 1811. Amb tot, segons explica Antoni Elias de Molins:  
 

El patriotismo del P. Ferrer fue tal que, con peligro de su vida, estuvo iniciado en los 
segretos de los planes y conspiraciones de los verdaderos españoles, y aceptó el 
cargo de Vicario de la parroquia de San Justo y Pastor para tener oportunidad de 
visitar con frecuencia las cárceles Reales y las de Atarazanas, en donde estaban 
encerrados los entusiastas patricios. Varios peligros corrió, pero supo sondearlos 
con habilidad, siendo considerado por los franceses como un sacerdote celoso del 

                                                      
21. ADB, Registra ordinatorum, caixa 65, s/n, sol·licitud 18-II-1802 i concessió per març de 1802; caixa 66, s/n, 18-

III-1802, sol·licitud diaconat; i 19-V-1802, sol·licitud presbiterat. 
22. LAPLANA, L’Oratori..., pàg. 229. 
23. Amb tot, mantenim algun dubte, ja que, per exemple, el 2 de setembre de 1811 era nomenat vicari d’aquesta 

parròquia el reverent i beneficiat Francisco Volart (ADB, Registra Gratiarum 94, f. 122). 
24. Barcelona cautiva, vol. V, pàg. 230 (vegeu-ne la transcripció publicada a MOLINER, La Guerra...). 
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cumplimiento de su misión, solo en 1814 recayeron sospechas sobre su proceder y 
en febrero de dicho año fue desterrado.25  

 
Efectivament, fou desterrat, a l’igual que molts altres eclesiàstics que romanien a la 
ciutat ocupada, llevat de vuit afrancesats. Hem trobat l’ordre d’expulsió entre els seus 
papers, amb data d’1 de febrer de 1814,26 expulsió que durà uns tres mesos y mig, com 
deduïm d’alguns escrits seus en què consta explícitament aquesta circumstància. 

Amb tot, insistim que no ens consta enlloc, ni en els seus propis escrits de 
postguerra, cap actuació activa de Ferrer contra els francesos. Sí que, com indica Josep 
de Calassanç Laplana, «Els oratorians de mitja edat que visqueren els fets de la 
Barcelona Captiva quedaren fortament marcats i propensos a un integrisme de caire 
romàntic».27 Així, Ramon Ferrer, durant la immediata postguerra es dedicà a recopilar i 
narrar els fets de la guerra des d’aquesta òptica. 

 
 
La seva obra historiogràfica 
 
El seu gran treball són els set volums de la Barcelona cautiva. Com ell mateix explica 
en el pròleg:  
 

Aquí te presento amado lector sencillamente referido quanto pasó en mi Patria 
Barcelona durante su cautiverio, esto es, desde 13 de Febrero de 1808, hasta el 28 de 
Mayo de 1814 […] Yo como testigo perenne de tamañas desgracias, contentábame á 
los principios de ser mero espectador, notando solo lo mas principal que pasaba, 
pero viendo que los males se prolongaban mas de lo que creíamos, determiné 
notarlo diariamente, añadiendo á esta tarea engorrosa, la de recoger cuantos oficios 
podia pertenecientes a lo mismo. Uno y otro debia procurarlo con tanto tino, como 
sigilo.  

 
L’obra es caracteritza pel seu apassionat patriotisme antifrancès i la defensa del rei 
absolut, com ho explicita en el pròleg quan explica què vol provar històricament:  
 

Tres grandes verdades: 1. El furor con que las tropas de Napoleón invadieron 
Cataluña y ocuparon Barcelona. 2. El amor intenso que a pesar de tant opresión ha 
conservado una y otra a nuestro amado Rey Fernando VII. 3. El favor especialísimo 
del Cielo hacia nuestra cautiva capital. 

 
També explica quins vincles li permetien d’estar informat:  
 

Mi mismo empleo de Vicario de la Parroquial Iglesia de S. Justo y S. Pastor (cuyo 
oficio exercia entonces), que daba ocasión á que asistiera á tan fúnebres lances, por 
ser regularmente las Cárceles Reales y Atarazanas los depósitos de las víctimas, y 
entrambos en la citada Parroquia, me proporcionó el freqüentar y visitar libremente 
á las demás que en ellas estaban detenidas. Húbolas de todas clases y estados; 
Canónigos, Curas-Párrocos, Vicarios, Presbíteros, Religiosos, Comerciantes, 
Señoras, observándose con todos la misma distinción que con los mas viles 

                                                      
25. Antonio ELIAS DE MOLINS, Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, 

Barcelona, 1889, vol. I, pàg. 593. 
26. BUB (Biblioteca de la Universitat de Barcelona), manuscrit 478. 
27. LAPLANA, L’Oratori..., pàg. 131. 
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foragidos, á pesar que su delito no era otro que el no haber pagado la contribución, 
el haber proferido alguna expresión patriótica, ú el ser tenidos por sospechosos.28 

 
El mètode de treball queda igualment ben explícit:  
 

A fin pués de no engañarme ni engañar a los demás en estas y demás notícias de mi 
Diario, observaba el método siguiente: apuntaba cada dia en un papel volante quanto 
ocurria digno de notarse, averiguaba y preguntaba sobre el particular en los dos ó 
tres dias siguientes, y al 4.º o 5.º lo extendia en mi Diario. No quiero por esto decir 
que no haya deslizado en algo, y no me hayan vendido alguna vez gato por liebre, y 
que yo haya hecho recientemente lo mismo.29  

 
També recopilà dades d’arreu: alguns dels informes rebuts es poden consultar al 
manuscrit 481 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Pel que fa als mesos de 
desterrament:  

 
Libre ya Barcelona de las huestes enemigas en 28 de Mayo de 1814, volví tan de 
pronto á su maternal seno que aún temblaban los talleres con el estampido del cañon 
de regocijo, que yo ya me hallaba en mi Parroquia de San Justo. Corrí luego 
desalado a casa del amigo y fino español a quien habia confiado la prosecución del 
Diario de Barcelona Cautiva, por lo que miraba á los 110 dias que duró mi destierro. 
Hallélo tan ajustado al método que yo habia observado (pués cumplió con los 
documentos que le dí en la última noche de mi permanencia), que no hice mas que 
clasificarlo en donde correspondia para darle junto con los demas quadernos mios la 
última mano. 
 

Així i tot, inclou els dos mesos següents, un cop ja alliberada la ciutat fins a la gradual 
normalització: 
 

Para lograr esto con exactitud juzgué que no debia precipitar la publicación, y así en 
el interín que regresando a nuestra Patria los que tal vez podian instruirme sobre 
sucesos de la misma o de la Provincia, ocúpeme en continuar el Diario pero con el 
título de Barcelona Libre, pués realmente lo estaba de los que la oprimian. Procuré 
que aquel abrazara solo el tiempo preciso para que Barcelona se repusiera, sino al 
estado de magestad y población antigua, á lo menos al de mayor aproximación á los 
mismos. Por lo tanto solo lo continué en los dos meses de Junio y Julio, porque en 
dicho espacio habianse ya restablecido los Tribunales y Oficinas, los Frayles y 
Monjas á sus conventos, y rehabilitado las casas de Comercio en quanto lo 
permitian las circunstancias. Barcelona parecia la misma, aunque no lo era.30 

 
També deixà inèdits altres manuscrits sobre la ciutat d’un interès historiogràfic molt 
menor, com Efemérides barcelonesas i Barcelona antigua i moderna. Es tracta de 
recopilacions de dades amb les corresponents cites bibliogràfiques, tot i que el repertori 

                                                      
28. Barcelona cautiva, vol. I, pròleg, (vegeu-ne la transcripció publicada a MOLINER, La Guerra...). 
29. Barcelona cautiva, vol. I, pàg. 11, (vegeu-ne la transcripció publicada a MOLINER, La Guerra...). 
30. Barcelona cautiva, vol. I, pàg. 12, (vegeu-ne la transcripció publicada a MOLINER, La Guerra...). 
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que utilitza resulta limitat i sense cap esperit crític.31 S’han conservat també diversos 
textos literaris d’escàs interès.32 
 
 
Arxiver i bibliotecari 
 
La seva tasca com a bibliotecari destacà també passada la guerra, per exemple amb la 
catalogació de la Biblioteca Neriana, la catalogació dels llibres acumulats a l’Oratori de 
Sant Felip Neri.33 Un aspecte completament inèdit és la seva col·laboració en la creació 
d’una primera i pionera Biblioteca Catalana al Seminari Tridentí a finals de 1819 sota 
la protecció del bisbe Pau de Sitjar i del bibliotecari Fèlix Torres Amat i el doctor Ignasi 
de Palaudàries. Es conserva entre els seus papers de la Biblioteca Universitària de 
Barcelona una primera catalogació, datada el 1818 i feta per ell, dels primers llibres que 
la conformaren. És el catàleg més antic que es coneix, tot i que no ens atrevim a anar 
més enllà quant a la seva participació en el projecte.34 A més, Ferrer complementà 
aquest catàleg amb una altra relació dels llibres de la biblioteca de l’Oratori que no 
figuraven a la Biblioteca Catalana: arriben fins a 274 volums i tots junts en sumen 735, 
una selecció molt representativa de la bibliografia de l’època. 
 
 
Honors acadèmics 
 
Pel juny de 1816, un cop publicada Barcelona cautiva, Ferrer va enviar una col·lecció 
dels cinc quaderns publicats a Diego Clemencin, diputat liberal a les Corts de Cadis de 
1813, a més d’erudit i acadèmic de la Real Academia de la Historia, amb la finalitat de 
donar divulgació als successos de Barcelona a la resta de l’estat:  
 

Sabiendo que esa Real Academia de la Historia recoge materiales para formar la de 
la última guerra, he pensado remitir a V.S. estos Quadernos del Diario de Barcelona 
cautiva que voy publicando.  

 
La resposta fou entusiasta i poques setmanes després era nomenat acadèmic. El títol, 
acompanyat dels estatuts, li fou lliurat pel seu amic Fèlix Torres Amat.35 Així mateix, 
fou nomenat acadèmic de la barcelonina Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona. Prengué possessió el 4 de juny de 1821, però morí poc després i no va tenir 
temps d’exercir: no consta cap treball o intervenció seva.36 

Efectivament, durant l’epidèmia de pesta groga de 1821, va continuar visitant 
malalts fins a contagiar-se ell mateix. Prèviament, el 28 de setembre, havia signat el seu 
testament.37 Dedica algunes disposicions als seus llibres, per ell el seu millor llegat:  

 
                                                      
31. BUB, manuscrit 402, Barcelona antigua y moderna o Diccionario topográfico-histórico de Barcelona; i 

manuscrit 567: Efemérides barcelonesas, o sea Diario histórico de los principales sucesos ocurridos en la ciudad 
de Barcelona, desde los tiempos muy remotos hasta nuestros dias. 

32. BUB, manuscrit 1845, Lligall de papers literaris. 
33. BUB, manuscrit 368, Biblioteca Neriana; i manuscrit 712, f. 77-87, Catálogo de los Autores Catalanes, que se 

hallan en la Biblioteca del Oratorio de San Felipe Neri, de Barcelona. 
34. BUB, manuscrit 712, f. 69-76, Indice de los libros y quadernos de la Biblioteca Catalana del P. Raymundo 

Ferrer… Año 1818. 
35. MOLINER, La Guerra..., pàg. 27-28. 
36. Informació facilitada per Rosa Isern i Serradell, arxivera de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 
37. AHPB, sig. 1152, Joan Plana Mauran, Manual 1821, f. 277v, 28-IX-1821, entrega de testament; i f. 306r-308r, 23-

X-1821, publicació de testament. 
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Deixo tots los meus llibres a la Congregació de la qual so individuo, disposant que 
los que’s trobian duplicats se venguian, y servesquia lo producto per satisfer la 
limosna de las expresadas Missas [...] Que tots los llibres y papers, relatiu a la 
última guerra de Usurpació, ço és del any 1808 al de 1814 se posian tots en un sol 
punt peraque puguian ser fàcilment consultats per al que tal vegada acabia la mia 
obra Barcelona Cautiva de la que estich treballant lo seté tomo y tingut que 
suspendrer per la consternació y dol en que’s troba la Ciutat després de haber-se 
fugat més de 40 mil personas […] Disposo que lo meu estimat germà lo para 
Francisco Ferrer de la Concepció escolapio, puga extraurer de la mia Biblioteca, la 
obra que millor li aparegui, la que podrà retenir durant sa vida natural debent 
seguida la sua mort, retornar a la Congregació del Oratori. 

 
Quant a les disposicions econòmiques, deixa ben clares quines eren les seves prioritats. 
Així, destina el que se li deu de l’etapa a Sant Just:  
 

Disposo que tots los diners que me està debent la Comunitat de Sant Just i Sant 
Pastor de la present Ciutat, del tems que estigui per vicari al estar los Francesos en 
Barcelona, la mitad sia per sufragi de la mia ànima, y l’altre mitad a favor de la mia 
carísima germana Teresa Viñals y Ferrer.  

 
També disposa els seus ingressos:  
 

Disposo que las quaranta y sinch lliuras que me prestaba annualment lo meu germà 
Vicens Ferrer y Tolrà, y actualment las presta lo meu Nebot Vicens Ferrer y Viñals, 
procedents del censal creat de mil sincentas lliuras, per la mia llegítima, sian per 
limosna per pobres la mitad, y l’altre mitad per comprar estampas grosas o xicas per 
los noys y noyas que venen a Doctrina en nostra Iglesia; del qual inversió cuydarà lo 
Pare Prepòsit que és, y per tems serà. Igual destino es donarà al capital, si’s se 
volgués lluir.  

 
Quant al conjunt de l’herència restant:  
 

De tots los altres emperò béns meus, mobles e immobles, haguts y per haber, fai e 
instituesch hereva mia universal a la mia ànima y als Pobres de Jesu-Christ, volen se 
partesguia legalment entre los dos.  

 
Emmalaltí el 18 d’octubre a l’atendre algun malalt a les Porxades i morí el 20 
d’octubre.  
 

Li vingué la malaltia després de haver confessat un malalt en una porxada ahon se 
sentí incomedat del ayre, però pensant que seria un constipat; se descubrí ser una 
febra pútrida que antes de 48 horas lo conduhí a la sepultura.38 

 
 

                                                      
38. ACOSFNB (Arxiu de la Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona), caixa 87, Llibre dels Óbits del 

que se ha donat eclesiàstica sepultura en la Iglesia del Oratori de Sant Phelip Neri erigit en la Ciutat de 
Barcelona dins la Parròquia de Sant Jaume y prop la devallada de Santa Eulària (dada facilitada per Rosa 
Almuzara). 
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Repercussió historiogràfica de la seva obra sobre la guerra 
 
La guerra napoleònica està en l’origen de la Catalunya i l’Espanya contemporànies. 
Qualsevol problemàtica actual té arrels en aquest conflicte i, per tant, la historiografia 
del període està impregnada d’interpretacions presentistes i esbiaixades i de mites 
justificatius dels diversos posicionaments ideològics. La Barcelona cautiva de Ramon 
Ferrer n’és un bon exemple, un dels primers. És una defensa sense concessions de 
l’Antic Règim. 

Així, cada època històrica ha construït la seva pròpia lectura sobre la guerra i el que 
l’envolta seguint els paradigmes historiogràfics vigents a cada moment. Però l’aportació 
de dades i informacions de Ferrer està sempre present. Com va assenyalar Antonio Elías 
de Molins, el 1898:  

 
Mal comprendida ha sido esta obra, y no se ha hecho justicia a su mérito e 
importancia, a pesar de haber sido la base de cuántos trabajos se han escrito en 
Cataluña sobre la Guerra de la Independencia. 

 
Veiem-ne sintèticament les etapes. 
 
 
L’EPOPEIA DE LA HISTORIOGRAFIA ROMÀNTICA FINS A LES SÍNTESIS D’ADOLF BLANCH I 
D’ANTONI BOFARULL  
A partir dels treballs de Ferrer i altres aportacions d’àmbit espanyol com la del conde de 
Toreno,39 construeixen la imatge d’un poble unit que s’oposa a la invasió dels francesos 
en defensa dels valors tradicionals. 
 
 
CRÍTIQUES, DIVERGÈNCIES I NOUS ESTUDIS PARCIALS. LA INTERPRETACIÓ ROMÀNTICA 
TRADICIONALISTA GENERA REACCIONS EN TOTS ELS SECTORS QUE NO COMPARTEIXEN 
AQUESTA IDEOLOGIA  
Això es fa especialment evident en la preparació de les commemoracions del centenari. 
Per exemple, el 1908, des de la premsa republicana catalana podem llegir com Gabriel 
Alomar enalteix la funció civilitzadora i modernitzadora de l’invasor, parla de «epopeia 
xenòfova» («era el trono y el altar lo que peligraba, no la patria», «la guerra 
antinapoleonica en nuestra patria fue principalmente de principios religiosos, y por ello 
se vió al Estado Eclesiástico ponerse al frente de los pueblos levantados en armas»40). 
Aquesta visió des de les esquerres podia deixar completament desprestigiada l’aportació 
de Ferrer. 

És a partir d’aquest moment que es veu la importància d’estudiar la Catalunya 
napoleònica, que exercí el govern del país durant prop de sis anys i, a més, força 
desconnectada del govern de Madrid. Un conjunt d’aportacions obren el camí en 
aquesta direcció: Pierre Conard, Georges Desdevises –aquest sobre la Junta resistent–, 
Frederic Camp, Carles Rahola des de Girona... Per entendre la situació historiogràfica, 
citem la valoració que en va fer el francès Pierre Conard:  
 
                                                      
39. CONDE DE TORENO, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, Madrid, Imprenta de Don 

Thomas Jordan, 1835-1837, 5 vols. 
40. Stéphane MICHONNEAU, Barcelona: Memòria i identitat. Monuments, commemoracions i mites, Vic, Eumo, 2001, 

pàg. 184-188. 
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Mais les sources utilisées restent les mémes (Cabanes, Ferrer, le Diario de 
Barcelona, Saint-Cyr, quelquefois Lafaille); et Toreno tient souvent lieu de sorces. 
Les auteurs se répètent les uns les autres. On n’a guère ajouté a Blanch qui reste 
l’ouvrage fondamental. Les historiens catalans concentrent tout leur effort sur les 
événements militaires et sur quelques épisodes désavantageux pour les Français […] 
L’histoire contemporaine reste en Catalogne un genre exclusivement littéraire, et le 
guerre de l’indépendance excite plutót à l’eloquence qu’à la critique. 41  

 
El problema de l’obra de Conard és que només edità el primer volum i es limità a 
l’etapa Duhesme. 

 
 

L’ACTUALITZACIÓ DE JOAN MERCADER DE 1949: BARCELONA DURANTE LA OCUPACIÓN 
FRANCESA (1808-1814)  
Fins aquí, tot eren treballs parcials. Com explicava Frederic Camp, el 1920:  
 

Mientras no se cuente con el trabajo sobre fuentes que la razón pide ha tiempo, no es 
posible pensar en un estudio general.  

 
Tot estava a punt per a una posada al dia de l’obra de Ferrer, i aquesta fou la citada tesi 
doctoral de Joan Mercader i Riba, reconeguda amb el premi Menéndez Pelayo del CSIC 
l’any 1946. Com explica ell mateix:  
 

La obra del padre Ferrer, rebosante pués de todo género de noticias, ya que su autor 
se propuso con ella escribir una historia vivida de la ciudad en los años de guerra, 
obliga al investigador moderno a una cuidadísima labor de selección y expurgo, 
fundado toda ella en un criterio riguroso de los hechos referidos y de las fuentes de 
información del autor.  

 
Ell mateix en matisa les limitacions: 
 

El españolismo apasionado que el padre Ferrer plasma en las páginas de su crónica 
tiene el interés de presentar-nos el reverso de la información afrancesada oficial del 
Diario [de Barcelona], pero muchas veces también oscurece la veracidad en las 
noticias que relata, sobre todo cuando éstas no son fruto de la observación directa y 
se basan solamente en simples rumores callejeros (acciones de guerra, interioridades 
de los jefes intrusos…).42  

 
Però Mercader va més enllà: seguint les noves tendències historiogràfiques, incorpora 
els vessants social, religiós, cultural, institucional, econòmic... tot i les limitacions 
acadèmiques de l’època. 
 
 
 
 

                                                      
41. Pierre CONARD, Napoleon et le Catalogne. La Captivité de Barcelona, París, 1910, pàg. XXXV-XXXVI. Georges 

DESDEVISES DU DEZERT, «La Junte Superieure de Catalogne», Revue Hispanique, LXXII (1910). Frederic CAMP, 
Constribución al estudio de la administración de Barcelona por los franceses, Barcelona, 1920. Carles RAHOLA, 
«La dominació napoleònica a Girona», La Revista (Barcelona), 50 (1922). 

42. Joan MERCADER I RIBA, Barcelona durante la ocupacións francesa (1808-1814), Madrid, CSIC, 1949, pàg. 5. 
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LA NOVA POSADA AL DIA DEL MATEIX MERCADER, EL 1978: CATALUNYA I L’IMPERI 
NAPOLEÒNIC 
L’obra de Mercader de 1949 suposa un nou punt d’arrencada que genera tot un 
reguitzell d’aportacions que l’aprofundeixen i la matisen: Rubió i Balaguer, Ferran 
Soldevila, Vicens Vives, Pierre Vilar, Núria Sales, Lluis Maria de Puig... A partir 
d’elles, Mercader elabora una nova posada al dia de la visió sobre la guerra amb una 
recerca exhaustiva a l’Archivo Histórico Nacional, a més de les fitxes que li facilità 
Núria Sales dels Archives Nationales o del Quai d’Orsay de París, que va partir de les 
recopilacions efectuades per Pierre Conard. El resultat és Catalunya i l’imperi 
napoleònic i una revisió a nivell espanyol del regnat de Josep Bonaparte.43 Com que 
Mercader no es preocupa de fer escola, com fan altres historiadors, té poca repercussió 
pública. 
 
 
GIRS, RETORNS I NOUS ENFOCAMENTS  
A partir dels anys setanta, té lloc l’anomenat gir econòmic i social en els enfocaments 
historiogràfics, els quals també irrompen en l’estudi de la guerra napoleònica. 
L’element clau són les aportacions i síntesi de Josep Fontana. Destaquem el treball 
col·lectiu La invasió napoleònica. Economia, cultura i societat, editat el 1981; el treball 
conjunt de Josep Fontana i Ramon Garrabou de 1986 Guerra y hacienda. La hacienda 
del gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia (1808-1814); també 
La crisis del Antiguo Regimen 1808-1833, de Fontana; les aportacions d’Esteban 
Canales sobre la relació entre l’exèrcit i la població, així com les actituds dels diversos 
grups socials... 

Ja cap els noranta, s’assisteix a un gradual retorn de la política –entesa com a 
exercici de poder– al centre del debat historiogràfic, la qual cosa porta a posar l’accent 
en dibuixar el personal que ocupa les institucions i moviments de l’època. Destaquen 
treballs com els de M. Àngels Pérez Samper sobre la Reial Audiència,44 la tesi d’Antoni 
Moliner i Prada, de 1981, Estructura, funcionamiento y terminologia de las Juntas 
supremas provinciales en la guerra contra Napoleón: Los casos de Mallorca, 
Catalunya, Asturias y León, i altres treballs; les aportacions de Matíes Remisa i 
Verdaguer,  Els catalans i el domini napoleònic, de 1995, i Polítics i militars a la 
Guerra del Francès (1808-1814), editat el 2008,45 etcètera. 

Paral·lelament, es van aplicant els diversos enfocaments de l’anomenada nova 
història, com la història de les dones, amb les aportacions d’Elena Fernàndez i Garcia, 
Àngels Solà i Parera i altres, a partir de les primeres dades aportades per Ferrer i 
Blanch.46 També, en el camp de les mentalitats i representacions detectem interessants 
treballs: la síntesi El sueño de una nación indomable. Los mitos de la guerra de la 
independencia, de Ricardo Garcia Cárcel, de 2007, i altres. Tot això complementat amb 
nombrosos estudis d’àmbit local que enriqueixen la visió global del període, mentre 
utilitzen i aprofundeixen en les dades recollides per Ferrer. 
 
 
                                                      
43. Joan MERCADER I RIBA, Catalunya i l’imperi napoleònic, Barcelona, Abadia de Montserrat (Biblioteca Abad 

Oliba, 14), 1978; i José Bonaparte Rey de España, 1808-1813. Estructura del Estado Español bonapartista, 
Madrid, CSIC, 1983. 

44. M. Àngels Samper, «La Real Audiencia de Cataluña durante la Guerra de la Independencia», Pedralbes, 2/2 
(1982), pàg. 190 i ss. 

45. Matíes REMISA I VERDAGUER, Els catalans i el domini napoleònic, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995; i 
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LA RECUPERACIÓ DELS ORÍGENS  
Arribats aquest punt i en el context del segon bicentenari, es retorna als orígens amb una 
anàlisi crítica que permet contextualitzar l’obra de Ferrer. Recuperem la biografia i el 
context personal de Ferrer, mentre Antoni Moliner reedita la Barcelona cautiva.  
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Evolució i desigualtats de la mortalitat infantil a Barcelona 
(1860-1936): una revisió de la seva historiografia 
 
Francesc Muñoz Pradas*  
Roser Nicolau-Nos* 
 
 
 
 
 
Introducció1 
 
Com succeí en altres ciutats contemporànies, el creixement demogràfic de Barcelona al 
llarg del segle XIX, esperonat per la seva expansió com a centre industrial i de serveis, 
tingué, en el component migratori, un dels seus motors impulsors (Nadal Oller 1983, 
Vidal 1985, Lopez Gay 2004). Al costat d’aquest, una elevada mortalitat operaria en 
sentit contrari, minvant la intensitat de l’augment final. Aquestes pàgines tenen com a 
objectiu revisar la percepció dels contemporanis i les elaboracions de la historiografia 
posterior sobre el paper d’aquest component del creixement natural de la ciutat a partir 
de 1860. Aquesta és una data censal que també podem considerar com a inici de 
l’expansió territorial de Barcelona, un cop enderrocades les muralles, de la mà del Pla 
dissenyat per Ildefons Cerdà. Només apuntar que una ciutat que aleshores tenia gairebé 
250.000 habitants, l’any 1930 havia multiplicat per quatre el seu nombre, la qual cosa 
vol dir que necessàriament hagué d’experimentar tot un seguit d’intenses 
transformacions demogràfiques. Aquest text, però, més que concentrar l’atenció sobre la 
mortalitat general, vol fer èmfasi en la mortalitat de la població infantil. Si hi ha un grup 
de població rellevant per explicar els progressos en les expectatives de vida en les fases 
centrals de la moderna transició demogràfica, aquest és el dels menors de cinc anys.2  

Aquest estudi s’estructura en tres apartats i una conclusió. En el primer, revisarem la 
producció estadística i les obres publicades abans de la Guerra Civil sobre la mortalitat 
general i en particular la infantil a Barcelona ciutat. En el segon, ens ocuparem de la 
literatura mèdica de l’època, amb especial atenció a la diagnosi feta pels metges sobre 
els determinants immediats de la mortalitat dels nens. En el tercer, revisarem les 
principals orientacions seguides per la recerca historiogràfica a l’hora de tractar aquest 
tema. Finalment, durem a terme un exercici d’avaluació del conjunt d’aportacions 
revisades i suggerirem possibles línies de recerca.  
 
 
 

                                                 
*  Universitat Autònoma de Barcelona. 
1. Aquest treball forma part del projecte Desigualdad, niveles de vida y salud: España siglos XVIII-XX HAR2010-

20684-C02-01. 
2. En el trànsit d’una esperança de vida al néixer de 26 anys de la població de Barcelona al voltant de 1860, segons 

els càlculs de Saéz (1968), als 49 anys de 1930 (Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona), a prop d’un 55% de 
l’augment de 23 anys entre les dues dates va ser degut a la millora de la supervivència dels menors de 5 anys.  
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La mortalitat infantil a Barcelona (1860-1936): 
la construcció de l’evidència estadística 
 
Al llarg del dilatat període triat en aquest estudi, l’elaboració de les estadístiques de 
població –i, en concret, les corresponents a la mortalitat– va travessar diverses etapes en 
el procés d’institucionalització de l’administració estadística, també viscut per altres 
ciutats a Espanya i Europa. La conseqüència principal d’aquesta circumstància es 
mostra en les Taules 1 i 2, on s’elabora un llistat de les diverses fonts estadístiques i 
dels criteris aplicats en la publicació de les dades sobre la mortalitat a Barcelona, 
incloent-hi, òbviament, les relatives a la població infantil, a partir de 1860.3 
L’observació de tots dos quadres permet d’extreure un parell de conclusions rellevants: 
en primer lloc, l’evidència de la discontinuïtat i la variabilitat dels criteris estadístics 
utilitzats en el tractament de les dades; en segon, la coexistència de diverses vies de 
publicació de les estadístiques de mortalitat. 

Per entendre característiques com les ara assenyalades, cal recordar que l’impuls de 
la producció estadística en aquesta època no es pot deslligar del seu context sanitari i de 
les iniciatives polítiques. Els trets bàsics dels orígens de l`estadística municipal a 
Barcelona, i particularment de la relativa a la demografia mèdica, han estat reconstruïts 
(Rodríguez Ocaña 2005; Urteaga i Nadal 2002). A partir d’aquestes referències, sabem 
que la institucionalització d’aquests tipus d’estadístiques no va estar exempta de 
disputes professionals i polítiques, en el marc de canvis més generals en el govern de la 
ciutat. La conseqüència més gran hauria estat la dificultat per consolidar sèries 
contínues i homogènies d’informació estadística. Específicament, pel que fa a les dades 
sobre defuncions, les etapes cobertes per l’Anuari Estadístic de la Ciutat (1902-1920) i 
la Gaseta Municipal (1927-1936) haurien estat les que mantingueren més l’estabilitat de 
criteris. Així i tot, cal observar, en el cas de la publicació de les causes de mort, una 
discontinuïtat notòria, com és el fet que la classificació detallada de causes de mort 
seguida en l’Anuari des de començaments de segle hagi estat reemplaçada per la llista 
abreujada a partir de la seva publicació a la Gaseta Municipal. 

A la segona meitat del segle XIX, la formació –o consolidació, en alguns casos– 
d’institucions estadístiques a les administracions públiques europees, va impulsar la 
producció d’estadístiques de mortalitat en una perspectiva comparada (Dupâquier i 
Dupâquier, 1985, capítol 10). La combinació d’aquesta visió amb els avenços en el 
coneixement biomèdic, l’anomenada revolució microbiològica, palesaren que, tot i ser 
molt elevada la mortalitat infantil, era possible intervenir sobre la seva evolució. Per al 
conjunt de l’Europa Occidental, els dos darrers decennis del segle XIX marcarien l’inici 
d’una etapa en la qual s’elaborà una diagnosi i es plantejaren polítiques adreçades a 
actuar sobre aquells elevats nivells de mortalitat infantil (Rollet 1997). Amb intensitat i 
estratègies diverses en cada país, l’existència d’un corrent internacional, reflectit per 
exemple en els congressos internacionals sobre Higiene o sobre les Gotes de Llet, que 
comparteix la percepció i l’anàlisi del fenomen, seria un símptoma de la consolidació 
d’aquesta nova perspectiva (Rollet 2001).4 

                                                 
3. Aquestes dues taules fan referència només a les estadístiques publicades a la ciutat de Barcelona, no inclouen la 

referència a altres fonts, com ara les corresponents al Movimiento Natural de la Población o als diversos 
Boletines publicats per l’administració en la segona meitat del segle XIX i primers decennis del segle XX. 
Descripció de l’origen i característiques d’aquestes fonts, amb atenció al seu contingut sanitari a Bernabeu 
(1992). 

4. La confirmació estadística del descens sostingut de la mortalitat infantil hauria d’arribar ja entrat el segle XX, un 
cop que els països més avançats en aquest tema (Anglaterra, França, Alemanya) completaven les sèries de taules 
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Taula 1. Publicacions amb estadístiques de mortalitat de la ciutat de Barcelona (1860-1936) 

 
Publicació Cronologia Autors/Editors 

Movimiento de la Población de Barcelona 1861-1880 Colomer 

Gaceta Sanitaria de Barcelona 1888-1907 Nin  / Comenge / Llorens / Ronquillo 

Gaceta Médica Catalana 1899-1909 Comenge / Raduà 

Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1902-1920 Negociat d’Estadística (Escudé) 

Medicina Social 1911-1919 Raduà 

Moviment Natural de Barcelona 1920 Raduà 

Gaseta Municipal de Barcelona 1923-1936 Institut Municipal d’Estadística 

Revista de Servicios Demográficos y Sanitarios 
de Barcelona 

1929-1933 Ajuntament de Barcelona 

 

 
Font: Galera (1978) 
 
 
Taula 2: Variables relacionades amb la mortalitat recollides a les publicacions estadístiques de la 
ciutat de Barcelona (1860-1936)5 
 
Ítems Tabulació Cronologia 

Grups d’edat Grups: 0-2 anys, 3-6 a., 6-13 a. 

Grups: <1a., 1-4a., 5-9 a.,10-14 a. 

Grups: mesos i edats simples < 5 a. 

1880-1904 

1902-1921/1926-1935 

1926-1935 

Causes de mort Classificacions pròpies grans grups de causes 

Classificacions internacionals i revisions (1900, 1901,1920 i 1929): 

         -Llista detallada 

         -Llista abreujada 

S XIX 

1904-1935 

1904-1920 

1923-1935 

Detall territorial Barcelona i pobles agregats 

Districtes Municipals 

1890-1899 

1890-1935 

Detall cronològic Any natural 

Mesos 
Dies 

s. XIX-1935 

s. XIX-1935 
   1926-1935 

 
 
La ciutat de Barcelona, mitjançant les seves autoritats polítiques i sanitàries, a banda de 
la mateixa professió mèdica, hauria participat d’aquest corrent, com en serien testimonis 
dues línies d’activitat: l’evolució de la producció estadística sobre mortalitat i dels 
criteris de tractament d’aquestes dades, i la producció d’investigacions mèdiques i 
estadístiques específiques sobre mortalitat infantil. Els mateixos contemporanis no 
només eren conscients d’aquest procés, sinó que, a més, l’impulsaren, amb estils i 
orientacions diferents segons les ideologies polítiques o les doctrines mèdiques. Tot 
això, en el context de les discussions sobre el tipus de reformes urbanes necessàries per 
a una ciutat en creixement continuat que es succeïren des de l’enderrocament de les 
muralles fins l’esclat de la Guerra Civil.  
                                                                                                                                               

de mortalitat realitzades al llarg del segle XIX. Durant aquest segle les fluctuacions en les sèries demogràfiques no 
feien fàcil inferir un canvi de tendència.  

5. Les coordenades cronològiques acoten els períodes al llarg dels quals regularment la publicació va tabular la 
característica indicada.  
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Pel que fa específicament a la mortalitat, el treball estadístic, particularment al llarg 
del segle XIX i fins a començaments del segle XX, va transcorre per dues vies. Una va 
ser la recerca de la tabulació estadística amb uns criteris homologables i estandarditzats 
amb els de la resta d’estadístiques nacionals i internacionals de l’època. En el cas 
particular de la mortalitat dels infants, calgué esperar al segle XX i a la publicació de 
l’Anuari Estadístic de la Ciutat per que la tabulació detallada de les defuncions dels 
menors de cinc anys –que diferenciava entre els morts menors d’un any i entre un i 
quatre anys complerts– fos adoptada de manera regular. Ara bé, no fou fins 1927 que es 
publicà la mortalitat dels nens per edats simples i per mesos, en el primer any de vida. 
En aquest mateix àmbit, la classificació de les causes de mort, que en el segle XIX 
s’establia sota criteris propis, a partir de l´any 1903 adoptà la proposta de Bertillon, 
aplicada a la ciutat de París des de 1896 i que va ser una de les bases de la primera 
classificació internaci onal de causes de mort. Tot aquest procés no resta al marge 
d’escrutinis crítics sobre aspectes relatius a la qualitat del registre, com, per exemple, 
dels nascuts morts o de les causes de mort (Ronquillo 1896, Blanc 1905) o sobre les 
classificacions adoptades al llarg del període aquí estudiat (Ronquillo 1895, Raduà 
1904, 1923). 

Tot aquest seguit de treballs estadístics havien de permetre respondre a dues 
preguntes que des del darrer decenni del Vuit-cents planaven sobre els interessats en les 
reformes sanitàries i urbanes: quin era el nivell real de mortalitat de la ciutat i quina 
havia estat la seva evolució cronològica. El seguiment dels treballs publicats aleshores, 
permet d’apreciar l’existència d’un cert consens en la resposta al primer interrogant, 
bastit al voltant dels següents eixos: la convicció que el registre estadístic de les 
defuncions a la ciutat de Barcelona és acurat i complet;6 la presència de defuncions 
registrades a la ciutat que no correspondrien als seus residents, sinó als transeünts, i 
molt particularment als expòsits recollits a les institucions de caritat; a causa del seu 
caràcter de gran centre urbà i el corrent immigratori associat, un càlcul acurat de les 
poblacions de referència resultaria força difícil.  

Per tant, la combinació d’un registre de defuncions d’individus no empadronats amb 
una població no ben recomptada només podia esbiaixar a l’alça les taxes brutes de 
mortalitat de la població. 

Un discussió primerenca i detallada de tots aquests aspectes la va dur a terme 
Figuerola en dates anteriors al període aquí estudiat. En la seva obra Estadística de 
Barcelona en 1849, l’estudi específic de la mortalitat de la ciutat ocupa una bona part de 
les pàgines dedicades a la població. Figuerola durà a terme una recopilació 
d’estadístiques diverses, amb la finalitat de poder diferenciar entre la mortalitat 
domiciliaria i l’hospitalària. Considerada en la perspectiva cronològica del dilatat 
període de temps aquí revisat, la seva tasca va resultar força singular i, de fet, restà 
sense continuïtat posterior. Inspirats o guiats per altres propòsits, els estudis de Cerdà 
(1867) i de Garcia Faria (1893) no varen adoptar la seva perspectiva. Figuerola va 
reunir defuncions dels registres municipals, va diferenciar, com s’ha dit, entre els morts 
a domicili i als hospitals. També classificà les morts en funció de característiques com 
ara el sexe, l’estat civil i l’ocupació. Sobre alguns dels resultats que n’extreu, tornarem 
més endavant. 

A partir de la publicació regular de dades a finals de la dècada dels vuitanta del 
segle XIX, la reavaluació i discussió de l’indicador agregat de mortalitat de Barcelona i 

                                                 
6. Apreciació defensada per Figuerola (1851), mantinguda per García Faria en el seu opuscle de 1895 i reiterada pels 

redactors de l’Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona.  
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la seva tendència torna a les ressenyes demogràfiques sobre la ciutat. Un dels més actius 
al respecte serà Comenge, que al llarg dels seus balanços anuals sobre la demografia de 
la ciutat publicats a la Gaceta Médica Catalana, no deixà d`insistir que les taxes oficials 
de mortalitat per mil habitants (el que ell anomena “mortalidad proporcional”) no 
mostren la incidència real del fenomen a la ciutat. Així, per exemple, per l’any 1902, 
contrasta l’estimació oficial de 24,9 per mil amb la seva de 20,6 un cop ajustada la xifra 
total d’habitants de la ciutat (Comenge 1903). Una operació semblant va fer González 
(1903) a l’hora de comparar la mortalitat barcelonina amb la d’altres capitals espanyoles 
i europees, en el seu estudi publicat a l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona de 
l’any 1903, però ell observà una diferència no tan marcada, de 24 a 23 per mil, després 
d’ajustar la magnitud del denominador. 

En aquest context, un tema particular de discussió –també plantejat per Comenge– 
va ser el dels efectes estadístics (i sanitaris) de l’agregació dels municipis del voltant de 
la ciutat, l’any 1897. La Memòria elaborada per Blanc, premiada pel Cos de Metges 
Municipals i publicada el 1905, va dedicar atenció a aquest aspecte mitjançant l’anàlisi 
comparativa de les freqüències de defuncions per grups d’edat i per malalties abans i 
després de l’agregació, la qual cosa li permeté de concloure l’existència de condicions 
de mortalitat diferents entre la ciutat “antiga” i els pobles agregats. 

Pel que fa a l’evolució cronològica de la mortalitat, els estudis de Comenge i els 
publicats a l’Anuari Estadístic suggeriren que, des de mitjan dels anys vuitanta del segle 
XIX, la mortalitat general a la ciutat estaria en retrocés. Una apreciació semblant pot 
trobar-se també en el treball de González (1903), on a partir de la sèrie reconstruïda de 
taxes de mortalitat, constata un descens del 32,5 per mil l’any 1874 al 24,1 per mil l’any 
1903. 

La producció d’articles específics sobre la mortalitat infantil al llarg del segle XIX 
sembla ser notòriament inferior respecte a la del segle XX.7 A banda dels treballs de 
Bartomeus (1884) i Cots (1885) i els monogràfics sobre alguna epidèmia (la de 
xarampió del 1881-1882, de Nin 1883 i Planelles 1883) caldrà esperar als primers anys 
del segle XX per registrar un nou cicle en la publicació d’estudis. A l’igual que en altres 
localitats espanyoles i europees, durant el primer decenni del segle XX, les institucions 
mèdiques barcelonines convoquen concursos i estimulen les publicacions adreçades 
directament al coneixement de la mortalitat infantil. 

D’abans de 1860, disposem d’una aportació rellevant en allò que fa referència a les 
estimacions de la mortalitat dels menors de 5 anys. Figuerola, en la seva Estadística de 
Barcelona en 1849, realitzà un exercici d’estimació en el context d´un centre urbà amb 
presència de població institucionalitzada. Amb totes les estadístiques de mortalitat 
reunides va poder construir una taula de mortalitat, només a partir de les morts per edat 
–el conegut com a mètode Duvillard–,8 per a homes i dones. Aquesta taula resulta de 
particular interès, perquè en reconstruir l’evolució de la mortalitat per edats simples 
permet conèixer la distribució de les defuncions fins als cinc anys i, a més, durant els 
primers dotze mesos de vida. Els seus resultats mostraven una mortalitat el primer any 
de vida per al conjunt de la ciutat de 308 i 268 per cada mil nascuts, nens i nenes 
respectivament, i de 225 i 187 quan es consideraven nomes els nens i les nenes residents 
en els domicilis i s’excloïen els hospitals. 

Tot i l’atenció d’alguns autors a les dades de mortalitat infantil de Barcelona durant 
la segona meitat del segle XIX, sembla que no fou fins els articles de Comenge, publicats 
                                                 
7. A la bibliografia compilada per Galera (1978), per a la segona meitat del segle XIX només hi ha ressenyats dos 

estudis sobre mortalitat infantil, mentre són una vintena els publicats al segle XX, abans de 1936. 
8. Per a una descripció d’aquesta taula en el seu context històric vegeu Jonkheere (1965). 
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a la Gaceta Médica Catalana entre 1899 i 1901, que hi hagué disponible una 
quantificació del fenomen i, també, un assaig de fixar una primera evidència sobre la 
cronologia del seu descens. A més, li donà una presentació en termes de mortalitat 
diferencial, per classes socials. Cal observar, però, que ara l’estimació s’ajusta a un grup 
d’edat de 0 a 3 anys i sempre el còmput s’està fent només a partir del registre de 
defuncions. Les dades, però, li permeten apreciar proporcions d’òbits de distinta 
magnitud entre les classes: rica, mitjana i pobre. Amb una major mortalitat entre els 
infants de la classe pobre en els primers tres anys de vida9. Pel que fa a l’evolució 
cronològica, la reconstrucció per al període 1889-1898 el porta a concloure que a partir 
de 1891 –amb l’única excepció d’un pic de mortalitat el 1896–, la mortalitat infantil a la 
ciutat de Barcelona està en retrocés. 

Autors posteriors (Quintana 1914, Salvat 1915) posaran també èmfasi en altres 
aspectes diferencials de la mortalitat infantil, com la seva distribució espacial a la ciutat, 
però no oferiran noves estimacions, atès que sovint el que analitzen són, directament, les 
xifres brutes obtingudes de les estadístiques municipals. A començaments del segle XX, 
la cartografia urbana d’aquesta mortalitat és coneguda. Així, dins l’espai barceloní 
destaquen els elevats nivells dels districtes més densos del centre de la ciutat (per 
exemple, el Districte V) i la Barceloneta, com el treball de Salvat vol il·lustrar. 

Ara bé, tot i observar un retrocés en els nivells de mortalitat infantil, la seva 
avaluació fou reiteradament qualificada de negativa al llarg dels primers decennis del 
segle XX. L’Acadèmia d’Higiene de Catalunya publicà, l’any 1906, un rànquing de la 
mortalitat dels menors de 5 anys per comarques, i el Pla de Barcelona presentava un 
dels valors més elevats (Xalavader i Presta, 1906). Per a la mateixa època, la mortalitat 
infantil s’avaluava com a excessiva si superava els 90 o 95 morts per cada mil nascuts 
vius, ja sigui la formulació de Budin (mortalitat situada entre 90 i 190 per mil) o la de 
Bertillon (major de 95 o 100 per mil). Calgué esperar fins els anys 1930, per a què amb 
la perspectiva ja contrastada d´una millora de la supervivència infantil es qualifiqués de 
progrés la situació d’aleshores respecte a la viscuda al voltant del 1900 (Aiguader, 1934 
i Pons, 1929). 

En aquesta revisió dels estudis contemporanis de mortalitat infantil restarien per 
esmentar els treballs sobre els expòsits de la Casa Provincial de Maternitat i de Caritat 
elaborats per Rull i Cabot (1889), Mascaró (1887) i Vallès (1918). Aquests estudis 
s`adrecen més aviat a l’anàlisi del funcionament de la institució i dels mecanismes per a 
millorar la seva gestió i impacte sobre la supervivència dels nadons ingressats. Així, la 
preocupació pel reclutament i qualitat de les dides fou un tema recurrent en tots aquests 
autors. De tota manera, un treball com el de Rull i Cabot explora aspectes d’interès 
demogràfic, com l’estacionalitat de la mortalitat, les causes de mort i el règim 
alimentari, entre d’altres. L’estadística municipal va publicar –a l’Anuari Estadístic del 
1902– una taula amb el recompte de morts menors de cinc anys en establiments de 
beneficència entre 1878 i 1902, tot i que precisa que fins 1901 les defuncions 
corresponen a totes les edats. 
 
 
 
 

                                                 
9. Per cada 100 defuncions entre 0 i 13 anys, hi ha 78 entre 0 i 3 anys per als nens de la classe pobra, mentre per a les 

classes mitjana i rica representen el 73% i el 66%, respectivament. 
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Salut i supervivència infantil a Barcelona: 
la diagnosi mèdica contemporània 
 
Un cop establerta l’evidència estadística, la diagnosi sobre les causes i la proposta de 
polítiques sanitàries rebé l’atenció dels metges. D’una banda, dels mateixos que 
contribuïen a la confecció i anàlisi de les estadístiques, i de l’altra, dels especialistes en 
la infància, és a dir, dels primers pediatres. La institucionalització d’aquesta especialitat 
mèdica ja s’havia iniciat a Espanya a finals del segle XIX (Rodríguez Ocaña 1996). La 
primera càtedra d’aquesta matèria a la Universitat de Barcelona l’ocupà Rull, 
inicialment com a catedràtic d’Obstetrícia i Infància i a partir de 1888 de Pediatria («De 
enfermedades de los niños» en la seva denominació inicial). Quan aquest va morir el 
1891 fou substituït per Martínez Vargas, que ocupà el càrrec fins l’any 1931. 

Tres aspectes serien de interès a destacar en la literatura mèdica de la època10 en 
relació al tema d’aquesta comunicació: les malalties infantils i les causes de mort 
associades, el creixement físic i l’estat de salut de la població escolar i la rellevància de 
determinats factors com a causes principals de les pautes de mortalitat observades. 

Amb independència del sistema de classificació adoptat de les causes de mort, la 
diagnosi mèdica distingia tres grans grups de malalties: les epidèmiques, les infeccioses 
tradicionals (per exemple, el xarampió o la verola) i les localitzades en determinades 
àrees anatòmiques, com ara les vies respiratòries i l’aparell digestiu. D’aquests tres 
grups, si deixem de banda el caràcter conjuntural dels pics epidèmics i la correcta 
percepció dels contemporanis sobre el retrocés de la verola, molt probablement són el 
bloc de les esmentades respiratòries i digestives aquelles que van rebre una major 
atenció dels metges. La incidència de la diarrea, les bronquitis (pneumònies) i, fins i tot, 
la tuberculosi, seran sovint assenyalades com les malalties principals que sostenen els 
elevats nivells de mortalitat infantil de la ciutat. A l’hora de confeccionar les seves 
diagnosis, els autors utilitzen diversos esquemes explicatius, tot combinant factors 
causals diferents. En aquest punt, l’aproximació varia segons sigui l’objectiu: la 
mortalitat general o la infantil. 

Les monografies de Blanc (1905) i Coll (1900) comparteixen un mateix esquema 
explicatiu, on s’entenen els elevats nivells observats de mortalitat com a resultat de tres 
grans factors: les pràctiques higièniques domèstiques, les pautes d’alimentació infantil i 
l’entorn familiar. Prou conscients els metges de l’època que els dos primers anys de 
vida eren crítics per a garantir la supervivència, i assenyalades les malalties de major 
prevalença i letalitat, la diagnosi sobre les causes apuntava cap a factors concrets, com 
ara: les falses creences sobre la salut dels nens (incloent-hi les corresponents a 
l’alimentació després de finalitzar la lactància), l’alletament artificial o amb dides, 
l’estat civil (la legitimitat) i la condició laboral de les mares i, en general, el tipus 
d’entorn social. Tot i que l’atenció a la mortalitat infantil es mantingué sempre viva al 
llarg del primer terç del segle XX, més aviat en les revistes mèdiques o les impulsades 
per les associacions de lluita contra la mortalitat infantil, no sembla recuperar-se un 
focus monogràfic sobre el tema fins al Sisè Congrés de Metges de Llengua Catalana 
l’any 1930 (Brossa, 1930). Els treballs aplegats tracten una gran varietat d’aspectes i 
gairebé exclusivament a partir de les estadístiques oficials, com ara la mortalitat fetal, la 
morti-natalitat, les diferències ciutat-camp, la incidència de la tuberculosi, etcètera. Però 
a l’hora de plantejar-se aquells factors que augmenten el risc de contraure malalties 

                                                 
10. Per tal de tenir una panoràmica més general sobre les idees mèdiques i demogràfiques de l’època poden consultar-

se Nadal (1965), Simón (1995). 
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entre els nens, continuen esmentant la “misèria” i la “ignorància”, un cop que la 
preocupació exclusiva pel tipus d’alletament semblaria relaxar-se en un context de 
major disponibilitat d’aliments substitutius. Si de la mortalitat dels infants passem a la 
del total de la població, l’esquema explicatiu hi afegeix nous factors: el clima i les 
característiques físiques de l’entorn, la densitat o les condicions de l’habitatge, entre els 
mes repetits (Blanc, 1905; González Ballester, 1903). 

La preocupació per aquests aspectes, més les noves idees higienistes, es troben 
darrere de l’atenció de les autoritats municipals per l´estat de salut de les poblacions 
escolars. En aquest punt s’adoptaren diverses iniciatives, com ara la creació de la 
inspecció escolar i de les colònies d’estiu o d’activitats a l’aire lliure, els anomenats 
“Banys de Mar”. L’any 1909, la Comisión de Higiene de la Infancia va editar una 
memòria de les colònies escolars dels anys 1906, 1907 i 1908, amb dades i tractament 
estadístic a càrrec de Comenge, bàsicament adreçada a avaluar el seu impacte sobre el 
pes i l’alçada dels nens, confirmant-ne la millora de tots dos paràmetres en totes les 
edats. L’any 1918, la Comissió de Cultura organitzà els “Banys de Mar” a la ciutat de 
Barcelona (vegeu Ajuntament de Barcelona, 1920). Al voltant de mil nens, entre 8 i 13 
anys, foren seleccionats cada any, després de la corresponent revisió mèdica, per fer 
exercicis físics a les platges de Barcelona al llarg de tres setmanes. Una publicació de 
1923, la revista Infantia Nostra, estimava en 4.000 el nombre de nens que van gaudir 
d’aquella activitat.11 Atès que l’estat físic dels nets triats era menys saludable que la 
mitjana del conjunt, no pot sorprendre que, per al segon any, 1919, la proporció de nens 
considerats en un bon estat de nutrició i salut només fos del 14%. 

Si un tema polaritzà l´atenció de la professió mèdica, en relació a la mortalitat dels 
infants, va ser el relatiu a l’alimentació dels nadons. La preocupació per la nutrició 
infantil en edat escolar pot considerar-se una extensió d’aquesta atenció sobre l’estat 
nutricional dels primers anys de vida. Amb la creació de noves escoles municipals, el 
disseny dietètic dels diversos àpats formava part del mateix projecte pedagògic (Cussó i 
Garrabou, 2004). La discussió sobre l’alimentació dels nadons incloïa un primer debat 
sobre el paper de l’alletament matern i de l’artificial i la funció de les dides, i un segon 
sobre el tipus de llet (de vaca o de cabra, crua o bullida) i les pautes del seu consum. 
Totes dues qüestions no feien més que reflectir, en el cas barcelonès, debats mèdics i 
socials existents aleshores a escala internacional. La producció de treballs sobre aquests 
aspectes dels metges barcelonins fou relativament continuada entre finals del segle XIX i 
els anys trenta del segle XX (Vidal Solares, 1898, 1919; Goday, 1928 i Vidal Jordana, 
1930). D’una manera força resumida, podria afirmar-se que al llarg d’aquests anys, 
sense deixar de defensar l’alletament matern, varen anar acceptant l’artificial, i ordenant 
el trànsit cap a l’alimentació sòlida una vegada finalitzava l’etapa de lactància. Guiada 
molt sovint per un objectiu divulgador, s`aprecia de forma clara en l’estratègia mèdica 
la voluntat, com va deixar escrit el doctor García Quintana (1914), de col·locar 
l’alletament, en particular l’artificial, sota control del metge. 

L’objectiu final de totes aquestes diagnosis i estudis no era cap altre que donar 
suport a la proposta d’iniciatives sanitàries. Algunes d’aquestes –des de l’Ajuntament– 
tingueren una traducció legal o normativa (amb la promulgació de reglaments sanitaris), 
però d’altres mobilitzaren recursos humans i materials. Aquest seria el cas de les Gotes 
de Llet a Barcelona, i particularment la promocionada per l’Ajuntament i situada, a 

                                                 
11. Segons el cens de població de 1920, a la ciutat de Barcelona el total de nens (d’ambdòs sexes) d’entre 8 i 13 anys 

era de 65.289. 
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partir de 1914, en el nou edifici de la Casa Municipal de Lactància. Creada l’any 1904,12 
no fou l’única però sí la principal via d’intervenció sanitària sobre les condicions 
d’alimentació infantil a la ciutat de Barcelona. Entre els seus objectius estava promoure 
l’alletament matern, però també garantir la qualitat de l’artificial, mitjançant el control 
sanitari de la llet. Una mitjana de 1.500 nadons eren atesos cada any i un total de 88.239 
milers de litres de llet podien arribar a ser distribuïts anualment. Pot estimar-se que al 
voltant d´un 6% dels naixements de la ciutat haurien estat sota control d’aquesta Gota 
de Llet.13 És important observar que aquestes intervencions havien estat dissenyades 
amb un objectiu clar: incidir en la millora de la supervivència d’aquells grups d’infants 
sotmesos als majors riscos de morir. Aquest plantejament continuava una línia de 
diagnosi que, des de finals del segle XIX, s’havia preocupat per identificar els sectors 
socials de la població amb pitjors expectatives de sobreviure. A Barcelona, al costat 
d’aquestes iniciatives públiques s’hi sumaren també les privades, com la creació de la 
fundació Lucha contra la mortalidad infantil de Barcelona (Isern, 1945). El 1920 
s’establí la primera junta directiva d’aquesta fundació i un primer dispensari al carrer 
Carders. I fins l’any 1931, cinc dispensaris més s’obriren a la ciutat. A més, l’atenció 
hospitalària infantil també va créixer en el primer terç del segle XX. Així, a l’Hospital de 
Nens Pobres se li afegiren els serveis pediàtrics de l’Hospital Clínic i del nou Hospital 
de la Santa Creu. 
 
 
L’estudi de la mortalitat general i infantil de Barcelona: l’aportació de 
la historiografia actual 
 
Des d’un punt de vista historiogràfic, l’estudi de la mortalitat infantil de Barcelona cal 
situar-lo dins d’un context multidisciplinari. En efecte, a banda dels estudis 
específicament de demografia històrica, també hi estan relacionats els elaborats des de 
la història de la Medicina, l’ambiental, de l’Educació i, òbviament, de la història social i 
econòmica. Cal, doncs, tenir en compte totes aquestes dimensions a l’hora de fer una 
revisió del tema. 

L’estudi de la mortalitat infantil històrica de la ciutat de Barcelona no ha estat 
objecte de cap recerca específica. Això no vol dir que no puguin reunir-se treballs que 
tractin diversos aspectes connectats amb el comportament d’aquest fenomen. Tot i 
acceptant el risc propi d’una classificació, el conjunt d’aportacions historiogràfiques 
d’interès per a aquesta comunicació podria agrupar-se en tres grans eixos temàtics: a) la 
higiene pública i la professió mèdica; b) les condicions ambientals i espacials de la 
ciutat, incloent-hi en aquest apartat els aspectes relatius a les infraestructures urbanes; i 
c) els aspectes demogràfics relacionats amb la mortalitat a la ciutat. 

Els estudis sobre la salut publica a Barcelona i l’evolució del saber mèdic han 
produït una literatura extensa que no és possible presentar aquí en tot detall. 
L’orientació de la historiografia s’ha adreçat, d’una banda, a l’anàlisi de la formació de 
les polítiques públiques de salut, tot analitzant el seu context sanitari (força condicionat 
per les onades epidèmiques) i polític (Grabuleda, 2002). En aquest punt, l’atenció s`ha 
concentrat en el procés de reforma urbana engegat a partir de l’expansió de la ciutat pel 
Pla Cerdà i els plantejaments de les millores en les obres públiques sanitàries. Des del 
                                                 
12. En una decisió que no desconeixia el context internacional, ans al contrari, com per exemple en seria testimoni el 

breu text d’en Soley (1904). 
13. Estimacions de Muñoz Pradas a partir de l’estudi de les estadístiques mensuals i anuals de la Casa Municipal de 

Lactància publicades a la Gaseta Municipal de Barcelona. 
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punt de vista cronològic, l’horitzó de molts d`aquests treballs seria el darrer terç del 
segle XIX (Capel i Tatjer, 1991). D’altra banda, també s’ha estès a considerar les seves 
conseqüències, posant un èmfasi particular als processos de segregació espacial i de la 
millora en la higiene pública, no tant pel que fa a la privada. En aquest punt, semblaria 
que abans de la guerra civil la ciutat no garantia, en la majoria de llars, uns estàndards 
de qualitat higiènica suficients (Tatjer, 2001). De tota manera, una tesi comuna en 
aquesta aproximació és la relativa al caràcter rellevant, però no exclusiu, que les 
polítiques públiques de sanejament urbà haurien tingut per explicar el descens de la 
mortalitat a la ciutat de Barcelona (Capel i Tatjer, 1991). A banda d`aquestes i d`acord 
amb el plantejament de Plasencia (1991), un seguit d`institucions existents o creades a 
la ciutat als darrers decennis del Vuit-cents (la Casa Municipal de Misericòrdia, 
l´Hospital de Nens Pobres, l’Asil Bressol del Nen Jesús, etcètera) amb un canvi en les 
orientacions de les seves intervencions al llarg del primer terç del segle XX, haurien 
impulsat les millores en salut materna-infantil experimentades per Barcelona. En aquest 
procés, primer la Mancomunitat i després la Generalitat haurien exercit una gran 
influència. Pel que fa a la historiografia mèdica, una gran part dels estudis ressenyables 
segueixen dues vies distintes. Una és l’anàlisi de la literatura, normalment, amb una 
orientació monogràfica; per exemple, sobre l’alletament (Fuentes, 1996), l’alimentació 
(Calbet, 1974) o la difusió de preceptes higiènics (Lobo, 2000). L’altra, més interessada 
en seguir i reconstruir el procés d’institucionalització de la pediatria catalana, 
s’orientarà cap a determinades personalitats mèdiques i associacions científiques o 
anàlisi de revistes i congressos. Aquests estudis permeten disposar de les fites 
cronològiques principals d’aquest procés, començant pel segle XIX (Orsola, 1995; 
Ramis, 1996). 

L`atenció als factors d’ordre espacial i les infraestructures urbanes s’ha focalitzat en 
dos aspectes. Un ha estat l’estudi de l’abastiment d’aigua a Barcelona. El treball 
monogràfic de Martín (2007) més aviat s’orienta a reconstruir la història de la gestió del 
recurs entre les dues exposicions universals i el component demogràfic és contemplat 
com un factor de la demanda. Però també s’examinen les conseqüències que la qualitat 
de les aigües tenen en la salubritat de la ciutat i, així, en la salut dels habitants. Un segon 
aspecte és el relatiu a l’avaluació de la segregació espacial i la densitat com a factors 
determinants dels nivells de mortalitat urbana. La segregació espacial ha estat senyalada 
com a una de les principals conseqüències socials del procés de modernització urbana 
experimentat per Barcelona a partir de 1860. La confecció de l’Atles Social per a la 
Barcelona de 1930, a partir de les dades del padró de la mateixa data, ha permès 
il·lustrar aquesta circumstància (Oyon, Maldonado i Gríful 2001). L’estudi de la 
mortalitat és abordat només d’una forma limitada, atès el tipus de dades disponibles. 
Així i tot, reforçaria la imatge de l’existència d’una notable desigualtat social davant la 
mort a la ciutat. Amb una major penalització dels sectors més pobres i amb una major 
concentració de població immigrada d’altres regions espanyoles. Pel que fa a la densitat, 
cal fer notar que aquest factor, considerat sovint com a determinant principal dels 
nivells de mortalitat pels contemporanis, ha estat objecte de reavaluació en dos estudis 
(Cabré i Muñoz Ramírez, 1994; Esteve i Recaño, 2006). Aquests treballs s’han plantejat 
de calibrar el paper d’aquesta variable en l’explicació dels nivells observats de 
mortalitat, a partir de les dades de defuncions i causes de mort contingudes en els 
treballs elaborats per Cerdà i Garcia Faria. Que l’efecte de la densitat no tindria perquè 
ser estrictament lineal o que més que la densitat com a tal podrien ser les pautes 
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d’ocupació de l’espai urbà el factor explicatiu rellevant, són algunes de les noves idees 
que es proposen, tot revisant el punt de vista heretat dels contemporanis.14 

Finalment, un altre tipus de treballs s’ha concentrat en la trajectòria seguida per la 
població institucionalitzada, com ara la dels nens de la Casa Provincial de la Maternitat 
i Expòsits (Alay, 2001, 2004; Alay i Poblet, 2010; Montiel, 2003, 2011; Rodríguez 
2008). Els estudis realitzats han posat l’accent sobre el model assistencial dissenyat sota 
els principis de l’Antic Regim i sotmès a un procés de canvi a mida que la política de 
beneficència entrava en una era lliberal, amb les peculiaritats pròpies d’aquest procés en 
el cas espanyol. A més de fer èmfasi en l’organització de la institució, i en la seva 
estratègia per incorporar a la societat als infants abandonats, hi ha el vessant relatiu a les 
condicions de supervivència dels nens abandonats i les actuacions per millorar-les. 
Entre aquests dos aspectes, les polítiques de la institució semblarien haver absorbit una 
major atenció dels investigadors. En concret, l’estudi de l’organització de l’anomenada 
lactància mercenària, la disponibilitat de les dides (segons circumstàncies de l’entorn i 
dels recursos financers de la pròpia institució) i el seu comportament, han estat senyalats 
com elements que permetrien d’entendre una part dels nivells observats de mortalitat. 
Pel que fa estrictament a la reconstrucció d’aquells nivells, les xifres reunides 
únicament permeten computar de forma directa la relació entre el total d’ingressats i el 
total de morts cada any. Una part substancial d’aquests morts serien menors d’un any, 
per exemple, entre 1888 i 1910 representaven un 88% del total de defuncions. A partir 
d’aquests tipus d’indicador, sembla que no és fins el darrer decenni del segle XIX que la 
mortalitat d’aquests infants comença una trajectòria de descens irreversible. Pel que fa a 
la procedència geogràfica dels expòsits, l`evolució coneguda fins a començaments del 
segle XX apuntaria cap a una disminució progressiva dels entrats pel torn, un augment 
dels procedents de la maternitat i una davallada dels infants abandonats en les 
parròquies barcelonines. 

Finalment, quant als estudis demogràfics sobre la mortalitat, cal esmentar l’obra de 
Sáez (1968) sobre la població de Barcelona el 1863 i 1960. Aquest treball inclou 
l’exercici més explícit d’avaluació, correcció i estimació de la mortalitat general de la 
ciutat i, en conseqüència, de la població menor de 5 anys, disponible fins ara. L’autor 
examina el gruix de la informació estadística sobre mortalitat i naixements disponible 
per a la ciutat per al període 1859-1863. El seu objectiu és depurar la mortalitat de la 
ciutat de l’efecte dels transeünts i així ajustar-la a la població resident. A la taula de 
mortalitat per al període 1861-64, la probabilitat de morir abans de complir els 5 anys 
l’estima en un 470 per mil, mentre que la de morir el primer any de vida seria de 205 i 
entre el primer i el cinquè aniversari de 331 per mil. 

Un estudi posterior sobre la mortalitat de la ciutat de Barcelona (Torrents, Ros i 
Gonzalvo, 1997) va tenir com a propòsit situar-la comparativament amb la resta de 
grans ciutats catalanes (superiors a 10.000 o 20.000 habitants, segons els censos) i les 
capitals de província a la primera meitat del segle XX. Mitjançant l’elaboració d’un 
índex comparatiu de mortalitat varen observar l’evolució en el rànquing territorial de la 
mortalitat per als anys censals compresos entre 1910 i 1950. En concret, per al primer 
terç del segle XX, varen concloure que no serà fins 1930 que la ciutat de Barcelona 
assoleix uns nivells de mortalitat sensiblement inferiors de la resta de capitals 
provincials. Per a les autores del treball, la transició sanitària no tindrà lloc a la ciutat 
fins a mitjans dels anys vint. 
                                                 
14. Tallada en la seva obra Demografia de Catalunya (1918) comenta pel que fa a la densitat que «potser se li ha 

volgut donar excessiva importància». Raduà, en el seu treball de 1904, parla més aviat de «hacinamiento» que de 
densitat a l’hora d’interpretar la cartografia de la mortalitat barcelonina. 
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En el treball historiogràfic actual, els aspectes relacionats amb la mortalitat com a 
variable demogràfica han estat abordats en alguns escrits de síntesi. En aquest sentit, la 
visió de conjunt de la mortalitat barcelonina s’ha concentrat bàsicament en fixar una 
cronologia mínima de la seva transició epidemiològica, llistar alguns dels factors del seu 
canvi i reflexionar sobre el paper d’aquesta transició en el context general de la 
modernització demogràfica de Catalunya. En el primer cas, s’ha assenyalat que si bé 
l’evidència de retrocessos en els nivells de mortalitat propis del regim demogràfic antic 
ja s’observarien a mitjans del segle XIX (Lopez Guallar, 1995), semblaria que caldria 
esperar fins als darrers decennis del mateix Vuit-cents per a que tot aquest procés 
desemboqués en una ciutat caracteritzada, pel que fa a fecunditat i mortalitat, per un 
comportament demogràfic modern. És a dir, amb una mortalitat que, qualificada com a 
relativament baixa, experimentarà encara el seu major descens pràcticament un decenni 
abans de la Guerra Civil (Tatjer, 1995). Tota aquesta trajectòria s’entén impulsada per 
les tres línies de lluita contra la mort, com ara la mèdica-assistencial, la higiènica-
sanitària i les infraestructures. En el segon cas, s’ha tendit a subratllar el paper de 
“filtre” que les dolentes condicions de supervivència haurien suposat per a les 
possibilitats de creixement i procreació del conjunt de la població catalana durant la 
seva transició demogràfica (Vidal, 1985). La ciutat rep un allau de migrants joves 
exposats a pitjors condicions de vida i majors riscos de morir que en les seves àrees 
rurals de procedència. 
 
 
Conclusió  
 
Un cop tancada aquesta revisió dels estudis publicats en el passat i dels més recents, 
resulta prou evident que la mortalitat infantil a la ciutat de Barcelona, una variable 
rellevant de la demografia barcelonina entre 1860 i 1936, no ha estat objecte d´una 
recerca específica. Sobta, per tant, el contrast entre la preocupació pública sobre el 
benestar físic dels nens, evidenciada pel recorregut fet sobre fonts i documents 
contemporanis, amb els centres d’interès de la recerca històrica posterior. Malgrat 
aquesta constatació, l’escrutini de tota aquesta literatura mostra que hi ha materials 
d’interès per auxiliar una tasca d’aquestes característiques. Per aquest motiu, en aquest 
apartat final, semblaria convenient assajar un balanç d`aquestes aportacions. L’objectiu 
és dur a terme un breu recompte de “punts forts” i “punts febles” que permeti d’apreciar 
quines línies de treball podrien considerar-se més prioritàries per tal d’aprofundir en el 
coneixement de la mortalitat infantil barcelonina.  

Pel que fa als “punts forts” dels documents revisats, al nostre parer caldria destacar 
els següents:  

 
a) La reconstrucció del context institucional de la producció estadística 

demogràfica a Barcelona. 
b) La reconstrucció del context legal, polític i mèdic de les iniciatives i accions en 

salut pública i de la política assistencial a Barcelona. 
c) El coneixement del funcionament de les institucions relacionades amb el 

benestar i salut infantil, principalment de la Casa Provincial de Maternitat i 
Expòsits. 

d) L’atenció al problema de la sobreestimació dels nivells de mortalitat de la ciutat, 
conseqüència de la presència de població transeünt, hospitalària i 
institucionalitzada (per exemple, els expòsits) 
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e) La rellevància, a l’hora d’entendre la incidència de la mortalitat infantil, dels 
comportaments lligats a pràctiques higièniques, particularment en l’àmbit de la 
nutrició del nadó 

f) El paper de les institucions públiques de beneficència i hospitalàries en el 
desenvolupament de les intervencions sanitàries portades a terme a la ciutat, 
especialment en el primer terç del segle XX 

g) El coneixement de la segregació social i espacial de la mortalitat a la ciutat. La 
persistència de diferències socials i espacials de la mortalitat a la ciutat, malgrat, 
s’observi una millora general en la supervivència dels seus habitants. 

 
Ara bé, al costat d’aquests elements, que si bé no de forma directa enriqueixen el 
coneixement de les condicions de salut dels infants a la ciutat, cal també tenir en compte 
els seus principals “punts febles”, susceptibles d’agrupar-se en tres grans blocs: 

 
a) En relació l’enfocament conceptual en l’estudi de la mortalitat infantil, aquí 

referit exclusivament a les aportacions dels contemporanis, s’aprecia, d’acord 
amb el que també han observats altres autors (Simon, 1995; Fuentes, 1996), 
la tendència a plantejar el seu estudi a partir de determinats biaixos 
ideològics, vinculats a doctrines religioses, polítiques o mèdiques, sense 
bastir un esquema més analític per al seu estudi. Molt sovint es fa evident que 
darrera d´un factor explicatiu de l’elevada mortalitat observada hi ha, més 
que una hipòtesi estadística, epidemiològica o sociològica, una concepció 
moral sobre el paper de la dona o de la família.15 

b) En termes de l’anàlisi demogràfica del fenomen practicada a l’època, aquesta 
fou força rudimentària. No es varen arribar a utilitzar alguns estris 
metodològics ja disponibles aleshores.16 D’altra banda, la producció i anàlisi 
estadística de les dades resta sotmesa a canvis de criteri. Pràcticament és 
inexistent la tabulació “ad hoc” i, sovint, a la literatura mèdica s’utilitzen 
taules estrangeres per il·lustrar determinats aspectes de la supervivència 
infantil. Aquest seria el cas, per exemple, de l’ús d’estadístiques que 
relacionaven el tipus d’alletament amb determinats nivells de mortalitat 
infantil, elaborades pels metges francesos, malgrat que el mateix tipus de 
dades s’estava recollint de forma sistemàtica a la Casa Municipal de 
Lactància de Barcelona. 
   Amb l’excepció del treball de Sáez, l’avaluació de la qualitat i fiabilitat de 
les fonts estadístiques no ha estat gairebé practicada pels historiadors de les 
distintes especialitats, tot i ser-ne conscients d’aquesta limitació. El pes de la 
població transeünt i la incidència de poblacions institucionals, particularment 
de la població expòsita, sobre el càlcul d’indicadors bàsics de mortalitat, son 
dos aspectes ben advertits per Figuerola en el seu moment que pràcticament 
no han estat presos en consideració pels estudiosos de la demografia 
barcelonina. 

                                                 
15. No és possible desenvolupar aquest tema en aquest article, però podria resultar força instructiu comparar la 

literatura sobre mortalitat infantil escrita a Catalunya aleshores amb els plantejaments metodològics 
desenvolupats per autors europeus i americans fins als anys trenta del segle XX resumits per Seibert (1940). 

16. A la segona meitat del segle XIX ja hi havia un nombre d’estris metodològics per a l’anàlisi demogràfica que 
permetien combinar dades de fonts diverses i obtenir indicadors més refinats, com ara probabilitats de morir, que 
l’ús de proporcions o taxes brutes. Vegeu Dupâquier (1985, cap 11). 
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c) Finalment, caldria esmentar com els contemporanis i també investigadors 
posteriors varen subratllar la incidència decisiva de les institucions sanitàries 
o les obres públiques sobre el retrocés de la mortalitat urbana a Barcelona. 
Però l’avaluació d’aquestes intervencions no s’ha dut a terme sobre una base 
metodològica ben definida,17 sinó molt sovint només mitjançant criteris 
subjectius. 

 
La consideració de punts forts i febles constitueixen per ells mateixos un catàleg de 
possibles línies de recerca, però també permeten extreure una conclusió de major abast. 
Aquesta tindria a veure amb la manera d’entendre la naturalesa de la dinàmica de la 
mortalitat infantil urbana. Des d’aquesta perspectiva, caldria contemplar tot el procés de 
la seva evolució entre 1860 i 1936, no com la trajectòria seguida per una única i 
homogènia població, sinó com a resultat de la interacció entre diverses subpoblacions. 
Convé observar que els mateixos contemporanis, als inicis del segle XX, ja varen 
percebre que la desigualtat social dels infants sostenia els elevats nivells de mortalitat 
infantil de la ciutat. En aquest mateix sentit, fixar l’atenció en la mortalitat de la 
població expòsita podria resultar del major interès, atès que uns nivells de mortalitat 
extrema en aquest subgrup de la població arribarien a empènyer cap amunt els nivells 
finals de mortalitat infantil de la ciutat. Al nostre parer, doncs, resultaria més suggestiu 
plantejar-se l’anàlisi de la mortalitat infantil com l’estudi d’una mitjana ponderada de 
mortalitats de subpoblacions diferenciades segons factors institucionals o socials.18 
Determinar els nivells de supervivència d`aquestes subpoblacions i estimar les seves 
ponderacions dins la mortalitat infantil total de la ciutat constituirien tasques centrals de 
la recerca. 

Va més enllà d’aquestes pàgines explorar tots aquests aspectes, però per tal de poder 
il·lustrar mínimament allò que s’està plantejant s’ha fet el tipus d’exercici presentat a la 
Taula 3. Aquests són uns resultats només orientatius, atès que encara no podem garantir 
la validesa dels paràmetres implicats.19 La taula mostra quina podria haver estat la 
mortalitat infantil de la ciutat entre 1860 i 1916 (columna 4) segons la combinació de 
diferents proporcions de nadons expòsits en relació als naixements de la ciutat (columna 
3) i del seu corresponent nivell de mortalitat (columna 2). Les mortalitats dels nens 
expòsits i dels barcelonins, degudament ponderades, condueixen al valor final de 
mortalitat infantil barcelonina (columna 1), computat a partir de les estadístiques 
disponibles.20 Tot i la necessària prevenció a l’hora d’avaluar aquestes xifres, els 
resultats, grosso modo, confirmarien allò que era d’esperar, a saber: que a majors nivells 
de mortalitat dels expòsits la distorsió sobre el còmput real de mortalitat infantil de la 
ciutat resultaria més gran. Segons aquests resultats provisionals, per a la segona meitat 
del segle XIX aquesta diferència entre la mortalitat observada i l`ajustada podria ser d’un 
17% de mitjana. Un cop la millora de la supervivència en la Casa de la Maternitat i dels 
Expòsits és ferma, semblaria que això succeiria a partir de 1900, el nivell de la taxa 

                                                 
17. Un exemple d’aquests tipus d`avaluació per a les obres públiques sanitàries de ciutats nord-americanes pot trobar-

se a Cutler i Miller (2005). 
18. Un punt de vista semblant al plantejat aquí pot trobar-se a la discussió d’estudis de mortalitat a Johansson i 

Kasakoff (2000). 
19. L’estimació de la mortalitat dels expòsits en el primer any de vida a través d`aquesta ràtio presenta problemes. A 

la ràtio desconeixem l’estructura per edats de les defuncions del numerador i és difícil donar com acurada la xifra 
del denominador, sense poder destriar la condició de l’ingressat. 

20. La ponderació dels expòsits és el valor de la columna 3 i la dels barcelonins, el seu valor complementari respecte 
al cent per cent. Les defuncions dels quocients de mortalitat infantil del segle XIX s’han multiplicat per 1,21 
d’acord amb el treball de Sáez (1968). 
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observada s’acostaria al de la taxa real de la ciutat. De poder ajustar millor totes les 
estimacions de base utilitzades en la Taula 3, els resultats obtinguts no només 
permetrien calibrar l’aportació d’aquesta institució a la dinàmica de la mortalitat infantil 
barcelonina, sinó, com pot fàcilment deduir-se, modificarien la mateixa cronologia de la 
evolució de la mortalitat general de la ciutat. Semblaria prou clar que el nivell de 
mortalitat infantil fins ara assignat a la ciutat hauria estat sobreestimat21 i, en 
conseqüència, la magnitud dels mateixos avenços en l’esperança de vida de la ciutat, 
atès la seva dependència de les millores en la supervivència de la població menor de 
cinc anys. 
 
 
Taula 3. Exercici de descomposició de la mortalitat infantil a Barcelona segons la proporció 
d’expòsits en els nascuts a la ciutat i els nivells de la mortalitat 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Anys 
  

Mortalitat infantil 
(1q0, per mil) 

Total observada 

Mortalitat expòsits 
(a) (per mil) 

% Expòsits 
sobre els 

naixements de la 
ciutat 

Mortalitat infantil 
(1q0, per mil) 
sense expòsits. 

Ajustada 

Diferència mortalitat 
sense expòsits 

i total 
ajustada-observada 

1861 196.5 677.0 8.0 154.8 -21.3 

1865 222.4 728.9 7.6 180.8 -18.7 

1870 228.4 691.8 7.2 192.8 -15.6 

1875 252.7 817.9 6.7 212.0 -16.1 

1880 220.5 683.0 6.3 189.4 -14.1 

1900 193.3 521.2 4.5 177.8 -8.1 

1903 150.4 507.7 4.4 133.9 -10.9 

1916 154.0 550.0 3.3 138.4 -10.1 

 
(a) Freqüència de morts per mil ingressos. Calculada de 1861 a 1903 a partir de dades publicades per 
Alay i Poblet (2010). Calculada el 1916, a partir de dades reunides per Vallès (1918) 
 
 
D’acord amb les paraules inicials d’aquest apartat, si algun tipus de conclusió final pot 
assolir-se en aquesta revisió dels estudis sobre la mortalitat infantil a Barcelona és el 
notable contrast entre la realitat i la percepció contemporània i l’atenció historiogràfica 
posterior. No és un problema que sembli atribuïble a la manca de fonts o de materials 
documentals poc útils, sinó més aviat s’hauria de relacionar amb determinats dèficits en 
l’estudi de la demografia barcelonina i els requeriments metodològics d’una tasca que, 
començant per la reconstrucció i finalitzant per l’anàlisi, es proposa exigent i complexa. 
 
 
 

                                                 
21. A l’hora de calcular les taxes de mortalitat infantil de Barcelona al llarg del segle XX la prevenció habitual ha estat 

incloure els morts abans de les primeres 24 hores, no recollits a les estadístiques fins 1975 (per exemple, 
Company (1982)). 
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El matrimoni a la Barcelona industrial. 
Pautes demogràfiques i socials 
 
Miquel Valls Fígols* 
Joana Maria Pujadas Mora**  
 
 
 
 
 
 
Introducció 
 
El fet demogràfic sempre ha estat molt relacionat amb les condicions econòmiques, so-
cials i polítiques de la societat. Uns binomis que a partir del segle XIX foren motiu 
d’estudi i que es veieren afavorits per la creació de tot un seguit de corpus estadístics. 
Aquests estudis sorgeixen amb el convenciment que partir de la dada és el millor mitjà 
per defensar i argumentar un discurs de reforma social. La Catalunya de mitjan segle 
XIX, però més concretament la ciutat de Barcelona, es convertí en el marc idoni per a 
l’aparició d’aquests tipus de treballs, com a conseqüència de la creació i concentració 
d’indústries a partir de l’inici de la Revolució Industrial, l’increment de població amb 
l’arribada de mà d’obra forana i la seva situació d’aglomeració degut a l’encerclament 
produït per les muralles. 

En aquesta comunicació analitzem l’estudi del matrimoni en la bibliografia demo-
gràfica de finals del segle XIX i principis del XX, molta d’ella produïda en el context del 
moviment higienista. Analitzem la metodologia i el procediment estadístic emprat en les 
publicacions, a més de la seva òptica d’anàlisi (transversal o de moment i longitudinal), 
i sempre tenint present al propi científic –el subjecte de la producció– i la seva formació 
de metge, estadístic, etcètera. Aquest estudi s’emmarca en una època de gran rellevància 
en la creació de monografies i estadístiques socials que sorgeixen amb força a Barcelo-
na, a cavall de l’higienisme i dels anhels liberals de secularització dels registres vitals. 
Recordem que, a Barcelona, el Registre Civil s’inicià com a conseqüència del Decret de 
25 de gener de 1841, com a funció de la Secretaria de l’Ajuntament.1 D’aquesta època 
són també el primer cens de població (1856) i les primeres publicacions oficials estatals 
del Moviment Natural de la Població (1863).2 

Seguint un ordre cronològic, hem fet una selecció d’aquelles obres més representa-
tives dels diversos camps científics –medicina, enginyeria, economia– que s’han apro-
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SOBREQUES I CALLICÓ (dir.), Història de Barcelona. Volum 6. La ciutat industrial (1833-1897), 
Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, pàg. 119-150. 
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(1995) «La demografia barcelonina entre el 1833 i el 1865», dins SOBREQUES, Història de Barcelona. 
Volum 6..., pàg. 95-118. 
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ximat a l’estudi del fet demogràfic, i a partir d’aquests treballs hem explorat el seu 
tractament i el pensament sobre la nupcialitat que ofereixen. 

 
 

El matrimoni en la historiografia barcelonina 
 
Al segle XIX, la demografia es trobava associada a l’estudi de l’estat de salut de les 
poblacions. D’aquesta manera, les variables demogràfiques més àmpliament estudiades 
foren la natalitat i la mortalitat, deixant en un segon terme la nupcialitat, ja que s’entenia 
que aquesta variable no influïa directament en la dinàmica i l’estructura de la població. 

Els primers treballs clarament relacionats amb el fet demogràfic són les topografies 
mèdiques de l’Acadèmia medico-pràctica de Barcelona, com ara les de Josep Masdevall 
(1740-1801), precursores del fulletó de denúncia sanitària Abajo las murallas de Pere 
Felip Monlau (1808-1871), considerat el principal introductor de l’higienisme a Cata-
lunya. Monlau, doctor en medicina i cirurgia, l’any 1858 publicà un llibre molt menys 
conegut, Higiene del matrimonio ó el libro de los casados,3 en el que fa una defensa a 
ultrança del matrimoni canònic. El text, que tenia l’objectiu de donar «unos cuantos 
consejos higiénicos acerca del estado conyugal», s’acaba convertint, sobretot en la seva 
part introductòria, en un discurs moral sobre el matrimoni. D’aquesta manera, ja en les 
primeres pàgines del llibre relaciona el matrimoni amb la felicitat. Per donar força als 
seus arguments constata empíricament que els casats viuen més anys que els solters: 

 
De cada 100 solteros de la edad 25-45 años mueren 28, al paso que no mueren más 
de casados que 18 a la misma edad.  

 
Però els seus plantejaments van més enllà, oposant matrimoni i suïcidi, matrimoni i 
bogeria o matrimoni i delinqüència... amb afirmacions com ara:  
 

El matrimonio es el estado natural y más propicio para la salud y la longevidad. 
 
Monlau, contrari a les idees malthusianes, aposta per una política natalista, i el matri-
moni com la via per arribar-hi: 
 

Los Gobiernos deben fomentar y proteger el matrimonio, combatiendo a un tiempo 
el celibato voluntario.  

 
Però el primer estudi del matrimoni pròpiament dit no arribà fins la publicació de l’obra 
Estadística de Barcelona en 1849 de Laureà Figuerola (1816-1903), considerada la 
primera investigació quantitativa de la realitat social i econòmica de Barcelona a mitjan 
segle XIX.4 Figuerola, que fou advocat i economista i que participà activament en la vida 
política des del vessant més reformista, tingué en l’estadística el seu instrument d’anà-
lisi de la realitat i la base per a les propostes de reforma social i econòmica.5 Per a 
Figuerola, el capítol sobre la població és el més important en estadística i el que li 

                                                            
3. Pere Felip MONLAU, Higiene del matrimonio ó el libro de los casados, Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. 
4. Laureà FIGUEROLA, Estadística de Barcelona en 1849, Barcelona, Altafulla, 1993 (amb estudi pre-

liminar d’Anton Costas). 
5. COSTAS, L. Figuerola... 
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permetrà deduir d’una forma empírica les lleis que regeixen el desenvolupament dels 
fenòmens socials: 
 

Es éste el capítulo más importante en estadística, pues que sobre la población se 
establecen todas las relaciones y comparaciones posibles bajo los diferentes puntos 
de vista desde los cuales inténtase esplicar los hechos. 

 
En el capítol que dedica al matrimoni afirma:  
 

No es la estadística a quien compete entonar himnos en loor de la institución del 
matrimonio, ni protegerla contra los rudos embates que la educación de la época le 
dirige [...]. Cíñese el estadista a consignar los datos que indican el movimiento de 
formación o disolución del ser familiar que ha de dar por resultado o efecto del 
matrimonio la conservación y desarrollo de la especie humana.  

 
Per tant, la nupcialitat era el pas previ a la fecunditat i al desenvolupament del país. Tant 
és així, que en la primera taula que ens mostra, Figuerola calcula la relació de fecunditat 
matrimonial entre els matrimonis celebrats en un any i els naixements registrats en l’any 
següent.  

A més, hi presenta els matrimonis anuals per a les quinze parròquies de Barcelona 
(més la catedral i les parròquies de Gràcia i Sants) entre 1836 i 1847. En primer lloc, 
realitza un estudi de l’estacionalitat del fenomen, però el seu interès és aprofundir més 
en la relació entre matrimoni, territori i posició social. Malauradament, però, no ho con-
creta, ja que els límits eclesiàstics no concorden amb els límits administratius. També 
analitza les segones núpcies, concloent que els membres de la classe obrera «resisten 
menos la viudez que las personas constituidas en mejor estado de fortuna» i, per aquesta 
raó, a les parròquies del Raval les segones núpcies són més freqüents. 

Figuerola intentà anar més lluny en el seu estudi, introduint l’anàlisi per edats, com 
la mitjana d’edat en l’accés al matrimoni segons estat civil... Però, davant les dificultats 
en l’obtenció de les dades, només utilitzà les edats de matrimoni de la parròquia de Sant 
Pau, entre 1839 i 1842. En percebre la diferència d’anys entre cònjuges, afirmava:  
 

Esta superioridad de años que distingue uno de otro sexo al contraer nupcias, debe 
necesariamente influir como concausa poderosa en los efectos físicos del matrimo-
nio, o sea en la producción de hijos. 

 
La utilització de la dada estadística continuà amb els treballs de l’enginyer Ildefons 
Cerdà (1815-1876) a la Monografia estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856 
i a la Teoría general de la urbanización, de 1867, i de l’enginyer de camins Pedro 
García Faria (1888-1927), Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona. Aquests 
dos grans enginyers, preocupats per la salubritat pública de la ciutat, són compiladors 
d’uns grans corpus estadístics per analitzar i comprendre les dinàmiques demogràfiques, 
socials i econòmiques de Barcelona. Mentre que Cerdà només esmenta l’edat al matri-
moni en la seva monografia de la classe obrera, Pedro García Faria tan sols es concentra 
en dades de mortalitat de la població. 

L’any 1880, Gumersind Colomer Codina, que havia estat secretari de la Comissió 
de Governació de l’Ajuntament de Barcelona, publicà Movimiento de la población de 
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Barcelona en el veintenio 1861 a 1880.6 Les seves dades eren extretes dels llibres d’es-
deveniments vitals que es guardaven a l’oficina del Registre Civil de Barcelona. En el 
llibre no es fa anàlisi sobre les dades extretes, sinó que tan sols es presenten en un for-
mat de taules. L’objectiu de Colomer Codina era restablir l’honor de la ciutat de Barce-
lona, que no havia estat inclosa en el recompte del moviment de la població, Estadística 
internacional de las grandes ciudades, publicat a Budapest per M. Korosi, i que el propi 
Colomer Codina considerava un dels treballs més rellevants del moment. Pel que fa als 
matrimonis, es presenten quatre taules: el nombre absolut de matrimonis a Barcelona 
des del 1861 fins 1880, una taula sobre els matrimonis distribuïts per mesos, una altra 
taula sobre l’edat dels contraents separada per sexes i en grups quinquennals i decen-
nals, i un petit càlcul de l’edat màxima i mínima. Finalment, mostra una taula de l’estat 
civil dels contraents. 

En tot aquest procés de consolidació de l’ús de les dades estadístiques destaquen les 
figures de Josep Nin i, sobretot, Lluís Comenge (1854-1916). Aquests dos metges es 
convertiren en abanderats de l’estadística sanitària. Ens trobem en una època on la 
medicina buscà el suport de la dada estadística per fer les seves anàlisis. En paraules del 
propi Comenge:  
 

Sin el legítimo criterio aritmético, la ciencia de la salud y la enfermedad se reduciría 
a un cúmulo de intuiciones y sospechas.7  

 
Des d’aquesta visió, els metges higienistes es preocuparen de recollir tot tipus de dades 
per poder donar resposta als problemes de salut pública. 

Josep Nin fou l’impulsor de la secció d’estadística de la Gaceta Sanitaria de Barce-
lona, on es publicaven, a més de les dades sobre natalitat i mortalitat, les taules del 
nombre de matrimonis diaris per mesos i un quadre dels matrimonis segons les edats 
dels contraents. A partir de la mort de Josep Nin, el 1892, l’encarregat de dur a terme 
aquesta estadística fou Lluís Comenge, sota el títol Nota Demogràfica Mensual de 
Barcelona.8  

Encara que els seus treballs són purament d’estadística descriptiva, Comenge es 
caracteritzà per una molt bona presentació de les dades i, sobretot, per mostrar unes 
gràfiques molt treballades. Malgrat dedicar-se a l’estudi de la mortalitat i enfocar els 
seus treballs sota la premisa que els problemes sorgien per la distribució territorial, la 
classe social o la dimensió dels habitatges, Comenge realitzà dos treballs específics 
sobre el matrimoni, publicats a la secció «Estudios demográficos de Barcelona» de la 
revista Gaceta Médica Catalana: «Natalidad y nupcialidad en el mismo tiempo» (1899) 
i «Nupcialidad, 1898-99: sólo Barcelona; 1900: incluye agregados». En aquests articles 
es discuteixen les dades, que sempre es presenten en valors absoluts.9 Comenge tingué 
una visió molt conservadora del matrimoni i contrària a les teories malthusianes.10 

Finalment, destaquem dos exponents de la consolidació del sistema estadístic a 
Catalunya: Josep Maria Tallada i Josep Antoni Vandellós. A principis del segle XX, ens 

                                                            
6. Gumersindo COLOMER, Movimiento de la población de Barcelona en el veintenio de 1861-1880, 

Barcelona, Sucesores de N. Ramirez y Cia., Barcelona, 1883. 
7. Esteban RODRÍGUEZ OCAÑA, «La labor estadística de Luis Comenge (1854-1916) en el Instituto de 

Higiene Urbana de Barcelona», Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam 
Illustrandam, V.5-6 (1985), pàg. 279-306. 

8. RODRÍGUEZ OCAÑA, «La labor…». 
9. RODRÍGUEZ OCAÑA, «La labor…». 
10. Antoni SIMON, Aproximació al pensament demogràfic a Catalunya, Barcelona, Curial, 1995. 
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trobem amb la figura de l’economista Josep Maria Tallada (1884-1946), director del 
Museu Social de Barcelona. L’any 1918, publicà el llibre Demografia de Catalunya, 
amb l’objectiu de realitzar una síntesi de la demografia catalana.11 

A l’inici del treball, Tallada justificà la publicació de l’obra amb una defensa de 
l’estadística en la creació dels estats moderns europeus:  
 

Els fenòmens de la població [...] han sigut dels primers en aplicar dit mètode, havent 
adquirit avui dia tal importància l’estudi estadístic de la població que això sol cons-
titueix el camp d’acció d’importants organismes burocràtics dels estats civilitzats i 
àdhuc de les més importants ciutats. 

 
El seu treball també té un caire molt estadístic, amb poca interpretació de les dades. El 
període analitzat és de 1900 a 1914. Tallada era conscient de la importància demogrà-
fica de Barcelona dins del conjunt català, i en el seu llibre fa sempre menció a la capital 
catalana. D’aquesta manera, pel que respecta a l’estudi del matrimoni, Tallada conclou 
que a Barcelona ciutat hi havia menys nupcialitat que a la resta de província i a la resta 
de províncies veïnes. La seva explicació rau en el fort impacte que rep Barcelona d’una 
immigració on els solters tenien un pes relatiu important. Ara bé, Tallada també explica 
l’existència d’una certa correlació entre nupcialitat i “situació econòmica”. 

En primer lloc, Tallada fa una anàlisi de la nupcialitat, destacant el fet estadístic i 
criticant el càlcul de coeficient, ja que, per a ell, s’hauria d’excloure els menors, els 
majors de 60 anys i els ja casats, i no s’hauria utilitzar la població mitjana de l’any per 
realitzar el càlcul. En altres paraules, Tallada reclama realitzar càlculs de taxes específi-
ques. 

A continuació, Tallada es pregunta per la influència de l’edat, l’estat civil, la religió 
o la situació econòmica dels contraents en la nupcialitat, però la manca de dades no li 
permet fer cap anàlisi d’aquests factors. El que sí que fa és analitzar l’estacionalitat del 
matrimoni, concloent que no hi ha uns mesos on es casi més gent que en altres, sinó que 
els matrimonis es reparteixen de forma força homogènia durant tot l’any. 

La seva formació d’estadístic el dugué a calcular probabilitats de casar-se, que final-
ment acabaren servint per obtenir un índex d’atracció matrimonial per estat civil. 
Tallada explica la diferència d’edat d’accés al matrimoni entre homes i dones a partir 
d’una concepció econòmica. Com que l’home és l’encarregat de portar els diners a casa 
i sobre el qual recau l’economia familiar, explicaria aquesta edat més gran que la de la 
dona, i alhora explicaria el retard en l’edat matrimonial a Barcelona, on la lluita per fer-
se una posició econòmica era més costosa. A diferència dels seus antecessors, el focus 
no està tan centrat en la relació entre matrimoni i fecunditat, i pren més força la visió 
economicista. 

L’any 1937, l’economista i estadístic Josep Antoni Vandellós (1899-1950), director 
del Servei Central d’Estadística de Catalunya, seguí els passos de Tallada en l’objectiu 
de donar una visió demogràfica de Catalunya i publicà l’estudi Moviment demogràfic de 
Catalunya: gràfics i comentaris. Aquesta publicació, a escala municipal, ofereix dades 
de naixements, defuncions i matrimonis pel període 1923-1936. 

Fou, però, en el llibre Catalunya, poble decadent, de 1935,12 on Vandellós expressà 
el seu pensament demogràfic, i, des d’una òptica evolucionista de la població, interpretà 

                                                            
11. Francesc ROCA, «Introducció», dins Josep M. TALLADA, Demografia de Catalunya, Barcelona, 

Institut d’Estadística de Catalunya, 2009. 
12. Josep Antoni VANDELLÓS, Catalunya poble decadent, Barcelona, Edicions 62, 1985. 
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la disminució de la natalitat com a símptoma de la pèrdua de vitalitat dels pobles i les 
conseqüències de la immigració.13 Així, Vandellós, obsessionat per la baixa natalitat a 
Catalunya, féu un primer càlcul de la fecunditat matrimonial utilitzant un procediment 
que consistia a dividir el nombre de naixements legítims pel dels matrimonis efectuats 
set anys abans, que, segons Vandellós, és el període corresponent a l’interval mitjà entre 
la celebració d’un matrimoni i el naixement d’un fill. D’aquesta manera, observa una 
clara disminució de la fecunditat dels matrimonis. 

En la seva anàlisi sobre els matrimonis, Vandellós elaborà un gràfic amb la taxa 
bruta de matrimonis des de 1887 fins 1933 i constatà una relació entre matrimonis i 
cicles econòmics, seguint les tesis proposades anteriorment per Tallada. Això no obs-
tant, Vandellós continuà buscant quines eren les causes del descens de la natalitat i, 
davant l’evidència dels seus càlculs, conforme que el coeficient de nupcialitat català era 
relativament alt en comparació a d’altres països europeus, unit a una natalitat baixa, 
afirmà:  
 

Fins al darrer període Catalunya era, però, un país de forta nupcialitat, i la natalitat 
baixa evidencia com els matrimonis deixen de complir cada vegada més un dels fins 
principals que els inspiren, o sigui la reproducció de l’espècie. [...] Un excés 
d’egoisme en els nostres matrimonis és el que ocasiona principalment l’esgotament 
de la nostra vitalitat demogràfica. 

 
Així, doncs, per Vandellós, les causes de la disminució dels naixements no es trobava ni 
en la disminució del nombre de matrimonis ni, tampoc, en l’augment de l’edat dels con-
traents, sinó en la disminució de la fecunditat matrimonial, produïda per una restricció 
voluntària dels naixements. 
 
 
Valoracions finals 
 
En resum, s’ha pogut observar que la historiografia de caràcter demogràfic de finals del 
segle XIX i principis del XX, ha relegat a un segon pla l’estudi de la nupcialitat. Malgrat 
estar present en la majoria de treballs consultats i alguns d’ells presentats, els estudis 
sobre la natalitat i la mortalitat han centrat els esforços de metges, economistes i engi-
nyers. S’entenia el matrimoni com el pas previ i indispensable per a la reproducció de la 
població. D’aquesta manera, la relació entre nupcialitat i natalitat ha estat una constant 
en tot el període. Tots ells són conscients de la importància de la dada i l’estadística per 
objectivar els problemes de la societat. Aquest fet, porta als propis autors a convertir-se 
en productors de compendis d’informació demogràfica. 
 

                                                            
13. Jordi PASCUAL, Un economista catalán: José Antonio Vandellós Solà 1899-1950, Tesi doctoral, 

Barcelona, Universitat de Barcelona, 1975. 
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El mapa teatral de Barcelona. Una revisió historiogràfica 
 
Antoni Ramon Graells*  
 
 
 
 
 
 
Aquesta comunicació té un doble enfocament: analític, ja que ressegueix l’espai que la 
historiografia ha dedicat a l’estudi del mapa teatral de Barcelona, i propositiu, en 
defensar l’interès d’abordar la recerca de les relacions entre el fet teatral i l’espai urbà 
amb les eines analítiques de disciplines diverses, tot mirant el lloc del teatre a tres 
escales, les de l’urbanisme, l’arquitectura i l’espai escènic. 
 
 
 
Preludi  
 
EL LLOC DEL TEATRE  
La definició conscient del concepte “lloc del teatre” prové del món investigador francès, 
i en concret del Groupe de Recherches sur le Théâtre del CNRS.  En el seu origen, 
l’equip integrava a historiadors de literatures dramàtiques, però ben aviat aquests 
adquiriren la certesa que el fet teatral havia de ser abraçat en la seva totalitat, 
contemplant el lloc de la trobada, rica de significació social, de l’intèrpret amb el públic. 
En aquest grup de recerca, Jean Jacquot com a director i Denis Bablet com a figura 
emergent varen tenir un paper clau en l’organització, els anys 1962 i 1963, dels 
encontres “Le lieu théâtral dans la société moderne” i “Le lieu théâtral à la 
Renaissance”.1 Les presentacions d’ambdues trobades permeten de comprendre el sentit 
donat al terme:  

 
Par lieu théâtral on entend le lieu d’une représentation, c’est-à-dire les espaces 
réservés au jeu des acteurs et aux spectateurs. Ces deux spaces sont considérés dans 
leur interdépendence fonctionnelle: il s’agit de leur délimitation réciproque, de leur 
aménagement, de leur utilisation.2 
 
Anys més tard, el número dedicat al Théâtre et la ville de la col·lecció Les voies de 

la création théâtrale estengué l’àmbit de la recerca al lloc del teatre a la ciutat.3  

                                                           
* www.theatresatrisk.org. 
1. Denis BABLET i Jean JACQUOT, Le lieu théâtral dans la société moderne, París, Editions du Centre 

National de la Recherche Scientifique, 1963 (reimpressió, 1988); Jean JACQUOT, Le lieu théâtral a la 
Renaissance, París, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1964. 

2. Jean JACQUOT, «Avant-propos», dins JACQUOT, Le lieu théâtral a..., pàg. VII. 
3. Elie KONIGSON (dir.), Le théâtre dans la ville, París, Editions du CNRS (Les voies de la création 

théâtrale, 15), 1987.  
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SISTEMES TEATRALS 
L’any 1966, Aldo Rossi publicà L’Architettura della città,4 un llibre que tingué una 
ràpida difusió a Catalunya. En el seu text, Rossi defensava una arquitectura autònoma, 
un factum humà que conformava el món segons una concepció tècnica, funcional i 
estètica, que tenia un valor per ell mateix encara que no fos sinó un aspecte més d’una 
realitat complexa. Una manera d’entendre l’arquitectura que s’acompanyava d’una 
valoració de la memòria com a tret definitori de la humanitat. Més enllà del seu valor 
teòric, el pensament de Rossi permetia de construir un utillatge mental especialment 
operatiu a l’hora de projectar. Per exemple, el Teatro del Mondo per la biennal de 
Venècia de l’any 1979, una construcció efímera que establia analogies tant amb els 
efímers teatres flotants dels carnavals venecians com amb l’arquitectura de la ciutat. 

Precisament, una part de la fortuna de la teoria rossiana venia de la seva capacitat 
d’entendre l’arquitectura dins la ciutat, d’una ciutat que es construïa al llarg de la 
història. En l’ideari de Rossi els edificis posseïen –o havien de posseir– una qualitat 
urbana, bé fossin monuments grandiloqüents, testimonis singulars d’una civilització, bé 
arquitectures tipus, de factura anònima, destil·lació del temps, síntesi de tradició i 
innovació. 

Aquell mateix any, Guido Canella publicà Il sistema teatrale a Milano, com a 
resultat del curs “Elements de composició” a la Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano, on Canella, com Rossi, era professor. 5 Després d’un assaig breu a l’entorn de 
la història de l’arquitectura teatral, el llibre recull un inventari de les sales milaneses, 
ubicant-les en una seqüència de plànols històrics que proposen una periodització 
paral·lela del teatre i de la ciutat. Descobrir les lògiques de l’aparició i desaparició de les 
sales d’espectacle i definir els trets sistèmics que les caracteritzarien en relació a 
l’estructura i el desenvolupament urbà de Milà figuren entre les finalitats de la recerca. 
El mètode parteix de la hipòtesi implícita que el mapa dels teatres d’una ciutat no només 
reflexa la història del teatre, sinó també la urbana. Un vincle que no admet 
generalitzacions, ja que s’estableix de maneres diverses, fins i tot oposades, segons la 
ciutat i el temps.   

De la lectura del text de Guido Canella i el seu equip se’n pot deduir una primera 
constatació, tal vegada innecessària per obvia: els teatres d’una ciutat no sempre arriben 
a constituir un sistema, entès com un conjunt establert amb un cert ordre. Per assolir-ho, 
cal que n’hi hagin prous i que hagin pogut configurar una mena d’estructura. Si el teatre 
no té un pes en la vida urbana, difícilment podrà crear un organisme que es pugui 
percebre en el plànol de la ciutat.  

En el cas de Barcelona, es pot llençar la hipòtesi de l’existència d’un doble joc entre 
la ciutat i el teatre. D’una banda, el potencial cívic de l’espai urbà crida al teatre, i de 
l’altra, quan l’activitat teatral regna en aquell àmbit hi atrau el desenvolupament 
urbanístic. Així ha esdevingut successivament a les Rambles, a la plaça de Catalunya, al 
passeig de Gràcia i al Paral·lel. 
 
 
 
                                                           
4. Aldo ROSSI, La arquitectura de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1971. 
5. Guido CANELLA, Il sistema teatrale a Milano, Bari, Dedalo, 1966.  

129

http://ccuc.cbuc.cat/record=b6353769~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1320932~S23*cat


 

 
 

XII Congrés d’Història de Barcelona – Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

30 de novembre i 1 de desembre de 2011 

 

3

 

Acte I. El lloc del teatre a Barcelona  
 
A LES HISTÒRIES DEL TEATRE CATALÀ 
El lloc del teatre a Barcelona ha estat tractat amb fortuna diversa per la historiografia 
del teatre català. Si s’hagués publicat el treball entretingut i pacient de Josep Artís i 
Balaguer sobre els teatres de Barcelona, constituiria sens dubte una peça clau de la 
historiografia que ens ocupa. El munt de fitxes que va omplir amb dades diverses d’un 
centenar de sales d’espectacle de Barcelona i els escrits que va redactar són el testimoni 
d’una tasca inacabada i una font d’on hauria de beure qualsevol treball sobre el teatre i 
els teatres de la ciutat.6 A manca d’aquesta obra mai no editada de Josep Artís, i si 
passem per alt les crítiques de Josep Yxart, que no deixen de tenir un àmbit temporal 
limitat,7 la primera Història del teatre català que cerca abastar la cronologia completa 
dels esdeveniments teatrals del país és la de Francesc Curet. Fou publicada l’any 1967, 
però ja estava en gestació l’any 1913, tal com l’autor testimonia en un anunci publicat el 
30 d’agost de 1913 a la revista El Teatre Català:  
 

En planejar la meva obra em vaig atenir al principi de no considerar el teatre com 
una branca de la literatura, sinó com una entitat independent, amb personalitat 
pròpia i ben acusada, combinació de diverses arts foses en el sentiment dramàtic i, 
per tant, “un art complet”.8  
 

Un plantejament que Francesc Curet només pogué satisfer a mitges.  
Influïda per Hippolyte Taine a l’hora de situar el context de les èpoques que estudia, 

tal com el mateix Curet reconeix quan defensa que «tota producció artística està 
subordinada a les condicions del medi en què es desenvolupa»,9 l’obra se centra, però, 
en el repertori i els intèrprets, «animant la narració [...] amb un anecdotari acompanyat 
de records i observacions personals».10 Sense traçar un fil discursiu sobre l’espai 
continu i ben travat, la història de Curet té el valor d’anar donant, encara que sigui 
d’una manera incompleta, algunes dades entorn a on es feia teatre, i en menor mesura a 
com era l’arquitectura i les posades en escena de les sales barcelonines.  

A diferència de Francesc Curet, Xavier Fàbregas11 ja ressegueix en la seva història 
el trànsit del lloc del teatre per Barcelona. Obra de síntesi, relativament curta en relació 
al seu abast temporal –del “substrat preromà” al teatre que li era contemporani–, la 

                                                           
6. Josep Artís i Balaguer (1875-1956) no té una obra editada a l’alçada de les seves recerques. Els seus 

llibres dedicats al Liceu (El Gran Teatro del Liceo, Barcelona, Aymá, 1946; Primer centenario de la 
Sociedad del Gran Teatro del Liceo: 1847-1947, Barcelona, Quintilla y Cardona, 1950; El mando 
teatral barcelonés: avatares, anecdotario, Barcelona, Quintilla y Cardona, 1950, aquest últim dedicat 
a les relacions del teatre amb les autoritats, eclesiàstiques, militars i municipals) poc aporten al tema 
que ens interessa. Una lloança i descripció del fons Artís a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
el podem trobar a Carme MORELL I MONTADÍ, El Teatre de Serafí Pitarra: entre el mite i la realitat 
(1860-1875), Barcelona, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, pàg. 22 i 31-39. 

7. Vegeu: Josep IXART, El Año pasado: letras y artes en Barcelona, Barcelona, Daniel Cortezo, 1886-
1890 (reedició, Barcelona, Proa, 1974); així com «Teatre català» dins Obres catalanes de Josep Yxart, 
Barcelona, Tipografia L’Avenç, 1896 (reeditat a Josep YXART, Entorn de la literatura catalana de la 
Restauració, Barcelona, Edicions 62, 1980).   

8. Francesc CURET, Història del teatre català, Barcelona, Aedos, 1967, pàg. 10. 
9. CURET, Història..., pàg. 13.  
10. CURET, Història..., pàg. 13. 
11. Xavier FÀBREGAS, Història del Teatre català, Barcelona, Millà, 1978.   
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Història del teatre català de Xavier Fàbregas era, tal com confessava el seu autor, «una 
història possible ara i aquí, que desitjo ràpidament superable i, alhora, mentrestant, 
útil».12 

Tractant diversos aspectes de l’activitat dramàtica –l’estatut de l’actor, els locals, la 
crítica, l’escenografia, la sociologia del públic, etcètera–, Fàbregas reconeix a Barcelona 
uns llocs i unes èpoques teatrals que restaran fixats a la historiografia a partir 
d’aleshores: les Rambles, el passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya i el Paral·lel.  

 
La dècada dels 50 [del segle XIX] serà molt important en el desenvolupament de la 
vida teatral de la ciutat; augmenta el nombre de locals estables amb companyies 
professionals o amateurs, i l’enderroc de les muralles afavoreix que la vida nocturna, 
sobretot a l’estiu, irradiï cap al Passeig de Gràcia; allí hi comencen a funcionar 
jardins privats, amb gran nombre d’atraccions i teatres d’estiu. Aquest sector es 
converteix tot seguit en el pulmó de Barcelona fins que a finals de segle 
l’especulació el destrossa, i hom perd l’oportunitat de comptar amb un gran espai 
verd al centre de la ciutat. Llavors el teatre freqüentat per les capes populars –
menestrals de la ciutat, pagesos de la rodalia– comença a desplaçar-se cap al 
Paral·lel, sector que enllaça amb els nombrosos llocs d’esbarjo (fonts, balls), que 
s’aixopluguen a la muntanya de Montjuïc.13  

 
Atribuint a l’especulació aquest deambular del teatre per la ciutat, Fàbregas dóna una 
interpretació canònica, malgrat que la realitat tingui més matisos que els que pinta 
l’autor. La fi del monopoli del Teatre de la Santa Creu, dit també Casa de Comèdies, i la 
subsegüent inauguració de les noves sales en els espais conventuals alliberats pel procés 
desamortitzador, són tractats per Fàbregas, que explica com, gairebé sense solució de 
continuïtat, el passeig de Gràcia prengué protagonisme en el lleure barceloní. El relat 
continua atent a l’evolució dels espais de lleure i espectacle del Passeig, fixant-se en 
com es transformen d’envelats dels jardins-parcs d’atraccions, en teatres “de pedra”, per 
finalment ser enderrocats. Només el Teatre Tívoli resta com únic exemplar viu 
d’aquella història. 

 
El ràpid creixement de Barcelona envers Gràcia durant la segona meitat del XIX, fa 
que els amplis espais dedicats a jardins d’esbarjo siguin víctimes de l’especulació. 
D’altra banda, la urbanització, a través del Pla Cerdà –sistemàticament deteriorat per 
la gasiveria dels interessos privats– allunya les classes populars del Passeig de 
Gràcia i de les seves immediacions. El Passeig es converteix en un dels circuits 
elegants de la ciutat. Els espais oberts desapareixen un rere l’altre. Alguns, però, 
deixen pas a teatres de pedra on acudeix la gent elegant. Més o menys elegant 
segons els casos.14  

 
Després de prestar una atenció especial a l’àmbit de la plaça de Catalunya, Fàbregas es 
fixa en l’aparició d’un indret nou en el mapa del lleure barceloní: el Paral·lel.  

 

                                                           
12. FÀBREGAS, Història..., pàg. 8. 
13. FÀBREGAS, Història..., pàg. 105. 
14. FÀBREGAS, Història..., pàg. 143. 
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Mentre això succeïa al Passeig de Gràcia i els seus voltants, els gèneres menors, i la 
vida frívola que acostuma acompanyar-los, o així ho sembla, es refugià cap a la zona 
del Paral·lel. Ja ho hem assenyalat. Però també aquí, el mateix èxit d’aquests 
espectacles propicià la transformació dels locals. Després vindrà també 
l’especulació, l’afany de construir cases de pisos, però aquest fenomen no altera la 
fesomia del sector, o no l’altera substancialment, fins després de 1939.15  

 
L’anàlisi de Fàbregas ja posa en relleu el component social, de classe, d’aquest mapa: 

 
Els habitants de Barcelona, entre 1900 i 1936, es divideixen en dues classes; els qui 
no passen la ratlla de la Rambla, posats de cara al mar a mà dreta, o sigui, els qui 
prescindeixen del Barri Xino i el Paral·lel, i els qui no se’n mouen. Hi ha tot un 
ramat de ciutadans conservadors, gent d’ordre, senyors esteves, partidaris d’un art 
domesticat i excels, que ignoren la part infernal de la ciutat [...]. Altres persones més 
donades al vagabundeig, amb una pell menys prima per a l’escàndol, es troben en 
aquests barris com peix a l’aigua.16  
 
 

A LA HISTÒRIA DE L´ESCENOGRAFIA CATALANA 
Obra única en aquest terreny, L’escenografia catalana d’Isidre Bravo és el fruit d’un 
treball minuciós.17 La recerca, centrada en el fons documental del Museu de les Arts de 
l’Espectacle de la Diputació de Barcelona,  treu a la llum una tria dels materials que 
aquest té dipositats, situant en una història dels estils la producció dels escenògrafs que 
han treballat a Catalunya al llarg del temps. En paraules de l’autor: «una carta de 
presentació pública de l’escenografia catalana», la trajectòria de la qual es presentava «a 
través del seu desenvolupament cronològic i de l’anàlisi estilística i temàtica, sempre 
atenent al context internacional i l’evolució de les formes d’espectacle».18 Els títols dels 
capítols expliciten aquest enfocament («Dels antecedents al barroc», «Rococó, 
neoclassicisme i pre-romanticisme», «Romanticisme i realisme», «L’època dels ismes» 
i «Els nous camins de l’espai escènic») amb una estructura que en cada període 
s’encapçala amb una contextualització de l’època, que inclou unes biografies breus dels 
escenògrafs d’aquell temps i –pel que ateny a aquesta comunicació– dades entorn del 
lloc teatral, fonamentalment l’escenari i el teatre, i més de resquitllada entorn de la 
ciutat.  

En relació al lloc del teatre a Barcelona, la novetat del text es troba en les dades que 
dóna sobre les celebracions festives a l’aire lliure. Des de les vinculades amb cerimònies 
religioses, com les  processons de Corpus, a les motivades per les arribades reials a 
Barcelona, com, entre d’altres, la Festa della Peschiera representada l’any 1708 a la 
Llotja de Mar per celebrar les noces de l’Arxiduc Carles amb Isabel de Brunswick (un 
episodi important en la vida teatral de Barcelona, encara que només sigui per la 
presència de l’escenògraf  italià Ferdinando Galli Bibiena), o les màscares reials, com la 
                                                           
15. FÀBREGAS, Història..., pàg. 144. 
16. FÀBREGAS, Història..., pàg. 145. 
17. Isidre BRAVO, L’escenografia catalana, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1986. En aquell temps 

l’autor era el Cap del Centre d’Investigació, Documentació i Difusió de l’Institut del Teatre i professor 
d’Història de l’escenografia. Mort l’estiu passat, Isidre Bravo mereix un record com el gran savi que 
fou de la història de l’escenografia i els teatres de Catalunya.   

18. BRAVO, L’escenografia..., pàg. 9. 
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de l’any 1759 amb motiu de l’arribada a Barcelona del rei Carles III procedent de 
Nàpols i de camí cap a Madrid, o les que tingueren lloc per obsequiar Carles IV i Maria 
Lluïsa de Parma en llur visita a la ciutat l’any 1802, i Fernando VII en la seva de l’any 
1827. Això no obstant, l’atenció d’Isidre Bravo es centra en el treball dels escenògrafs i 
en la descripció i l’anàlisi de les carrosses, sense donar informació sobre els recorreguts 
festius. Obra d’una importància cabdal per a la historiografia de les arts escèniques a 
Catalunya, compendia una selecció excel·lent de les escenografies que es plantaren als 
escenaris barcelonins.  

 
 

EN ALTRES OBRES  
Els capítols en les enciclopèdies, les obres monogràfiques i les recerques universitàries 
constituirien un altre arc del ventall d’aportacions de la historiografia al coneixement 
del lloc del teatre a Barcelona. Malgrat resti molt per recórrer en aquest àmbit, el llistat 
complet d’obres sobre la temàtica és prou ampli com per no ser tractat amb 
exhaustivament dins d’aquesta comunicació.  

Per tal de donar algunes referències, assenyalarem la tesi doctoral de Roger Alier 
sobre els orígens de l’òpera a Barcelona, amb un treball acurat en fonts documentals que 
dóna informació valuosa sobre la vida a la Barcelona del segle XVIII.19 Sobre l’àmbit del 
passeig de Gràcia, destaquem els escrits d’Alberto del Castillo, la comunicació de Lina 
Casanovas presentada en una de les primeres edicions d’aquest mateix congrés o la tesi 
doctoral de Montserrat Guardiet.20 

Precisament, des del món universitari s’estan produint algunes recerques que de 
mica en mica van omplint forats a la historiografia. Des del Màster Oficial 
Interuniversitari en Estudis Teatrals, per exemple, el treball de recerca de Laura 
Bernardini sobre les Representacions teatrals a Barcelona a la cort de Carles III 
d’Àustria (1708-1711), aprofundeix en la posada en escena de Ferdinando Galli Bibiena 
per a la Festa della Pesquiera. O també ens hem de referir al projecte de recerca «Els 
espais de l’oci a la Barcelona de 1900», dirigit per Teresa Maria Sala, presentat en 
aquest mateix congrés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19. Roger ALIER I AIXALÀ, L’òpera a Barcelona. Orígens, desenvolupament i consolidació de l’òpera 

com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1990. 
20. Alberto DEL CASTILLO, De la puerta del Àngel a la plaza de Lesseps, Barcelona, Libreria Dalmau, 

1945; Lina CASANOVAS I ESCLUSA, «Un espai de lleure a la Barcelona del segle XIX: els “Campos 
Elíseos”», dins Història urbana del Pla de Barcelona. Actes del II Congrés d’Història del Pla de 
Barcelona, 6 i 7 de desembre de 1985, vol. 2, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal 
d’Història, 1989, pàgs. 229-247; i Montserrat GUARDIET I BERGÉ, El Teatre Líric-Sala Beethoven: 
(1881-1900), Tesi doctoral presentada a la Universitat de Barcelona, Departament d’Història de l’Art, 
Barcelona, 2003. 
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Acte II. L’escenari del Paral·lel  
I allí, a quatre passes, febrosa de sobres, 

Més ampla que l’altra, la Rambla dels pobres 
Tremola en la fosca de ses llums infernals. 

Joan Maragall, Oda nova a Barcelona, 4 de febrer de 1909 
  
L’estudi de l’espectacle a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona posa de manifest la 
necessitat ineludible d’obrir l’espectre de les obres a analitzar més enllà de les 
específiques històries del teatre, per endinsar-nos en lectures variades: obres de teatre, 
partitures musicals, expedients administratius de llicències d’obres, denúncies del 
“portero de vara”, informes policials, notícies de premsa i reportatges, novel·les i obres 
de teatre .  
 
 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN MITE. EL NOM, ELS ORÍGENS 
La Biografia del Paralelo de Luis Cabañas Guevara, pseudònim de Rafael Moragas 
“Moraguetes”, obre el mite del Paral·lel –o potser, millor dit, dóna cos a les seves falses 
històries– ja en la mateixa atribució del nom.21  

 
El Paralelo ha tenido por padrino a un astrónomo y por padres a unos taberneros. 
Pequeña historia científica y casera, indicadora de que todo está escrito en las 
estrellas. 

 
En resum, segons la narració de Luis Cabañas el nom del Paral·lel seria el d’una taverna 
que s’hi obrí, regentada per la Ramona –cuinera del director de l’Observatori 
Astronòmic del Tibidabo– que en el moment de casar-se «pensó en adquirir, por 
traspaso, una taberna situada en la calle del Marqués del Duero, cercana a la del Rosal»,  
i en no tenir prous estalvis, el seu “amo” l’ajudà, «poniendo como única condición que 
aquella taberna, en lo sucesivo, se llamaría “El Paralelo”».  El desig de Comas i Solà 
venia motivat pel fet que l’any 1794, un geòmetra, de nom Mechain, havia vingut a 
Barcelona per mesurar l’arc del meridià des de Dunkerke a Barcelona. El relat, tot i ser 
poc creïble, tingué fortuna, essent recollit entre d’altres per Sebastià Gasch a El Molino. 
Memorias de un setentón,22 que dóna la referència de Mario Verdaguer com el primer en 
explicar la història.23 Miquel Badenas, amb una indissimulada antipatia vers 
Moraguetes, en rebat la versió i defensa que «El Paralelo debe su paternidad a Ildefonso 
Cerdà que lo trazó como una ancha avenida de 50 metros de latitud [sic] en su plan 
general para el ensanche de Barcelona, aprobado e impuesto por el gobierno central el 
siete de junio de 1859».24  

                                                           
21. Luis CABAÑAS GUEVARA, Biografía del Paralelo. 1894-1934. Recuerdos de la vida teatral, mundana 

y pintoresca del barrio más jaranero y bullicioso de Barcelona, Barcelona, Ediciones Memphis, 1945. 
22. Sebastián GASCH, El Molino. Memorias de un setentón, Barcelona, DOPESA, 1972, pàg. 11. 
23. Mario VERDAGUER, Medio siglo de vida barcelonesa, Barcelona, Barna, 1957. 
24. Miquel BADENAS I RICO, El Paral·lel. Nacimiento, esplendor y declive de la populqar y bullanguera 

avenida barcelonesa, Barcelona, Amarantos, 1993, pàg 17 i 21 i ss. (versió catalana: El Paral·lel. 
Història d’un mite, Barcelona, Pàges editors, 1998). La darrera obra del mateix autor, més dedicada al 
barri del Poble Sec, sintetitza la informació de les anteriors, aportant material gràfic nou: Miquel 
BADENAS I RICO, Fets i gent del Poble-sec i el Paral·lel d’abans. Records i enyorances d’un xicot del 
barri, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2006.  
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Això no obstant, si som estrictes, ni en el plànol ni en la memòria presentats per 
Ildefons Cerdà al Concurs per a la reforma i eixample de Barcelona  apareix el nom 
“Paral·lel” per designar l’avinguda. És més, fronterera als teixits de l’eixample, el Raval 
i el vesant de la muntanya de Montjuïc, amb la urbanització encara per definir, el vial, 
tot i la seva amplitud, tan sols no s’insinua. L’any 1863 podria ser la data clau en la 
denominació de l’avinguda. Dos plànols d’aquell any, pertanyents al llegat Cerdà 
atresorat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, mostren com l’actual Paral·lel 
passà d’anomenar-se «Carretera general de Madrid a Tarragona (en proyecto)» a 
grafiar-se «eje de la calle del Paralelo». Ajustar temporalment aquesta seqüència en 
relació al desenvolupament del Pla Cerdà és encara, a hores d’ara, una tasca pendent. 
 
 
LA URBANITZACIÓ 
Els cinquanta metres d’amplada que Cerdà projectà pel vial marcaren la vida del lloc. 
No deixa de ser paradoxal, tal com expliquen Xavier Albertí i Eduard Molner, 
comissaris de l’exposició El Paral·el, 1900-1939 a celebrar l’any vinent 2012 al Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona, que un fracàs urbanístic engendri l’espai urbà 
més ple de vitalitat de la Barcelona finisecular i dels primers anys del segle XX. La no 
acceptació de les directrius del planejament per part dels propietaris de les parcel·les que 
donaven al carrer, i la seva pugna per canviar-les, va suposar que l’Ajuntament acceptés 
edificar “a precari” 10 metres per banda; prohibint, això si, l’ús d’habitatge en aquesta 
franja. Aquestes condicions, unides a la proximitat del port, la caserna i el Barri Xino, 
feien especialment atractiu el lloc al món de l’espectacle, que se sentia especialment a 
gust amb aquella atmosfera efímera .  

Tampoc la solució del porticat de cinc metres tingué massa acceptació, tal com 
s’aprecia en un informe datat a 12 d’octubre de 1901. Aquest treball, elaborat per M. 
Coquillat, ajudant encarregat de la Secció d’Interior i Reforma, i signat per l’arquitecte 
municipal Pere Falqués, és un document detallat que conté una informació valuosa per 
tal de conèixer les activitats que es desenvolupaven en aquella avinguda, que aleshores 
rebia el nom oficial de Marqués del Duero:  

 
Manzana 26ª entre las calles de Abad Safont y San Pablo: hay en ella el “Circo 
Español” de Dña. Josefa Prat, ocho cobertizos de Don José Illa destinados á 
caballitos, sastrería, tiro al blanco, tres cinematógrafos, una peluquería y un taller de 
fotografía; otro cubierto de Dña. María Torres donde se venden acordeones y 
periódicos, y por último un patio-Café de D. Salvador Mañach.  

En los dos ángulos ó sean el Circo y el Café, las construcciones se retiran los 
cinco metros pero tienen este espacio cercado por un enverjado de hierro. De las 
demás construcciones ninguna deja libre el espacio del porticado. 25   

 
 
L’AMBIENT, ELS ARTISTES 

Si volvemos al Paralelo, bajando de la montaña por la calle del Conde del 
Asalto, nos encontraremos con el punto neurálgico del barrio. Lo que resta de 
aquella picaresca de antaño se reúne todavía en la pequeña plaza que se forma en 

                                                           
25. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), “Expediente relativo á la legalización de 

varias construcciones existentes en la calle del Marqués del Duero”, 12 d’octubre de 1901. 
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el cruce del Paralelo con la calle Nueva, entre el Español, el cine Arnau, la 
cascabelera “boîte” de Benito, un minúsculo parque de atracciones, dos o tres 
bares –el Arnau, El Retiro, el kiosko Gayarre-, en donde se bebe y se vive, y dos 
misteriosos subterráneos que comen y devuelven la gente que engullen a todas 
las horas del día. Como fondo, vemos el más bello decorado ciudadano. Las 
chimeneas de la fábrica de gas por la que la luna juega al escondite en sus 
noches de salida. Este espacio está lleno de vitalidad, de bullicio, de follón [...] 
Los que están en el ajo le llaman a este ágora de mangantes “El Peñón”.26  

 
En els relats de la nit de la Barcelona canalla, el Paral·lel apareix sempre en un o altre 
moment. Un dels primers a retratar-lo en els seus “reportatges novel·lats”és Domènech 
de Bellmunt, pseudònim del periodista i escriptor Domènec Pallerola i Munné (1903-
1993).27 El cert és, però, que en un dels primers, Del Paral·lel a Montmartre, publicat 
l’any 1928, poc se’n parla de l’avinguda barcelonina, a no ser pel comentari de Pere 
Conillera, fabricant de taps, que, de visita a París, opina que «Montmartre venia a ésser 
“com una mena  de Paral·lel en gran”».28  

En canvi, al bell mig del Paral·lel passen les «Dues hores al bar “La Tranquilidad”», 
un dels reportatges aplegats a La Barcelona pecadora. A l’escrit, Domènec dóna un toc 
“de classe” a la zona:  

 
En desembocar al Paral·lel per la Ronda, hi hem estat de seguida. El xofer ha guillat 
ràpidament. Hem entrat al Bar La Tranquil·litat a dos quarts i mig de deu. Hi deu 
haver una vintena de persones. No pas més. Immediatament hem notat l’efecte 
produït per la nostra presència, d’aspecte evidentment burgés al costat de l’aspecte 
ultraproletari de la totalitat de clients del bar. Tothom ens ha mirat, de primer amb 
sorpresa, després amb estranyesa, al cap d’una mica amb una certa angúnia. Ens 
hem assegut en un racó del bar, a l’ala dreta, sota mateix del quadre d’en Ferrer i 
Guàrdia, homenatge a l’Escola Moderna i record de la data del seu afusellament, 
l’any 1909.29  

 
Un altre dels trets del Paral·lel, la prostitució, es mostra a «La “Creu Roja” de l’amor». 
Mentre descriu un dispensari antiveneri dels serveis de Sanitat de la Generalitat, 
Domènec de Bellmunt afirma que «És al Paral·lel. Justament al Paral·lel»30 on aquest 
centre havia de situar-se.  

Es tracta de tot un submón de prostitució i droga que Paco Villar ha estudiat 
recentment al seu llibre sobre el Barri Xino.31 I un paisatge de tons variats personificat 

                                                           
26. Ángel ZÚÑIGA, Barcelona y la noche, Barcelona, Destino, 1948 (reedició: Barcelona, Parsifal, 2001, 

pág. 34 i 35). 
27. Vegeu Francesc CANOSA, «Domènec de Bellmunt: un espia doble i una missió», dins Domènec DE 

BELLMUNT, La Barcelona pecadora, Barcelona, Acontravent, 2009, pàg. 176. 
28. Domènec DE BELLMUNT, Del Paral·lel a Montmartre, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1928, pàg. 22.  
29. Domènec DE BELLMUNT, «Dues hores al bar “La Tranquilidad” (1934)», dins DE BELLMUNT, La 

Barcelona..., pàg. 106. 
30. Domènec DE BELLMUNT, «La “Creu Roja” de l’amor (1934)» , dins DE BELLMUNT, La Barcelona..., 

pàg. 58. 
31. Paco VILLAR, Historia y leyenda del Barrio Chino. Crónica y documentos de los bajosfondos de 

Barcelona. 1900-1992, Barcelona, La Campana i Ajuntament de Barcelona, 1996. 
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en els artistes que atreien el públic, alguns dels quals –Elena Jordi, Raquel Meller, 
Alady– han sigut també objecte d’estudi.32    
 
 
LA HISTÒRIA URBANA I LA HISTÒRIA SOCIAL 
Amb una òptica diferent de la d’aquests retrats més o menys ben escrits, suggeridors, 
atractius i fidels, els treballs de Pere Gabriel tenen el valor de situar el món del Paral·lel 
en la història urbana de Barcelona.33 Per Gabriel, l’annexió dels pobles del pla l’any 
1897 generà una nova realitat urbana necessitada d’un àmbit integrador; un rol que 
jugarà el Paral·lel:  

 
No pretenc exagerar l’argument, però un instrument d’unificació d’aquella realitat 
fou l’aparició d’un nou espai central de sociabilitat informal ciutadana (amb 
cerveseries, cafès, bars, teatres, varietats i espectacles populars) a l’entorn del famós 
Paral·lel. S’aniria així construint una alternativa interclassista de base popular a 
l’espai lúdic més cèntric i respectable a l’entorn de la plaça de Catalunya.34  

 
En el desenvolupament del Paral·lel, Gabriel distingeix diverses etapes. A la primera, 
situada entre 1890 i 1903, al Paral·lel, ple de “terrains vagues”, hi dominava l’espectacle 
de pantomima, el melodrama, el flamenco; les barraques i les tavernes. A la segona, 
«entre 1903 i 1914 el carrer va prendre la seva veritable configuració, esdevenint un 
element urbà important per a la unificació moral i cultural de la nova Barcelona. Va ser 
aleshores l’època del “género chico” i de la sarsuela, de la opereta, de la revista, del 
cafè...».35 Mentre que, després, durant els anys de guerra i el començament de la 
postguerra, arriba l’europeïtzació i la modernitat, mig parisina mig americana. Un 
atractiu afegit del treball de Pere Gabriel és el de relacionar el caràcter de l’espai urbà, 
els gèneres escènics que hi tenien lloc i els espectadors que hi acudien. 

Seguint la tesi de Pere Gabriel, José Luis Oyón assenyala també el Paral·lel com «un 
importante foco de unificación de la cultura obrera y popular barcelonesa, una 
concentración de ocio comercial de caràcter interclasista [...]. Además de los teatros, los 
grandes cafés y terrazas y los music-halls, el Paralelo concentraba nueve cines de la 
ciudad».36 Un dels aspectes d’interès del treball d’Oyón és com integra les dades que 
proporciona la història oral:  

 

                                                           
32. Josep CUNILL CANALS, Elena Jordi. Una reina berguedana a la cort del Paral·lel. El teatre de 

Vodevil a Barcelona (1908-1920), Berga, Centre d’Estudis Musicals del Berguedà “L’Espill”, 1999; 
Miquel BADENAS, Carles Saldaña i Beüt. Alady. L’últim rei del Paral·lel, Barcelona, Mediterrània, 
2001. 

33. Pere GABRIEL, «Espacio urbano y articulación política popular en Barcelona, 1890-1920», dins J. L. 
DELGADO (ed.), Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, 
Siglo XXI, 1992, pàg. 61-94; Pere GABRIEL, «La Barcelone ouvvrière et prolétaire», dins Alejandro 
Sánchez (dir.), Barcelone 1888-1929. Modernistes, anarchistes, noucentistes ou la création fiévreuse 
d’une nation catalane, París, Éditions Autrement, 1992, pàg. 68-83.  

34. Pere GABRIEL, «Sociabilitat de les classes treballadores a la Barcelona d’entreguerres, 1918-1936», 
dins José Luis OYÓN (ed.), Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, Barcelona, Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, 1998, pàg. 103. 

35. GABRIEL, «Sociabilitat...». 
36. José Luis OYÓN, La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la 

Barcelona de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2008.  
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Cada local tenía su orquesta. Subiendo por la acera derecha había un frontón 
llamado “El Frontón Nuevo”, después estaban los cabarets Casablanca y Arnau, 
después el Tropezón, una sala de baile de mujeres donde los clientes compraban 
cinco tickets por una peseta y podían bailar con las mujeres que quisieran. Más 
abajo se encontraban el Teatro Español, el Café Español, el Café Victoria, el Café 
Rosales, el cabaret Concierto de Sevilla [...] Más abajo estaba el Café Chicago, el 
Teatro Talía y más arriba el cine Mistral. En la izquierda del Paralelo estaba el 
Bataclán, el Teatro Apolo, dentro las Atracciones Apolo y Frontón Apolo, y después 
el Teatro Nuevo, el café Barcelona y el cine Barcelona, con atracciones y varietés. 
Más arriba nos encontrábamos el cine Victoria, el Molino, el Teatro Cómico, el cine 
Condal, que tenía jardines detrás para ir de refrescos, y por último el cine América.37 

 
Un món popular, ple de bars i terrasses, de teatres, cabarets, music-halls i espectacles 
més o menys permesos, i també, ja ho hem vist, de droga i prostitució. Un món nocturn 
que es perllongava pel Barri Xino, i que «era escenario no sólo del ocasional 
encanallamiento del burgués barcelonés, sino también habitual lugar de encuentro de 
militantes obreros, sede de muchos sindicatos anarquistas y, en determinados 
momentos, espacio de conspiración y revuelta».38  

Chris Ealham abunda en el caràcter “de classe”, proletari, d’aquell espai urbà, 
destacant com la “geografia moral” burgesa produïa una cartografia de la ciutat amb 
zones “bones” i “dolentes”; entre les darreres, els “baixos fons” del Barri Xino.39  
 

Hacia la década de 1920 había asimilado influencias cosmopolitas europeas y 
americanas, como el jazz y el tango, y presumía de ser el “Broadway de Barcelona”. 
Pese al aire interclasista que daban unos pocos bohemios burgueses y de clase media 
a los espacios de ocio del Paral·lel, existía un gran abismo entre los que buscaban 
los crudos placeres que ofrecía el centro de la ciudad, y la burguesía industrial, 
adherida públicamente a principios elitistas de gratificación diferida, sobriedad y 
respetabilidad. Los “buenos ciudadanos” injuriaban con frecuencia a la zona del 
puerto que bordeaba el Paral·lel y el Raval.40 

 
Els bars i tavernes del Paral·lel eren llocs de discussió i debat d’obrers i anarquistes. 
Buenaventura Durruti i el seu grup es reunien al Cafè La Tranquilidad. Sense anar més 
lluny, Durruti i Francisco Ascaso hi varen ser detinguts quan la insurrecció armada dels 
miners de Fígols de gener de 1932.41 I l’any 1934, «a mediados de abril, tras un tiroteo 
en el que se intercambiaron al menos 200 disparos, Bruno Alpini, un anarquista italiano 
y expropiador, murió asesinado en el Paral·lel, evento considerado en círculos 
anarquistas como una aplicación clásica de la ley de fugas».42  
 

                                                           
37. Entrevista a Valentí Ruíz (Núria Reguero), Arxiu-Dipòsit Corpus Històries de Vida, Facultat de 

Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. Citat per OYÓN, La quiebra..., pàg. 
339. 

38. OYÓN, La quiebra..., pàg. 339. 
39. Chris EALHAM, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, Madrid, Alianza 

Editorial, 2005. 
40. EALHAM, La lucha..., pàg. 47. 
41. EALHAM, La lucha..., pàg. 214. 
42. EALHAM, La lucha..., pàg. 236. 
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LES SALES I L’ESCENA  
Malgrat que l’univers del Paral·lel englobés molt més que els seus teatres, qualsevol 
recerca ha de passar per un estudi aprofundit de les sales d’espectacle.   Una recerca que 
resta oberta, tot i que l’actual revifada del Paral·lel, amb les reformes arquitectòniques i 
la posada en marxa amb una programació renovada d’El Molino i de l’antic Español, 
ara Arteria/Paral·lel, hagi dut aparellades la publicació de dues monografies dedicades a 
ambdues sales.43 Fóra bo que el pla de treball d’aquesta investigació comencés  per la 
lectura atenta del llibre de Miquel Badenas, ja que, encara que farcit d’anècdotes, 
compendia una informació cabdal. Una base a comprovar i completar amb la cerca de 
fonts documentals, que descobriríem, fonamentalment, en  els expedients de l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona , els materials del Museu de les Arts de 
l’Espectacle i les notícies de premsa.  

Més enllà de subministrar  més dades a l’entorn de la història dels teatres del 
Paral·lel, aquest treball hauria d’explicar la singularitat dels espais escènics del Paral·lel 
i la seva deriva arquitectònica, de coberts de caire provisional a teatres permanents. S’ha 
fet notar poc com la necessitat de burlar la normativa, projectant unes arquitectures amb 
aparença de magatzems, va induir una certa tipologia, amb una planta semblant a la 
d’una església, de tres naus, on la central més ampla contenia la platea i les laterals els 
pisos de llotges. L’estudi dels dos grans arquitectes del Paral·lel, Andreu Audet i Puig i 
Manuel Joaquim Raspall, els inventors d’aquest tipus de teatre, mereix més atenció de 
la que ha tingut fins avui. 
 
 
 
Epíleg 
Dins la història del lloc del teatre de Barcelona, el Paral·lel no deixa de ser sinó un 
episodi més que reforça la hipòtesi, ja avançada, de la reiterada situació dels teatres en 
els marges de la ciutat, com si preveiessin el sentit del desenvolupament urbà. Així 
succeí quan la primera Casa de Comèdies se situà a les Rambles, fora muralles, en la 
frontera entre la ciutat i el seu raval. Malgrat la situació de la sala pogués semblar 
fortuïta, ja que s’ubicava en uns horts donats a l’Hospital de la Santa Creu, que des del 
1579 tenia el Reial privilegi de gestionar les funcions teatrals de les companyies de 
còmics i líriques que arribaven a Barcelona, els administradors de l’Hospital també 
podrien haver triat qualsevol altra de les seves propietats per construir la sala. Tal 
vegada escolliren aquella intuint que l’indret estava cridat a esdevenir un lloc privilegiat 
de la ciutat. El cas és generalitzable a d’altres. La relació entre espai urbà i teatre es 
produeix, tal com ja hem dit, en dos sentits: d’una banda, el potencial cívic de l’espai 
urbà atrau al teatre, i de l’altra, l’activitat teatral contribueix a materialitzar el potencial 
del lloc. 

Un procés semblant al del passeig de Gràcia, via privilegiada dins les que en el pla 
de Barcelona unien la ciutat amb les viles de la primera corona perifèrica. A mitjans del 
segle XIX, en aquell passeig hi havia «més teatres que gent per anar-hi», si fem cas de 
les paraules de Pitarra. Jardins, camps elisis, teatres d’estiu i de pedra, eren llocs 
                                                           
43. Lluís PERMANYER, El Molino, un segle de història, Barcelona, Angle, 2009; Josep CUNILL CANALS, 

Gran Teatro Español (1892-1935). Història del primer teatre del Paral·lel, Barcelona, Fundació 
Imprimatur, 2011. 
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d’esbarjo i d’encontre, tal com hem expressat en aquesta comunicació. Amb la 
construcció de l’eixample, de mica en mica el teatre anà fent les maletes per anar al 
Paral·lel i també instal·lar-se a les viles del pla de Barcelona. Allà, en la vida i en les 
seus de les entitats, tant les obreres com les catòliques, el teatre tingué un lloc 
important. El teixit associatiu, i amb ell els teatres, es difonia per l’espai urbà. Front a 
l’estructura més lineal de les Rambles, el passeig de Gràcia i el Paral·lel, els teatres 
d’ateneus es repartiren pel territori, aportant una altra lògica estructural al sistema 
teatral de Barcelona.  

Avui, en cadascun d’aquests indrets de la ciutat, han quedat rastres del pas del 
teatre. Una espècie de pòsit, una memòria més o menys afeblida. Més present encara a 
les Rambles, pendents de recuperar el Teatre Principal. Consumida, irrecuperable, al 
passeig de Gràcia i a la plaça de Catalunya. En una cruïlla al Paral·lel, on, després de 
pràcticament desaparèixer la vida teatral, ara està renaixent, això sí, transfigurada. Més 
enllà del grau de satisfacció que puguin generar les metamorfosi modernitzadores de 
locals com el Teatro Español, després Studio 54 i ara Arteria-Paral·lel, i El Molino, el 
cert és que reflecteixen que l’esperit del vell Paral·lel ha abandonat el lloc. Quin serà el 
camí que prendrà l’Arnau?  

Als barris la situació és diversa, volàtil i contradictòria. A Gràcia mateix, mentre 
l’Artenbrut tanca i la Beckett té els dies comptats a l’espera del trasllat al Poblenou, 
s’obren l’Almeria Teatre i el vell Lliure. Al marge dels canvis d’una o altra sala, la 
xarxa més o menys articulada de teatres d’entitats i ateneus es manté força estable, com 
una estructura perceptible en el mapa teatral de la Barcelona contemporània. Uns espais 
aptes per a abrigar, com ja ho van fer pels anys setanta i vuitanta, propostes teatrals 
d’avantguarda, i contemporàniament també, com ho demostra  l’Antic Teatre en el local 
del vuitcentista Círculo Obrero de San José. 

Estudi morfològic, panoràmica històrica i coneixement del projecte artístic, són 
aproximacions complementaries amb les que anar dibuixant mapes teatrals d’una ciutat, 
que inclourien i enllaçarien les escales urbana, arquitectònica i escènica. Una mirada 
que tampoc no esgotaria la relació del teatre amb la ciutat, ja que la mirada als teatres no 
ens ha de fer perdre de vista que el fet teatral –ja no els edificis– es difon pels espais 
urbans i els transforma, encara que sols sigui per un instant. Més que d’un mapa 
hauríem de parlar d’una cartografia. D’una col·lecció de grafies que anirien situant en la 
representació de la ciutat trets diversos de l’activitat teatral i dels edificis que l’abriguen. 

Els treballs d’elaboració d’una cartografia teatral de Barcelona per part de 
l’Observatori de Teatres en Risc constitueixen una temptativa al respecte. Un conjunt de 
plànols i una base de dades que cerquen oferir materials per entendre les lògiques del 
sistema teatral de la ciutat en la situació contemporània i al llarg del temps. 
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Una anàlisi historiogràfica de l’oci i els seus espais 
a la Barcelona del 1900 
 
Fàtima López*  
Teresa-M. Sala** 
 
 
 
 
 
Amb aquesta comunicació1 volem presentar una revisió seleccionada de la manera com 
la historiografia ha tractat determinades activitats relacionades amb l’oci i els espais on 
aquestes es desenvolupen, en el context històric de la Barcelona de la febre d’or i del 
modernisme, que hem volgut anomenar la Barcelona del 1900.  

Ens centrarem en el terreny de les manifestacions artístiques, enteses de forma 
àmplia i abordant-les tant des del punt de vista del creador com del receptor. Així, els 
factors d’anàlisi tenen a veure amb aspectes diversos relacionats amb el gaudi o la 
contemplació de les arts, les diversions, les aficions, les distraccions i tot allò que forma 
part del lleure dels barcelonins, així com també les imatges, les construccions o els llocs 
on es duen a terme.  
 
 
La conquesta de l’oci: anàlisi d’algunes de les fonts primàries 
entre 1880 i 1914 
 
L’estudi de les fonts i documents que d’una manera o altra tracten temes relacionats 
amb la “conquesta de l’oci” i l’incipient naixement de les indústries culturals a les 
darreres dècades del vuitcents, ens permeten de veure quines van ser algunes de les 
interpretacions generades en l’època. Una primera reflexió a fer és com apareixen noves 
formes d’esbarjo –com el cinematògraf– i, de retruc, nous espais necessaris per a les 
activitats de lleure dels barcelonins.  

Ja ben entrat el segle XIX, es van començar a publicar a Barcelona les guies urbanes, 
seguint bàsicament l’exemple francès, amb un marcat interès per a la història local.2 
Encara que Carmen Rodríguez presenta la ponència intitulada «Les guies de Barcelona 
al segle XIX: la construcció d’una historiografia particular», nosaltres ens hi centrarem 
en els aspectes referents a l’oci, perquè són un tipus de publicació que ens situen els 
espais de lleure ciutadà des del punt de vista històric i geogràfic. És evident que el 

                                                 
* GRACMON, Universitat de Barcelona. 
** GRACMON, Universitat de Barcelona. 
1. Aquesta comunicació s’inscriu dins del projecte Los espacios del ocio en la Barcelona de 1900, dirigit per Teresa-

M. Sala dins del GRACMON (Grup de Recerca consolidat en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis) del 
Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. El projecte està finançat pel Ministeri HAR 
2008-04327/ARTE. L’equip d’investigadors està format per professorat d’història de l’art de la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, així com un bon nombre de becaris d’investigació que es dediquen als 
diversos camps de les arts, tant l’arquitectura, la pintura com l’escultura, com la fotografia, el món del teatre i la 
música. 

2. Vegeu Teresa-M. SALA (ed.), Barcelona 1900. Catàleg de l’exposició, Amsterdam, Van Gogh Museum, 2007. 

http://ccuc.cbuc.cat/record=b3879562~S23*cat
http://www.ub.edu/gracmon/equip/fatima-lopez-perez/
http://www.ub.edu/gracmon/equip/teresa-m-sala-garcia/
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viatge per ell mateix esdevé una activitat d’oci3 (que prefigura el que després esdevindrà 
el fenomen del turisme massiu del segle XX), tot i que, com a experiència de visita, 
també pot ser traslladada als mateixos habitants de la ciutat. Algunes de les publicacions 
que emmarquen cronològicament aquesta evolució són la guia de Joan Roca i Roca, 
publicada el 1884, amb el títol Barcelona en la mano. Guía de Barcelona y sus 
alrededores,4 i les aparegudes el 1914: el primer Plano Monumental de Barcelona, 
editat per la Sociedad de Atracción de Forasteros, i la revista Barcelona Atracción. 

Tal com és habitual en aquest tipus de publicacions, a les guies no poden faltar les 
informacions relatives a l’allotjament i als establiments per a menjar i beure, necessitats 
bàsiques dels visitants. Observem com els teatres reben una atenció individualitzada, 
igual que els cafès-concerts, els frontons, els hipòdroms i les places de toros. A la 
segona edició de la guia de Roca i Roca, del 1895, s’actualitzen les dades, incloent com 
a novetat una descripció més detallada amb anotacions històriques. 

Entre ambdues edicions, amb motiu de la celebració de l’Exposició Universal de 
Barcelona del 1888, aparegueren tot un seguit de futlletons i guies diverses. A la Guía 
Ilustrada de la Exposición Universal de Barcelona en 1888, de Juan Valero de Tornos 
(editada en francès el 1889),5 és especialment interessant el capítol dedicat a la «Manera 
de emplear el tiempo en Barcelona», on es mostra un possible itinerari per gaudir de la 
ciutat en 8-15 dies (en el que els monuments remarcats són la Catedral, l’església de 
Santa Maria del Mar, el castell de Montjuïc, amb la recomanació d’anar al teatre a la 
nit). També s’anima al visitant a recórrer els voltants de Barcelona (Montserrat o la 
costa del Maresme). Amb aquest mateix concepte d’estructurar la visita per dies apareix 
Douze jours à Barcelone. Guide illustré, d’Ossorio Gallardo, editada a Barcelona el 
1908, que tot i ser breu és una guia ben documentada que destaca per estar il·lustrada 
amb fotografies de Merletti, Audouard i altres fotògrafs residents a la ciutat. També és 
del tot significatiu que aparegui una Guia y plano de San Martin de Provensals,6 escrita 
per José Suñol Gros nou anys abans de la unificació dels municipis del Pla de 
Barcelona, amb un plànol de la població dibuixat per l’arquitecte municipal Pere 
Falqués. En el pròleg s’indica que a la guia només es consideren els aspectes fabrils i 
mercantils del municipi, essent-ne motiu d’orgull i complaença. També s’hi fa esment, 
però, dels edificis públics, com la Casa Consistorial, i els religiosos de “gust gòtic” 
(l’antiga església de Sant Martí, la del Clot i la de Santa Maria del Taulat), alhora que 
recull la construcció del temple expiatori de la Sagrada Família a la part alta del 
municipi com a «obra notabilísima bajo todos los conceptos [...] que admiran muchos 
visitantes».7 Altres exemples els trobem a la Guía del viajero en Barcelona de Luis 
Tasso, de 1893,8 o la Guía diamante de García del Real de 1896,9 escrita en castellà i en 
francès, que és definida pel seu autor com una metòdica descripció de la ciutat. El 1908 

                                                 
3. A diferència del Grand Tour del segle XVIII (que només podien fer els ociosos fills de la noblesa), després de la 

Revolució Francesa podríem dir que també els viatges es democratitzen. Una de les formes més elevades de 
passatemps culte era el coneixement de les Belles Arts. Els dilettanti, els col·leccionistes i, en general, els 
aficionats a les arts no només desitjaven llegir sobre els monuments sinó també visitar-los. 

4. Joan ROCA I ROCA, Barcelona en la mano. Guía de Barcelona y sus alrededores, Barcelona, E. López, 1884 i 
1895. 

5. Juan VALERO DE TORNOS, Guía Ilustrada de la Exposición Universal de Barcelona en 1888 de la ciudad, de sus 
curiosidades y de sus alrededores, Barcelona, G. de Grau, 1888. 

6. José SUÑOL, Guia y plano de San Martin de Provensals, Barcelona, La Académica, 1888. 
7. SUÑOL, Guia..., pàg. 8. 
8. Luis TASSO, Guía del viajero en Barcelona, Barcelona, 1893. 
9. L. GARCÍA DEL REAL, Barcelona. Guía Diamante-Guide Diamant, Barcelona, Librería de Francisco Puig, 1896, 

1904 i 1909. 
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apareix Barcelona selecta, escrita per Giró,10 que presenta com a novetat un llistat 
complet dels cinematògrafs. Entre 1911 i 1912, de la mà del popular escriptor Josep 
Maria Folch i Torres, es publica la completa guia Select Guide Barcelona. Verdadera y 
única guía práctica para el turismo.11 En ella s’hi reprodueixen uns quadres amb hotels, 
restaurants, pensions i fondes adherits a la Sociedad de Atracción de Forasteros, amb 
informació d’utilitat pràctica dels preus mínims per dia, cosa que ens possibilita la 
comparació amb altres ciutats. En ella, els espais de l’oci s’agrupen en la secció 
«Teatros y Diversiones», i els cafès i restaurants s’estructuren a partir de les tres vies 
que concentren l’oci barceloní, és a dir, la plaça de Catalunya, el passeig de Gràcia i les 
Rambles. També inclou la reproducció de fotografies del Palau de la Música i de la 
plaça de toros de les Arenes, amb la inclusió de diversos anuncis comercials de 
restaurants. 

No podem deixar de banda un altre tipus de guies de caràcter comercial i industrial, 
d’entre les quals destaca L’Anuari Riera,12 que en les diverses seccions que agrupa es 
limita a facilitar el nom de l’establiment i l’adreça, incloent tot un apartat d’anuncis. 

L’any 1914, la promoció turística de la ciutat esdevé la tasca primordial de la 
Sociedad Atracción de Forasteros, que a Barcelona Atracción (Revista mensual de 
informaciones a los turistas),13 dedica una pàgina als espectacles amb les seccions de 
«Teatros y variedades», «Parques y atracciones», «Music-halls», «Deportes» i «Varias». 
És interessant analitzar el tipus d’oferta cultural que es fa, amb una cartellera força 
variada, tant dels espectacles teatrals com de les sessions de cinematògraf. D’altra 
banda, els esports també són un dels atractius recomanats, mentre a l’apartat de 
“Varias” és on consten les exposicions de pintures (Círculo Artístico, Casa Reig, Fayans 
Català, Parés i Esteva...), els concerts del Palau de la Música Catalana i una mostra de 
piscicultura. A part d’això, el Museu-taller Masriera es singularitza a pàgina sencera 
entre deu itineraris que permeten visitar la ciutat i els seus entorns. A la secció 
anomenada «Actualidades Barcelonesas» es fa esment d’alguns dels esdeveniments i 
activitats de l’oci, amb el mapa, ja citat, amb els monuments dibuixats.14 

El butlletí de la Sociedad Atracción de Forasteros, que es va començar a editar el 
1910, recull un ampli conjunt d’anuncis comercials dels establiments adherits a la 
societat. Conté dades d’interès remarcable, com els serveis oferts, petites descripcions i 
reproduccions fotogràfiques de les millors vistes que es volen donar a conèixer com a 
carta de presentació de cada establiment. S’inclouen breus articles d’espais considerats 
d’interès turístic, com el Teatre del Liceu, el Frontó Condal o els jardins de Barcelona, i 
es fa esment de les modernes reformes, com la de l’Hotel de Inglaterra, o bé de 
l’obertura de l’American-Bar. 

També el 1914 es publicà Barcelona descrita por sus literatos, artistas y poetas. Les 
descripcions d’Àngel Guimerà, Ignasi Iglesias, Joan Roca i Roca, Francesc Mateu, 

                                                 
10. F. GIRÓ, Barcelona Selecta, Barcelona, Imp. Fidel Giró, 1908. 
11. Josep Maria FOLCH I TORRES, Select Guide Barcelona. Verdadera y única guía práctica para el turismo, 

Barcelona, Soc. Gral. de Publicaciones, Barcelona, 1911-1912. Folch i Torres apareix com a cap de les oficines 
de la Sociedad Atracción de Forasteros. 

12. Anuario Riera. Guía general de Cataluña. Comercio, Industria, Profesiones, Artes y Oficios, Propiedad Urbana, 
Rústica y Pecuaria, Datos Estadísticos, Geográficos y descriptivos y Sección de propaganda, Barcelona, Centro 
de Propaganda Mercantil, 1896- 1910. 

13. Albert  BLASCO, Barcelona Atracción (1910-1936). Una revista de la sociedad de atracción de forasteros, 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra - Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, 2005 (tesi doctoral 
dirigida pel Dr. Josep Termes); Dolors VIDAL, L’imaginari monumental i artístic del turisme cultural. El cas de 
la revista Barcelona Atracción, Barcelona, Universitat de Girona, 2005 (tesi doctoral dirigida pel Dr. Eduard 
Carbonell). 

14. Se’n conserva un exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
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Apel·les Mestres, Adrià Gual, Joan Maragall, Enric Borràs o Narcís Oller, entre d’altres, 
són, sens dubte, diverses visions de la Barcelona de començaments de segle, que tracten 
espais emblemàtics com les Rambles, el port, el Saló de Cent, el carrer de la Bòria, la 
Sagrada Família o Vallvidrera. És precisament Apel·les Mestres qui, a «Las dos 
Barcelonas», fa referència a la imatge turística de la ciutat, on l’oci podia esdevenir un 
reclam («Para el turista superficial que sólo busca el “confort”, la alegría del vivir, el 
movimiento y la animación de la ciudad moderna, hay una Barcelona que reúne casi 
todas las condiciones apetecibles: grandes avenidas con suntuosas construcciones, 
hermosas calles con espléndidas tiendas, numerosos teatros y “music-halls”»), davant 
de la zona antiga, que seria visitada per aquell turista «que en sus viajes busca algo más 
que todo esto, para el artista, el pensador, el hombre de cultura y de sentimientos 
estéticos». De la visió de la ciutat des de dins, Adrià Gual va presentar la «Barcelona de 
festa»: 

 
La Barcelona treballadora que s’engalana de mil xemeneies fumejantes, es tant 
riallera com austera i sobretot, es festosa [...] Ella floreix en son semblant la 
rialla de les grans diades, perque pel treball inestroncable se la guanya i afanya 
heroicament [...] “Ets la Ciutat complerta”. 15 

 
No podem deixar de banda d’aquesta anàlisi la manera com els diaris El Noticiero 
Universal, Diario de Barcelona o La Vanguardia inclouen notícies que mostren els 
gustos dels barcelonins i com aquests repercuteixen en els diversos canvis produïts als 
seus espais. A tall d’exemple podem citar l’article de Federico Rahola aparegut a La 
Vanguardia, sobre l’èxit del gènere francès:  
 

Todo ha cambiado con la importación del nuevo género que ha venido a sustituir 
al flamenco: el aspecto del local, la calidad del público y el carácter del 
espectáculo. Los antiguos cafés cantantes han sufrido por lo pronto reformas 
considerables; restaurados por completo, se ha puesto empeño en dotarlos de un 
saloncito aparte del teatro, para cuya decoración se ha echado el resto.16 
 

A altres publicacions periòdiques podem resseguir les inauguracions celebrades i 
descripcions detallades dels nous establiments, de reformes o novetats decoratives. 
D’altra banda, revistes de caire social com La Tramontana descriuen, a manera de 
balanç de la situació, els canvis en els costums populars:  
 

Totas aquellas diversions insulsas, semi-religiosas y semi-bárbaras de algun 
temps, se perden per a donar pas á altras més moralisadoras y instructivas, que, a 
la vegada que deleytan, enalteixen la dignitat humana. Ja casi no hi ha carrer a 
Barcelona en que no hi hagi un cassino ú altre. Y ja no hi ha colectivitat que no 
dongui vetlladas artístich-literarias en quinas se escampan, com sembradora 
llavor, munió de ideas y pensaments profitosos pera la civilisació entre trovas y 
cansons, entre flors y música.17 

 

                                                 
15. Barcelona descrita por sus literatos, artistas y poetas, Barcelona, Patronato Oficial de la Unión Gremial de 

Barcelona,1914, pàg. 25-27 i 29-31. 
16. Federico RAHOLA, «El género francés», La Vanguardia, 15-II-1888, pàg. 1. 
17. La Tramontana, 18-V-1888.  
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Revistes il·lustrades com La Ilustració catalana, dirigida per Francesc Matheu, ens 
faciliten destacades informacions sobre espectacles, esdeveniments artístics (les 
exposicions a la Sala Parés o l’arribada a la ciutat del cèlebre pianista Rubinstein al 
Teatre Principal), seccions dedicada a l’esport, articles referents a inauguracions, a 
reformes dels espais o a personatges singulars de l’oci de la ciutat. En aquest cas, el text 
és tan important com els dibuixos i els gravats que l’acompanyen. Així, es tracten 
esdeveniments referents a les decoracions (articles de les inauguracions de la Maison 
Dorée, del Vermut Torino, el Cafè Novedades, la Fonda Espanya, el Teatre Onofri, el 
Teatre Espanyol, el Círcol Eqüestre, el Palau de la Música, el Teatre Poliorama i el 
Velòdrom), actes celebrats en el seus interiors, de caire polític (al Frontó Comtal, a la 
plaça de toros de les Arenes, al Teatre Tívoli i al  Teatre Condal) o de caire cultural (la 
Festa de la Música Catalana al Teatre de Novetats), a més dels diversos banquets 
celebrats al restaurant del Tibidabo i al Mundial Palace.   

La Ilustración Artística és una altra revista il·lustrada a considerar. Són importants 
els textos i les il·lustracions sobre el Frontó Barcelonès d’Enric Sagnier i Villavechia, la 
nova plaça de toros de les Arenes d’August Font i Carreras, el “Diorama animado” de 
Salvador Alarma, el Vermut Torino, el Restaurant Maison Dorée o el Kursaal. En altres 
ocasions, els espais esdevenen escenari d’actes o celebracions; és el cas, per exemple, 
d’un ball en el Teatre Líric, de banquets al restaurant del Tibidabo, d’un concert al 
Teatre Condal o el banquet ofert a Josep Llimona pel monument al Doctor Robert a la 
Maison Dorée. 

El 1911 es recullen impressions de la vida ociosa del Paral·lel:  
 
También ésta es la hora de la vuelta obligada por el Paralelo, el momento más 
interesante de la gran kermesse popular. […] Un público inmenso discurre y se 
codea por el centro del arroyo o por el puesto libre de las aceras, medio 
deslumbrado por la luz que desborda de los cafés-pajareras, de los pórticos de 
teatro, en cartón piedra, simulando riqueza y lujo.18 
 

Una altra de les revistes il·lustrades que recull diverses vistes del Vermouth Torino és 
Hojas Selectas. També Pèl i ploma reprodueix dibuixos de Ramon Casas on es 
representen escenes de l’oci de l’època, com una dona asseguda davant un carrousel a 
París, una corrida de toros o el quadre Ball de tarda. De forma complementària, Pluma 
y Lápiz publicà articles sobre la història de la festa dels toros i sobre nous establiments, 
altre cop referint-se al Vermouth Torino i el premi obtingut per aquest establiment al 
millor decorat de l’any i també al nou Teatre Onofri. Cal destacar que el 1903 es dedicà 
el número extraordinari a diverses activitats relacionades amb jocs de l’època, així com 
a la ciutat de Monte Carlo. El mateix any es dedicà un altre monogràfic als cafès-
concerts. 

En un altre nivell d’anàlisi, pel que fa a les fonts gràfiques, hem de remarcar la 
presència cada vegada més gran d’àlbums artístics, on es reproduïen aquelles 
edificacions singulars que per una raó o altra van obtenir un major grau d’èxit ciutadà. 
Sota la direcció de l’arquitecte Francesc Rogent i Pedrosa, es publicà Arquitectura 
moderna de Barcelona. España artística arqueológica monumental, en dues edicions, 
els anys 1897 i 1900.19 En aquesta obra intervingueren artistes de renom, com Lluís 
Domènech i Montaner, que realitzà l’estudi sobre la “construcció moderna”, a més dels 
                                                 
18. Miguel S. OLIVER, «De Barcelona. Crónicas fugaces», La Ilustración Artística, 17 -VII-1911, pàg. 1.  
19. Francesc ROGENT (dir.), Lluís DOMÈNECH I MONTANER, Arquitectura moderna de Barcelona. España artística 

arqueológica monumental, Barcelona, Parera, 1897, i Juan Bta Pons y Cia., 1900. 
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dibuixos d’Alexandre de Riquer, Josep Pascó i Francesc Casanovas, entre d’altres. S’hi 
inclogueren explicacions i làmines d’algunes de les noves construccions destinades a 
l’oci ciutadà, com el Gran Hotel Internacional i el Restaurant del parc de la Ciutadella, 
tots dos de Domènech i Montaner, el Frontó Barcelonès, d’Enric Sagnier, i el Frontó 
Condal, de Francesc Rogent. D’altra banda, als àlbums Materiales y Documentos de 
Arte español es van anar reproduint làmines de dos dels espais d’oci més representatius 
dels gustos del modernisme, que van ser guardonats amb els premis del Concurs 
d’edificis artístics i establiments urbans de l’Ajuntament de Barcelona: el Vermut 
Torino (1903) i el Palau de la Música Catalana (1910). Alhora, d’entre els luxosos 
àlbums fotogràfics de la Barcelona artística e industrial editats per Thomas, el de 1911 
esdevé, tal com es fa notar, un compendi de «la magnificiencia urbana» de la imatge 
turística que es pretenia oferir a l’estranger. 

També van jugar un paper molt important de difusió de la imatge de Barcelona 
l’edició de postals, recullides recentment per Àngel Toldrá Viazo.20 En elles hi 
apareixen fotografiats diversos espais destinats a l’oci, com el Gran Hotel Colón, el 
Restaurant Miramar, el Teatre Principal, el Palau de la Música Catalana, el Tibidabo i 
les places de toros Monumental i les Arenes. 
 
 
 
La cultura de l’oci després de la guerra civil. 
Aportacions historiogràfiques fins els nostres dies 
 
Durant els anys quaranta i cinquanta, la historiografia tractà predominantment aspectes 
vivencials i anecdòtics dels espais per al menjar i l’allotjament. Volem destacar la 
col·lecció Barcelona y su historia, de l’editorial Dalmau, amb títols significatius com El 
hostal, la fonda, la taberna y el café en la vida barcelonesa: descripción histórica, de 
Lluís Almerich,21 de l’any 1945, un recorregut de caire anecdotista per la història dels 
espais de l’allotjament i del cafè; o un autor com Joaquim M. de Nadal, que publicà 
Barcelonerías –un llibre d’èxit que aviat s’exhaurí– o Recuerdos y chismes de la 
Barcelona ochocentista, amb un títol del tot eloqüent. També és destacable El arte 
modernista en Barcelona, de 1943, la primera publicació que recuperà l’època del 
modernisme, escrita per J. F. Ràfols, tractadista d’art, arquitecte i professor de l’Escola 
Superior d’Arquitectura de Barcelona. Pocs anys després, el 1949, el mateix autor va 
escriure Modernisme i modernistes, una crònica ben documentada del moviment i dels 
que hi prengueren part, en la que dedicà diversos capítols a l’oci i a les activitats 
culturals: les cinc festes modernistes de Sitges, les efemèrides musicals de la ciutat 
(com els concerts de quartet del jove pianista Lluís Millet al cafè Pelayo, o d’Amadeu 
Vives, que serviren per planejar la fundació del que seria l’Orfeó Català, la fundació de 
la Societat Catalana de Concerts, l’Associació Wagneriana o la Institució Catalana de 
Música), les vint-i-nou sessions del Teatre Íntim o Els Quatre Gats. El 1951, Alexandre 
Cirici publicà El Arte modernista catalán,22 ampliant alguns dels capítols iniciats per 
Ràfols, sobretot pel que fa a les arts decoratives i l’arquitectura. Els espais de l’oci hi 
apareixen referenciats amb algunes interessants descripcions i amb dades sobre els 

                                                 
20. Àngel TOLDRÀ, Catàleg de targetes postals de Barcelona A.T.V, Barcelona, Ausa-Ajuntament de Barcelona, 

2003. 
21. Lluís ALMERICH, El hostal, la fonda, la taberna y el café en la vida barcelonesa: descripción histórica, 

Barcelona, Millà, 1945. 
22. Alexandre CIRICI, El Arte modernista catalán, Barcelona, Aymá, 1951. 
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arquitectes, els decoradors, els projectistes o els artesans que treballaren en la seva 
decoració, d’alguns dels quals l’autor encara va tenir l’oportunitat de recollir-ne el 
testimoni de viva veu.   

En aquesta mateixa línia de records i vivències personals, Confessions (1880-
1936)23, de Miquel Regàs, escrit el 1960, és un llibre que comprèn un recull particular 
de fets relacionats amb els hostals i els hotels de Barcelona; aquest també havia estat el 
tema, juntament amb els restaurants, en un llibre seu anterior: Una generació 
d’hostalers, de 1952.24 

Los viejos cafés de Barcelona, en  dos volums, escrita per Tomàs Caballé l’any 
1946,25 és la primera història dels cafès que tenim referenciada, amb un marc cronològic 
que va des del segle XVII fins a començaments del XX. Paral·lelament, a la revista 
Destino s’anaven publicant breus articles de caràcter monogràfic sobre hotels i cafès.26 

Alguns dels espais destinats a l’oci queden inclosos dins de la història dels espais 
comercials de Barcelona. David Mackay publicà als anys seixanta un estudi pioner 
sobre les botigues modernistes,27 citant alguns espais conservats destinats a l’oci. El 
1963, dos estudis monogràfics sobre dues obres arquitectòniques de Lluís Domènech i 
Montaner destinades al lleure aparegueren publicats en format d’article a la revista 
Cuadernos de Arquitectura.28 

A la dècada dels setanta, Xavier Fàbregas publicà diversos estudis sobre les formes 
de diversió a catalunya on plantejava el tema de “la conquesta de l’oci” en la societat 
industrialitzada. El 1978 introduí el concepte “topografia de l’oci”, a partir de fonts 
documentals periodístiques, que li permeté de reconstruir una història de Barcelona i 
dels seus llocs d’esbarjo.29 De forma més específica sobre els cafès, Josep Maria 
Espinàs va publicar, el 1975, Quinze anys de cafès de Barcelona 1959-1974,30 on 
apareixen referències a cafès històrics oberts durant el modernisme, incloent referències 
a circumstàncies que han dut a la seva modificació o a la seva desaparició. 

Pel que fa a un seguit de publicacions promogudes per l’empresa Catalana de Gas i 
impulsades per Pere Duran Farell, que van ser concebudes com a llibres de regal, amb 
textos encarregats a Manuel García Martín, podem destacar-ne tres, pel tractament que 
es fa del tema: la primera és Els oficis catalans protagonistes del Modernisme, de 
1977,31 on de forma general es descriuen alguns dels cafès més rellevants amb decoració 
modernista, una obra en la que, malgrat que el discurs escrit no segueix un criteri 
estrictament històric, les làmines esdevenen un document gràfic destacable; les altres 
dues són monografies dedicades a dues obres cabdals de l’arquitecte Domènech i 

                                                 
23. Miquel REGÀS, Confessions (1880-1936), Barcelona, Gràfiques Marina, 1960. 
24. Miquel REGÀS, Una generació d’hostalers, Barcelona, Gràfiques Marina, 1952. 
25. Tomàs CABALLÉ, Los viejos cafés de Barcelona I-II, Barcelona, Albón, 1946. 
26. Dels articles publicats en la revista Destino podem citar: Miguel PUERTO, «Viejos clisés del Paralelo. Historia de 

un café», Destino, 469 (1946), pàg. 8-9; Juan CABANÉ i José ESTEBAN, «1900-1950 Historia de un hotel. Las 
tertulias del Colón», Destino, 697 (1950), pàg. 14-15. 

27. F. R., J., «Interiores modernistas», Cuadernos de Arquitectura, 38 (1959), pàg. 160-163; David MACKAY, 
«Tiendas modernistas en Barcelona, 1882-1922», Cuadernos de Arquitectura, 49 (1962), pàg. 34-39 i «Llista de 
les principals botigues modernistes». 

28. David MACKAY, «El palau de la Música catalana», Cuadernos de Arquitectura, 52-53 (1963), pàg. 34-45; J. M. 
MARTORELL, «El café-restaurante de la Exposición Internacional», Cuadernos de Arquitectura, 52-53 (1963), 
pàg. 17-25. 

29. Apareix referenciat en Raffaella PERRONE, Espacio teatral y escenario urbano. Barcelona, entre 1840 y 1923, 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011 (tesi doctoral dirigida pel Dr. Antoni Ramon Graells), pàg. 
20.  

30. Josep Maria ESPINÀS, Quinze anys de cafès de Barcelona. 1959-1974, Barcelona, Dopesa, 1975. 
31. Manuel GARCÍA, Els oficis catalans protagonistes del Modernisme, Barcelona, Catalana de Gas y Electricidad, 

1977. 
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Montaner, Benvolgut Palau de la Música, publicada el 1987,32 i Fonda de España, el 
1991.33 

Amb motiu del Centenari de l’Exposició Universal de 1888, es va publicar un 
llibre34 que recull diversos aspectes relacionats amb el certamen. S’observa que el 
vessant artístic de l’Exposició ha estat tractat des de l’àmbit de les belles arts i de les 
indústries artístiques, però no de forma específica sobre les arts dedicades al gaudi i a 
l’esbargiment, així com als espais pròpiament dits. 

Dins de la Història de l’Art Català de Francesc Fontbona i Francesc Miralles, el 
volum Del Modernisme al Noucentisme 1888-1917 inclou els espais més rellevants de 
l’oci dins de la vida artística de l’època.35 Anys més tard, en la completa col·lecció El 
Modernisme dirigida pel mateix Francesc Fontbona36 es posaren al dia les recerques 
efectuades sobre el tema. 

En un primer intent de recollir de forma individualitzada espais de l’oci emblemàtics 
de Barcelona, podem citar les obres de Lluís Permanyer Establiments i negocis que han 
fet història, de 199037 –que inclou la sala de ball La Paloma, El Molino o el Cafè Lion 
d’Or–, i Barcelona: àlbum de fotos, de 199138. En la mateixa línia, el 1992, Josep Maria 
Botey va publicar Interiors de Barcelona39. D’altra banda, a Catalogación y estudio 
gráfico de los locales comerciales de estilo modernista en Barcelona40, un treball de fi 
de carrera presentat el 1993 a l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona, hi podem 
trobar una àmplia i destacada recopilació amb dades de caràcter històric i arquitectònic 
dels establiments modernistes que es troben a Ciutat Vella i l’Eixample. 

Pel que fa als panorames i els cinemes decorats en l’època del modernisme, els 
trobem esmentats en publicacions sobre la història del cinema català dins de contextos 
sobre la visió de pel·lícules i dels directors de cinema.41 Destaquem el llibre de Joan 
Munsó, Els cinemes de Barcelona, de 1995,42 amb una completa recopilació que abarca 
des dels primers cinemes de la ciutat fins als de l’any d’edició del llibre, incloent 
explicacions individuals de la trajectòria històrica de cadascuna de les sales. 

Pel que respecta a les guies de Barcelona, generalment els espais de l’oci queden 
integrats com un element més dins de la ciutat. A tall d’exemple podem citar la 

                                                 
32. Manuel GARCÍA, Benvolgut Palau de la Música, Barcelona, Catalana de Gas y Electricidad, 1987. 
33. Manuel GARCÍA, Fonda de España, Barcelona, Catalana de Gas y Electricidad, 1991. 
34. Ramon GRAU (ed.), Exposició Universal de Barcelona: llibre del centenari, 1888-1988, Barcelona, Comissió 

Ciudadana per a la Conmemoració del Centenari de l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1888. L’Avenç, 
1988. 

35. Francesc FONTBONA i Francesc MIRALLES, Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917, Barcelona, Edicions 62, 
1990. 

36. Francesc FONTBONA (ed.), El Modernisme. IV. Les arts tridimensionals. La crítica del Modernisme, Barcelona, 
L’Isard, 2003. 

37. Lluís PERMANYER, Establiments i negocis que han fet història, Barcelona, La Campana, 1990. 
38. Lluís PERMANYER, Barcelona: àlbum de fotos, Barcelona, La Campana, 1991. 
39. J. M. BOTEY, Interiors de Barcelona, Barcelona, 1992. 
40. Antonio GARCÍA, Lourdes LÓPEZ i Ana CASTRO, Catalogación y estudio gráfico de los locales comerciales de 

estilo modernista en Barcelona, Barcelona,  Escola Universitària Politècnica de Barcelona, 1993 (treball de fi de 
carrera tutoritzat per Eradio López, Benito Meca i César Gallofré). 

41. Citem alguns estudis sobre la història del cinema català: Barcelona, ciutat de cinema, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona (Barcelona Metròpolis Mediterrània, 6), 1983; J. M. CAPARRÓS LERA,  El cine en Cataluña. Una 
aproximación histórica, Barcelona, PPU, 1993; Palmira GONZÁLEZ, Els anys daurats del cinema clàssic a 
Barcelona (1906-1923), Barcelona, Edicions 62 - Publicacions de l'Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, 1987; Miquel PORTER, Història del cinema català (1895-1968), Barcelona, Taber, 1969; Miquel 
PORTER, Història del cinema a Catalunya (1885-1990), Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, 1992. A destacar també l’estudi individualitzat de Neus MOYANO, «Tres fragments del Panorama de 
Waterloo de Charles Verlat (1824-1890)», Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 11 (2010), pàg. 127-
137. 

42. Joan MUNSÓ, Els cinemes de Barcelona, Barcelona, Proa - Ajuntament de Barcelona, 1995. 
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d’Alexandre Cirici Barcelona pam a pam, de 1971,43 o la Guía secreta de Barcelona de 
Josep Maria Carandell, de 1974.44 De les guies especifiques sobre el modernisme, 
destaquem Guia de la Barcelona modernista, de 1991,45 i Un passeig per la Barcelona 
modernista, un llibre de Lluís Permanyer de 1998.46 

A partir de l’any 2000 trobem alguns estudis que tracten el concepte de l’oci amb 
una major atenció. A Com ens divertíem... com ens divertim, de Jaume Fabre i Josep M. 
Huertas,47 publicat el 2002, es realitza una comparació entre les activitats i els espais 
que han configurat l’oci dels nostres avantpassats en relació a les noves formes actuals. 
També Teresa-M. Sala publicà, l’any 2005, La vida cotidiana en la Barcelona de 
1900,48 on recrea l’imaginari quotidià d’aquella època amb referències a l’oci en espais 
per menjar i beure, allotjament i altres llocs de trobada i diversió. Fora de Catalunya 
destaca, per la seva especificitat, com un possible exemple metodològic, l’exposició El 
descubrimiento del ocio del Museu Zumalakarregi de Guipúscoa del 2008.49 

L’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona ha 
publicat diversos llibres sobre establiments històrics que encara perviuen, en 
reconeixement al seu servei a la ciutat: Botigues i locals de Barcelona, de 2003,50 i 
Botigues emblemàtiques de Barcelona, de 2007.51 També, són destacables: Sortim. Ruta 
del Modernisme de Barcelona, de 2004,52 la primera guia sobre cafès i restaurants 
modernistes de Barcelona, i Ruta del Modernisme. Barcelona, de 2005,53 on es recullen 
els espais més destacats destinats a l’oci conservats a l’actualitat. Tanmateix, des d’una 
visió més crítica que pretén incitar a la consciència de la conservació del patrimoni de la 
ciutat, cal destacar publicacions que dediquen alguns apartats amb edificis destinats a 
l’oci avui dia desapareguts. Així, Josep Maria Huertas a La Barcelona desaparecida, de 
l’any 2004,54 dedicava un capítol al temps de l’oci; i el mateix Huertas amb Gerard 
Maristany a Barcelona com era, com és, l’any 2005, inclogué l’apartat «Víctimes 
modernistes».55 També Xavier Barral otorgà una atenció especial a l’Hotel Internacional 

                                                 
43. Alexandre CIRICI, Barcelona pam a pam, Barcelona, Teide, 1971. El mateix autor realitzà comentaris més 

específics sobre el Palau de la Música i el Paral·lel en la publicació: Aurora ALTISENT i Alexandre CIRICI, 
Barcelona tendra, Barcelona, Lumen, 1991. 

44. Josep Maria CARANDELL, Guía secreta de Barcelona. Barcelona, Al-Borak, 1974. Després el mateix autor publicà 
Nueva guía secreta de Barcelona, Barcelona, Martínez Roca, 1982.  

45. Guia de la Barcelona modernista. Barcelona’s Modernist Guide, Hospitalet de Llobregat, Sendai, 1991. 
46. Lluís PERMANYER, Un passeig per la Barcelona modernista, Barcelona, Polígrafa, 1998. Alguns comentaris 

d’espais de l’oci modernista estan inclosos en publicacions seves com: Biografia del Passeig de Gràcia, 
Barcelona, La Campana, 1994; o Biografia de la Diagonal, Barcelona, La Campana, 1996. 

47. Jaume FABRE i Josep Maria HUERTAS, Com ens divertíem... com ens divertim, Barcelona, Edicions 62, 2002. Els 
mateixos autors, una dècada anterior publicaren Noticiari de Barcelona. De l’Exposició Universal als Jocs 
Olímpics, Barcelona, La Campana, 1992, on recollien una sèrie de noticies destacades, algunes d’elles 
relacionades amb espais de l’oci.  

48. Teresa-M. SALA, La vida cotidiana en la Barcelona de 1900, Madrid, Sílex, 2005. 
49. Descubrimiento del ocio. Catálogo de exposición, Guipúscoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Zumalakarregi 

Museoa, 2008. 
50. Maria FAVÀ, Guapos per sempre. Botigues i locals de Barcelona, Barcelona, Pòrtic - Institut Municipal del 

Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 2003.  
51. Maria FAVÀ i Carme AMORÓS, Guapos per sempre. Botigues emblemàtiques de Barcelona, Barcelona, Institut 

Municipal del Paissatge Urbà i la Qualitat de Vida, Ajuntament de Barcelona, 2007. 
52. Mònica MASPOCH, Sortim. Ruta del Modernisme de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Institut del 

Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 2004. Una guia molt similar i més recent és Consol BANCELLS, Elisenda 
COPONS i Lluís PERMANYER, Bars i restaurants modernistes de Barcelona, Barcelona, Edicions 62 - El Cobre, 
2010. 

53. Ruta del Modernisme. Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de 
Vida, 2005. 

54. Josep Maria HUERTAS i Guillem HUERTAS, La Barcelona desaparecida, Barcelona, Angle, 2004. 
55. Josep Maria HUERTAS, Gerard MARISTANY, Pepe ENCINAS i Guillem HUERTAS, Barcelona com era, com és, 

Barcelona, Àmbit, 2005. 
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de l’Exposició Universal de 1888 en el seu llibre Catalunya destruïda, del mateix any 
2005.56 D’altra banda, en un intent de sistematitzar les obres arquitectòniques del 
modernisme, és imprescindible l’inventari realitzat per Valentí Pons.57 

És a partir del segle XXI quan han començat a proliferar estudis generals que 
agrupen tipologies d’espais de l’oci i altres de monogràfics sobre edificis i establiments 
significatius. Entre les tipologies destaquen els cafès, amb Ciudad de tiendas y cafés. El 
pulso del comercio, dins de la col·lecció Una ciudad de Vanguardia, editada pel diari 
La Vanguardia, el 2006,58 i el bon estudi de Paco Villar La ciutat dels cafès. Barcelona 
1750-1880, de 2008,59 que es diferencia de les anteriors publicacions en què aporta amb 
rigor històric noves dades documentals i gràfiques, enfront a l’anecdotisme que ha 
dominat el tractament del tema. 

Barcelona, Parada i Fonda. L’hostaleria de la ciutat. Dels orígens als nostres dies, 
d’Àngel Miguelsanz60, publicat el 2009, recull una història de l’hosteleria amb un 
capítol sencer dedicat a l’Exposició Universal i a l’època d’esplendor del modernisme. 
Un estudi en curs sobre aquest mateix tema és el de Maribel Rosselló i Pamela 
Valdívia,61 una part dels resultats del qual es van presentar a la comunicació «Turisme i 
arquitectura en la Barcelona d’inicis del segle XX» de l’anterior Congrés d’Història de 
Barcelona, centrant la recerca en els diversos equipaments hotelers que es van projectar 
entre el període de les Exposicions Universals de 1888 i 1929.  

En aquest present congrés Antoni Ramon Graells ha presentat la comunicació «El 
mapa teatral de Barcelona. Una revisió historiogràfica», on s’apunta la necessitat d’un 
treball centrat en la geografia teatral de Barcelona estudiada a partir de diverses 
disciplines, com l’urbanisme, l’arquitectura i l’espai escènic. També la tesi doctoral de 
Raffaella Perrone, Espacio teatral y escenario urbano. Barcelona, entre 1840 y 1923, 
llegida aquest 2011,62 segueix aquesta metodologia d’interrelació entre l’espai destinat 
al teatre dins de l’evolució de la ciutat.  

Pel que fa als estudis monogràfics, són dignes d’esment la tesi doctoral de Rossend 
Casanova de l’any 2000 sobre l’edifici construït per ubicar el Cafè-Restaurant de 
l’Exposició de 1888,63 i els llibres: El Molino. Un segle d’història, de Lluís Permanyer, 
de 2009;64 El incensario japonés. Historia de la Maison Dorée de Barcelona,65 escrit el 
2010 per Josep B. Pompidor, nét del fundador d’aquest establiment; o Gran Teatro 
Español (1892-1935). Història del primer teatre del Paral·lel (2011),66 de Josep Cunill.  
 
 
 

                                                 
56. Xavier BARRAL, Catalunya destruïda, Barcelona, Edicions 62, 2005. 
57. Valentí PONS, Inventari General del Modernisme, Barcelona, Reial Càtedra Gaudí, 2004.    
58. Ciudad de tiendas y cafés. El pulso del comercio, Barcelona, La Vanguardia (Una ciudad de Vanguardia, 24), 

2006. 
59. Paco VILLAR, La ciutat dels cafès. Barcelona 1750-1880, Barcelona, La Campana, 2008. 
60. Àngel MIGUELSANZ, Barcelona, Parada i Fonda. L’hostaleria de la ciutat. Dels orígens als nostres dies, 

Barcelona, Labeltur, 2009. 
61. Maribel ROSSELLÓ i Palmira VALDÍVIA, «Turisme i arquitectura en la Barcelona d’inicis del segle XX», dins 

Ramon GRAU (coord.), La ciutat en xarxa, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 
17), (en premsa).  

62. PERRONE, Espacio teatral... 
63. Rossend CASANOVA, El Castell dels Tres Dragons. De Cafè-Restaurant a Museu de Zoologia (1887-2000), 

Barcelona, Universitat de Barcelona, 2000 (tesi doctoral dirigida per la Dra. Mercè Vidal).  
64. Lluís PERMANYER, El Molino. Un segle d’història, Barcelona, Angle, 2009. 
65. J. B., POMPIDOR, El incensario japonés. Historia de la Maison Dorée de Barcelona, Barcelona, Sunya, 2010. 
66. Josep CUNILL, Gran Teatre Español (1892-1935). Història del primer teatre del Paral·lel, Barcelona, Fundació 

Imprimatur-Ajuntament de Barcelona, 2011. 
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A tall de conclusions 
 
Els nous espais de l’oci a Barcelona proliferen en la mesura en què la ciutat va creixent 
cap a l’Eixample, amb establiments públics com teatres, cafès, restaurants, places de 
toros, frontons o hipòdroms, així com hotels i fondes per als visitants, ja que és durant 
aquells anys en què s’inicià el turisme. Aquests espais responen als nous gustos i usos 
de la societat burgesa, les decoracions artístiques estan a l’alçada de l’embelliment 
d’una Barcelona que pretén ser una capital moderna i que va configurant els seus espais 
emblemàtics, que també esdevindran d’interès turístic. Per crear un espai d’oci en el si 
de la mentalitat burgesa del productivisme industrial calia alliberar de la determinació 
de la jornada un temps per al lleure, i això esdevindrà una conquesta social que va trigar 
anys a aconseguir-se de ple dret. De totes formes, també hi ha uns espais de 
socialització popular, relacionats amb el món associatiu (les societats d’esbarjo, corals, 
ateneus, casinos, germandats i cooperatives) del nou lleure obrer i menestral.67 Per 
aquest darrer tipus d’oci convindria una altra anàlisi específica –que no estem en 
condicions de realitzar ara– de com la historiografia ha tractat els programes decoratius 
de les construccions. No obstant, els estudis que tracten la història de l’art del 
modernisme se centren en aquells conjunts artístics que han estat realitzats per artistes 
de renom. En la historiografia existent predominen les publicacions de caire anecdòtic, 
periodístic i turístic, que no es basen en un estudi aprofundit dels programes artístics o 
decoratius. Per tant, és evident que manca una visió global que interpreti les diverses 
tipologies d’espais de l’oci des del vessant estètic i decoratiu. 
 

                                                 
67. Vegeu, com a exemple, el capítol «Manifestacions de lleure i cultura al Sants de l’era industrial», dins de Carles 

ENRECH,  Entre Sans i Sants. Història social i política d’una població industrial a les portes de Barcelona (1839-
1897), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2004, pàg. 113-120. 
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Salvador Sanpere i Miquel i els pintors primitius catalans. La 
descoberta de les pintures de la cel·la de Sant Miquel del Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
 
Mireia Freixa*  
  
 
 
 
 
 
Salvador Sanpere i Miquel (1840-1915) va ser un home amb una personalitat rica i 
complexa: interessat en temes de filosofia moral, promotor de la renovació de les arts 
aplicades i decoratives a Catalunya, polític fidel al Partit Republicà, historiador i 
historiador de l’art. L’aspecte més investigat de la seva biografia ha estat la seva relació 
amb les arts aplicades –tractat per gent com Vicente Maestre, Diana Carrió, Pilar Vélez 
o jo mateixa amb Anna Calvera–, mentre que el polític ha estat analitzat per Àngel 
Duarte, l’historiador per Joaquim Albareda, i Ramon Grau l’ha estudiat com a 
historiador de la ciutat de Barcelona.1  

Un part que resta per explorar de la seva producció és la seva faceta com a 
historiador de l’art, que el va ocupar de manera preferent els darrers anys de la seva 
trajectòria professional i que va orientar, en gran part, a la recuperació dels pintors 
“primitius” catalans. Va publicar dues obres cabdals per a la historiografia catalana, Los 
cuatrocentistas catalanes: historia de la pintura catalana en el siglo XV2 i La pintura 
mig-eval catalana. Els trescentistes, primera part,3 publicada post mortem el 1924, que 

                                                 
*  Universitat de Barcelona. 
1. Vicente MAESTRE, «La producción de bienes de consumo en Cataluña a mediados del siglo XIX, 1840-1860», dins 

VVAA, Diseño en España. Antecedentes historicos y realidad actual, Madrid, Ministerio de Industria y Energia, 
ADGFAD, ADIFAD, ADPAG, BCD, Brussel·les, 1985, pàg. 98-103; del mateix autor, «Arte e industria. José de 
Manjares, un capítulo de estética industrial en el pensamiento barcelonés del siglo XIX», Butlletí del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), 1993, pàg. 73-92; també «L’època de la industrialització (c. 1845-
1888). Anotacions a l’ebenisteria catalana del segle XIX», dins VVAA, El Moble català, Barcelona, Electa, 
Generalitat de Catalunya 1994; «De la aplicación del Arte a la Industria. La regeneración de las manufacturas 
artísticas barcelonesas en el siglo XIX», dins VVAA, Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño. 
Actas de la 1ª Reunión Científica Internacional de Historiadores y Estudiosos del Diseño, Barcelona, Universitat 
de Barcelona, 2001; Diana CARRIÓ INVERNIZZI, Salvador Sanpere i Miquel (1840-1915). Un promotor infatigable 
de les arts aplicades a la indústria, Treball de recerca de doctorat, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2002; 
Pilar VÉLEZ, «De les arts decoratives a les arts industrials», dins VVAA, Art de Catalunya. Arts decoratives, 
industrials i aplicades, Barcelona, L’isard, 2000; Pilar VÉLEZ (ed.), Dos segles de disseny a Catalunya (1775-
1975), Barcelona, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 2004; Pilar VÉLEZ, «Les arts industrials, 
bellesa, utilitat, economia», dins Ramon GRAU (coord.), Dilemes de la fi de segle, 1874-1901, Barcelona, Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 16), 2010, pàg. 129-161. Sobre les relacions 
art-indústria vegi’s també el meu treball pendent de publicació en el llibre editat per Anna CALVERA, Salvador 
Sanpere i Miquel, un viatger al darrer quart del segle XIX. D’una visió utòpica de la indústria a una interpretació 
pragmàtica de la història, Barcelona, Gustavo Gili; Ramon GRAU, «La historiografia a Barcelona abans de la 
institucionalització», dins Ramon GRAU (coord.), L’Institut Municipal d’Història de Barcelona, ahir i avui, 
Barcelona, Institut Municipal d’Història, (Barcelona Quaderns d’Història, 1), 1995, pàg. 11-23. 

2.  Salvador SANPERE I MIQUEL, Los cuatrocentistas catalanes: historia de la pintura catalana en el siglo XV, 
Barcelona, tipografia l’Avenç, 1906. 

3.  Salvador SANPERE I MIQUEL i Joseph GUDIOL, La pintura mig-eval catalana. Vol. III. Els trecentistes 1a. part, 
Barcelona, S. Bartra, s.d. [1924]. 
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va acabar l’editor Salvador Barbra i sobre l’edició del qual tractarem en aquest treball. 
El seu interès pels pintors primitius se li degué despertar en el decurs de la seva estada a 
Londres, l’any 1870, en què deuria entrar en contacte amb l’estètica prerafaelita. Però es 
va veure també afavorida pel context català del moment, en el que es desenvolupava el 
col·leccionisme per aquest tipus d’objectes alhora que s’organitzava una Exposició 
d’Art Antic el 1902, un esdeveniment ciutadà que va sensibilitzar la societat catalana 
respecte a la protecció del propi patrimoni. Però aquests estudis es van veure també 
esperonats per la seva rivalitat amb Raimon Casellas, l’altre gran expert sobre el tema a 
la Barcelona del moment. 

En aquest treball volem revisar una de les aportacions més importants de Sanpere i 
Miquel a la historiografia barcelonina, la descoberta i posterior publicació de les 
pintures murals de Ferrer Bassa a la cel·la de dia de l’abadessa Francesca ça Portella, 
coneguda també com capella de Sant Miquel del Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes. És un episodi en el que indagarem des d’un punt de vista estrictament 
historiogràfic, intentant esbrinar quines eren les eines de treball i els objectius d’un 
historiador com Sanpere i Miquel, que es va moure entre els corrents positivistes del 
segle XIX i tota la riquesa i contradiccions culturals dels anys del modernisme i el 
noucentisme. 
 
 
La publicació de les pintures de la cel·la de Sant Miquel del Monestir 
de Pedralbes 
 
Sanpere va donar a conèixer les pintures en una sèrie de conferències a l’Ateneu 
Barcelonès els dies 10 i 17 del mes d’abril de 1907.4 Els diaris de l’època que hem 
consultat insisteixen en què van anar acompanyades de diapositives, un aspecte en el 
que incidirem més tard, relatiu l’ús que va fer de la fotografia com a eina bàsica per 
l’estudi de la història de l’art.  

L’any següent, l’editorial L’Avenç va iniciar la publicació en fascicles de L’art mig-
eval català, la tercera entrega dels quals –no datada–, duia per títol, Els trecentistes. 
Ferrer Bassa. Un pas més endavant va ser la publicació de les fotografies, l’any 1912, a 
Museum, revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la vida artística 
contemporánea, acompanyant un resum de tres conferències que havia impartit a 
l’Ateneo de Madrid, l’any 1911.5 Les conferències formaven part d’un Curso de Arte 
finançat pel Ministerio de Instrucción Pública i en el que hi va participar l’hispanista 
August Liebmann Mayer (1885-1944).6 No hem pogut determinar amb exactitud el 
contingut del cicle, ja que no hi ha referències ni al propi Ateneo ni tampoc a la premsa 
de Madrid. Ens en podem fer, però, una idea, per un curs similar que es va impartir 
l’any següent i que surt ressenyat a la memòria de l‘entitat per any 1913, redactada pel 
seu secretari, Manuel Azaña. En aquest cas, va donar tres conferències més els dies 27, 
28 i 30 de desembre de 1912, amb el títol Los cuatrocentistas catalanes;7 la continuació, 

                                                 
4. Dia 10: El Poble Català, 11-IV-1907, pàg. 3; i La Vanguardia, 10-IV-1907. Dia 17: La Vanguardia, 17-IV-1907, 

pàg. 3. 
5. «Ferrer Bassa. De las conferencias de arte organizadas por el Ministerio de Instrucción pública, en el Ateneo de 

Madrid», Museum, revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la vida artística contemporánea, II-
10 (1912), pàg. 376-391. 

6. Es tracta de l’hispanista August Liebmann Mayer (1885-1944). Sanpere explica que li va donar a conèixer 
l’existència dels artistes catalans del renaixement, de Pere Serafí, el Grec.  

7. Memoria leída en el Ateneo de Madrid por el secretario primero Manuel Azaña, Madrid, Imprenta de la suc. de M. 
Minuesa de los Ríos, 1913, pàg. 22. 
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doncs, de les tres que havia fet el curs anterior. Hi van participar personalitats de molt 
prestigi: José Ramón Mélida, Vicente Lampérez, Aureliano de Beruete, Elías Tormo i 
José Ortega y Gasset, entre molts d’altres. Entre els catalans, també Amadeu Vives, a 
més de Sanpere; i l’únic estranger, Liebmann Mayer, que ja havia participat el curs 
anterior. La publicació definitiva del conjunt mural, però, no va arribar fins l’edició en 
forma de llibre de la segona part de La pintura mig-eval catalana, el volum dedicat a 
Els trecentistes 1a. part.8 

Els estudis de Sanpere i Miquel van iniciar tot un procés de revalorització del 
conjunt de Ferrer Bassa9 que, des d’aquest moment, seria incorporat en els grans 
discursos historiogràfics de l’art medieval espanyol, a través de les publicacions de 
Chandler Rathfon Post, A History of Spanish Painting (1930-1966), de Manuel Trens, 
La peinture gothique jusqu'à Ferrer Bassa (conferència feta a La Sorbona, l’any 1931)10 
i Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes11 o Josep Gudiol i Ricart en una sèrie 
d’articles a la revista Mirador.12 El tema va ser reprès després de la Guerra Civil per 
Frederic-Pau Verrié, Pedralbes y sus pinturas,13 pel mateix Josep Gudiol i Ricart, el 
1955, amb el volum novè –Pintura gòtica– d’Ars Hispaniae, i més recentment, per 
Joaquim Yarza i, sobretot, per Rosa Alcoy, en la seva tesi doctoral i en consistents 
treballs posteriors.14 

  
 

La fotografia com a eina d’estudi per l’art català 
 
Cal assenyalar que Sanpere i Miquel no només va fer una descripció i estudi del 
conjunt, sinó que també va tenir cura de fer fotografiar-lo. En altres recerques anteriors 
hem pogut demostrar que era aficionat a la fotografia i que va ser un dels primers de 
l’Estat a fer-la servir com a element d’estudi per a la història de l’art. No oblidem que, 
fins 1893, en l’àmbit del Congrés Internacional d’Història de l’Art, no es va admetre 
que aquesta tècnica pogués substituir el dibuix a línia.  

                                                 
8. Vegeu la nota 4. 
9. Deixem de banda en aquest treball un altre important contribució de Ferrer Bassa al Llibre Verd de Barcelona. 

Vegeu: Llibre Verd de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2004, edició facsímil. 
10. Un cicle molt important per la divulgació de l’art català a Europa. VVAA, La Peinture catalane à la fin du Moyen 

Age. Conférences faites à la Sorbonne en 1931, París, Ernest Leroux, 1933; amb aportacions d’Alexandre Soler i 
March, Agustí Duran i Sanpere, Francesc Martorell, Henry Focillon i René Schneider. 

11. Manuel TRENS, Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1936. Vegeu 
Silvia COLL-VINENT (ed.), Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l’art, Barcelona, Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminari de Barcelona, Universitat Ramon Llull, Facultat de Filosofia de Catalunya, 2010. 

12. Josep GUDIOL [I RICART], «La investigació de la pintura gòtica a Catalunya», Mirador, VIII/373 a 377 (9-IV al 7-
V-1936). 

13. Frederic-Pau VERRIÉ, Pedralbes y sus pinturas, Barcelona, Salve, 1951. 
14. Roca ALCOY, «Ferrer Bassa allo specchio», Arte medievale, II/1 (2003), pàg. 107-217; «Impressioni bizantine nell 

pittura catalana del XIV secolo», dins Medioevo mediterraneo, l’occidente. Bizanzio e l’Islam, Milano, Electa, 
2007, pàg. 257-574. Estudis recents han obert la polèmica respecte a l’autoria de les pintures, sobre si són obra 
del propi Ferrer Bassa o d’un pintor d’origen italià que va ser contractat per ell mateix (vegeu el capítol de 
Joaquín YARZA, a l’edició facsímil d’El Llibre verd de Barcelona, citada més amunt). És sobradament conegut el 
sistema de treball dels obradors medievals i la documentació conservada deixa ben clar que l’obra és 
reponsabilitat de l’artista amb la col·laboració que considerés pertinent. Els dos contractes conservats de 1343 i 
1346, especifiquen clarament que l’abadessa, a més del pagament estipulat, havia de proveir de menjar a «ell i 
d’aquells que l’ajudaran en dita obra» (publicat a TRENS, Ferrer Bassa..., pàg. 169 i 172). Darrerament, cal 
consignar dues tesis doctorals que ajuden a clarificar tant la història com l’arquitectura del Reial Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes: Anna CASTELLANO I TRESSERRA, Pedralbes a l’Edat Mitjana. Història d’un monestir 
femení, Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona - Abadia de Montserrat, 1998; i Cristina SANJUST I LATORRE, 
L’obra del Monestir de Pedralbes, des de la seva fundació fins al segle XVI. Un monestir reial per a l’orde de les 
clarisses a Catalunya, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2008. 
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Va emprar la màquina fotogràfica com a eina de treball, per primera vegada, en un 
viatge que va fer a Viena, el mes de juliol de 1892, per visitar l’Exposició Internacional 
de Música i Teatre. Sanpere era un personatge inquiet, fascinat amb les noves tècniques 
que podien ser aplicades a l’art. En aquest cas, inicià la crítica a La Vanguardia15 fent 
referència al renom de l’Escola Oficial de Fotografia de Viena, en lloc de fer la crítica 
de l’exposició, com hauria estat lògic. Envià quatre reproduccions que el diari féu 
passar a dibuix, possiblement perquè no deuria disposar de mitjans per a una correcta 
reproducció. En nota a peu de pàgina s’especifica que el dibuixant Passos les ha 
reproduït escrupolosament a «punta de pluma». 16  

En el pròleg a Los cuatrocentistas, el nostre autor justifica, així mateix, l’ús de la 
fotografia en la recerca, ja que aporta «a nuestras mesas de estudio imágenes de obras 
que necesitan de mucha comparación con lo nuestro y con lo ajeno para colocarlas en el 
sitio que les corresponda dentro de la historia del arte en general y del nuestro en 
particular».17 Es tracta, doncs, de l’aplicació del mètode d’anàlisi i comparació, base del 
positivisme –i l’atribucionisme– en l’estudi de la història de l’art. 

El fotògraf que va col·laborar amb Sanpere en els seus estudis sobre els primitius 
catalans va ser Adolf Mas, a qui qualificà de «mi fotográfo»18 en alguna ocasió. Es més, 
segons aclareix el propi Sanpere, moltes vegades era Mas qui l’avisava quan descobria 
una pintura inèdita en les seves campanyes. La relació amb el fotògraf Mas va fer 
coincidir l’esperit documentalista dels primers fotògrafs nascuts sota l’auspici de les 
societats d’excursions científiques amb un historiador modern que creia en les 
possibilitats de la fotografia.19 Mas va ser també el fotògraf d’Els trecentistes 1a. part. 
A la mort de Sanpere, Mas va continuar la forta relació amb mossèn Josep Gudiol i 
Cunill i amb el seu nebot Josep Gudiol i Ricart, que va tenir la iniciativa d’adquirir el 
fons Mas per fer-ne un dels pilars de la fototeca de l’Institut Amatller d’Art Hispànic.  
 
 
La descoberta de les pintures 
 
Sanpere i Miquel va tenir coneixement de l’existència de les pintures de Pedralbes cap a 
finals de 1904, quan estava ultimant els detalls del llibre Los cuatrocentistas catalanes. 
Parlem de “descoberta” perquè el fotògraf Adolf Mas va tenir accés a l’interior del 
monestir el 1904, en una de les seves campanyes fotogràfiques que es conserven datades 
a l’Arxiu Mas, ara a Institut Amatller d’Art Hispànic,20 i va alertar a Sanpere. Aquest, 
però, atent a totes les referències documentals sobre els pintors primitius, deuria 
conèixer la referència que Sor Eulàlia d’Anzizu, l’erudita germana de Pedralbes, havia 
donat a les seves Fulles històriques del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
publicades l’any 1897, parlant de l’embelliment del claustres:  
 
                                                 
15. La Vanguardia, 21-VII-1892, pàg. 4. 
16. Suposem que es refereix a Josep de Passo Valero (1862-1928). Vegeu Josep Francesc RÀFOLS, Diccionario 

biogràfico de artistas de Cataluña, Barcelona, Millà, 1953, tom II, pàg. 902. 
17. SANPERE, Los cuatrocentistas..., pàg. 2. 
18. Pròleg a José SANCHIS Y SIVERA, Pintores medievales en Valencia, Barcelona, Tipografia L’Avenç, 1914 

(separata de Estudis Universitaris Catalans), pàg. XV. Aquest testimoni ens ha permès relacionar la tasca 
conjunta que feren com a fotògraf i historiador Mas i Sanpere. Les fotografies no van signades ni a Museum, ni 
tampoc a Los cuatrocentistas catalanes, malgrat que s’anuncia en portada «ilustrada con 180 fotograbados». 

19. Montserrat BLANCH, «El Archivo Mas de fotografía», dins VVAA, Historia de la fotografía española (1839-
1986), Sevilla, Sociedad de Historia de la Fotografía Española, 1986, pàg. 393-395; Eulàlia GUDIOL COROMINAS, 
Josep Gudiol Ricart, Vic, Patronat d’Estudis Osonencs, 1997. 

20. AM (Arxiu Mas), clixé CB-2999. 
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Diuen ací per tradició que les primeres religioses formaren cel·les d’estores en lo 
claustre per recollir-se durant el dia [...] Des d’un principi no existien la multitud de 
cel·les que los angles y les teulades y al mig del pas anaren construint-se les monges 
particulars [...] No obstant, molt aviat se’n troben y és la primera la cel·la que en 
vida encara de Da. Elisenda se destinà a l’Abadessa Sor Francesca ça Portella, 
anomenada de Sant Miquel que pintà Ferrer Bassa, omplint sos quatre murs de 
misteris de goig, dolor y glòria, y d’àngels y de sants, en 1345.21 

 
En el pròleg de La pintura mig-eval catalana, Sanpere i Miquel descriu els passos per 
poder entrar al monestir. Ho va aconseguir gràcies a la cooperació de Francesc Matheu, 
director de la Il·lustració Catalana i del fotògraf Mas, que el posaren en contacte amb el 
canonge Doctor Barraquer. Aquest el va introduir al Cardenal Casañas, el qual li va 
obrir les portes de la clausura.22 L’autor destaca en el seu text l’emoció que va sentir al 
veure per primera vegada les pintures, que tenien, a més, «l’encant d’una cosa 
inconeguda».23 

La clausura era molt estricta. El primer seglar en entrar al monestir havia estat Josep 
Puiggarí, el 1864. Va obtenir el permís acompanyant el bisbe Montserrat. Quinze anys 
més tard, redactant Garlanda de Joyells: estudis e impressions de Barcelona 
monumental24 en va fer una descripció acurada. Parla del claustre i de les seves 
dependències, però no fa referència a la capella de Sant Miquel, tot afegint que «les 
estades de cel·les tenen poc de valor». Per la seva part. l’arquitecte Josep Oriol Mestres, 
redactor, l’any 1882, de la primera monografia sobre el monestir, es lamentava de la 
impossibilitat total d’entrar a la clausura, fins el punt que es va enfilar al punt mes alt de 
la muntanya de Sant Pere Màrtir per intentar albirar alguns dels racons del claustre. I diu 
així:  

 
Los claustres, degut a rigorosa clausura que observen les esposes de Jesucrist, sols 
poden veure’s de lluny, aprofitant el desnivell de la muntanya.25  
 

Mestres, l’any anterior, havia organitzat dues visites al monestir amb els membres 
l’Associació d’Arquitectes; en la celebrada el dia 23 d’octubre de 1881 va llegir el text 
que donaria lloc a la seva publicació en el cor baix de l’església.26 

La sèrie de fotografies antigues sobre el Monestir que es conserven en els arxius 
antics de l’Arxiu Mas ens permeten de reconstruir amb més detall el procés de 
descobriment de les pintures. La visita conjunta de tots dos personatges es va realitzar el 
1906, ja que aquesta és la data que porten totes les fotografies de l’interior de la cel·la 
en la primera sèrie feta per Mas. Es poden documentar altres visites del fotògraf a 
l’interior del monestir, una el 1908 i l’altre el 1909, obtenint una imatge molt 

                                                 
21. Sor Eulàlia DE ANZIZU, Fulles històriques del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Barcelona-Sarrià, 

Estampa de Xavier Altés, 1897, pàg. 88-89. No es cita la procedència de la data, vegi’s TRENS, Ferrer Bassa..., 
pàg. 30-31. Anzizu havia organitzat l’arxiu per temes i en féu un Índex General de l’arxiu de Santa Maria de 
Pedralbes (transcrit a la tesi doctoral de SANJUST, L’obra del Monestir..., pàg. 651 i ss.). L’organització la va 
iniciar el 1899 segons les indicacions del canonge Jaume Colell. 

22. SANPERE i GUDIOL, Els trecentistes..., Fonts, pàg. 9. 
23. Citat per TRENS, Ferrer Bassa..., pàg. 27. 
24. Joseph PUIGGARÍ, Garlanda de Joyells: estudis e impressions de Barcelona monumental, Barcelona, 1879, pàg. 

170 i ss. 
25. Josep Oriol MESTRES, Real Monasterio de Santa María de Pedralbes, apuntes històrico-arquitectonicos, 

Barcelona, Tipo-Litografia de Celestino Verdaguer, 1882, pàg. 21. 
26. MESTRES, Real Monasterio... Com s’indica que es tracta de la segona visita, cal suposar que n’hi hagué una de 

primera, de la qual que no hem trobat cap referència a la premsa de l’època. 
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reproduïda que deixa veure les monges a l’entorn del pou del claustre. L’any 1931, va 
fer una nova campanya fotogràfica completa orientada a la recerca i la publicació del 
llibre de Manuel Trens.27 

Les dues sèries, la de 1906 i la de 1931, presenten diferències que ja van ser 
remarcades per Manuel Trens. La cel·la s’havia usat com a guarda-roba i s’havien 
acoblat unes lleixes entre els registres inferior i superior de les pintures. Com la mateixa 
sor Eulàlia Anzizu va explicar a Trens, uns llençols haurien tapat el conjunt, fet que 
justificaria el seu bon estat de conservació (i potser també que haguessin escapat de la 
visió de Josep Puiggarí). Al 1906, estava arranjada com una saleta de rebre, i encara 
eren visibles les lleixes al mur. A la sèrie de 1931, s’havien retirat els prestatges i 
s’havia convertit en un petit museu on s’exposaven sis cadires d’estrada, datades del 
segle XVII, propietat del monestir.28 

Sanpere, a l’article de Museum, especifica que dins la capella hi penjava un petit 
quadre en el que Sor Eulàlia d’Anzizu hi havia dipositat el contracte “original” entre 
l’abadessa i Ferrer Bassa.29 En el moment en què Trens redactà el seu llibre, a la sala hi 
havia exposada una còpia i posa en dubte que Sanpere arribés a veure l’original.30 En tot 
cas, és evident de la dignificació de la cel·la, que va passar de ser un guarda-roba a 
saleta de rebre, i la seva conversió en petit museu, es deu a Sor Eulàlia, de la mateixa 
manera que probablement ella va ser també la curadora de la primera intervenció que es 
va fer al conjunt, uns «intents de restauració» a la part baixa de les pintures, que era 
acabada de repintar als anys trenta, segons indica Trens.31 

 
 

L’edició de La pintura mig-eval Catalana 
 
Dins de la complexa trajectòria intel·lectual de Sanpere i Miquel, l’estudi de la pintura 
medieval catalana l’ocupà els darrers anys de la seva vida. El polític liberal i republicà 
s’havia anat allunyant de la política activa, encara que mantenia fortes les seves 
conviccions. Els seus llibres sobre temàtica social daten dels anys 1880, i el 1906 havia 
publicat la seva obra clau La fin de la nación de catalana, que és la que millor resumeix 
les seves recerques històriques al llarg de molts anys. Així mateix, han passat a segon 
terme tots els seus esforços per la promoció de les arts aplicades i decoratives. Tampoc 
és el brillant articulista de La Vanguardia que justificava amb articles els viatges per 
investigar en arxius de cara a les reves recerques històriques. Els primers anys del segle 
XX, a més, l’art medieval català era objecte d’interès per part de col·leccionistes i 
estudiosos. L’art medieval francès era cobejat pels nous museus americans, i aviat van 

                                                 
27. Una fotografia de 1905 ens mostra el contracte de l’obra entre Ferrer Bassa i l’abadessa ça Portella (AM, CB-

3319). El reportatge de 1906 és el primer que presenta les imatges dels interiors de la cel·la. Hi destaquem les 
còpies més antigues: AM, CB3131, 3141 i 3132. 

28. Rosa Maria CREIXELL I CABEZA, «Cadira d’estrada», dins VVAA, El moble catalá..., pàg. 233-234. Sant Aleix, a 
la fotografia general de Museum, apareix tapat per una llibreria que tapava Sant Francec i Santa Clara (vegeu 
SANPERE i GUDIOL, Els trecentistes..., pàg. 379) pero la deuria de retirar per fer la fotografia de detall (pàg. 391). 

29. Tot i que Sanpere comet un error d’impremta i dóna la data de 1313 enlloc de 1343.  
30. Trens el va tenir en mà i va esbrinar al dors l’esquema de la traça d’un retaule. Un segon document, datat el 8 de 

març de 1346, va ser trobat per Trens també a l’arxiu del monestir, dins del manuscrit conegut com Manual de 
Guillem Turell (fol. 70 v., pàg. 30). Potser Sanpere va tenir també a les mans el segon document, ja que la pàgina 
383 d’Els trecentistes, primera part diu que fins el 1346 no va complir Bassa el compromís contret amb 
l’abadessa. La publicació de la documentació es pot trobar a Josep GUDIOL i Santiago ALCOLEA, Pintura gòtica 
catalana, Barcelona, Polígrafa, 1986, pàg. 44. 

31. TRENS, Ferrer Bassa..., pàg. 29. 
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girar els ulls cap al patrimoni català, amb peces que moltes vegades eren venudes al 
mercat internacional.32  

Per a Sanpere i Miquel, la recerca en història de l’art no era una afecció nova. A la 
Revista de Ciencias Històricas (1880-1887), fundada i dirigida per ell mateix, va 
escriure diversos articles sobre art medieval i va facilitar també que es publiquessin 
moltes de les addendas del Conde de la Viñaza33 al cèlebre –i tantes vegades citat per 
Sanpere en els seus treballs– Diccionario històrico de los más ilustres profesores de las 
bellas artes en España de Ceán Bermúdez, de 1880. Sanpere havia fet també un estudi 
sobre el pintor Marià Fortuny l’any 1888, i sobre el Greco el 1889, al que dedicà molts 
esforços i viatges, una tasca que no ha estat prou reconeguda en estudis posteriors,34 i a 
l’artista, aleshores totalment desconegut, Pere Serafí, nomenat El Grec, el 1901.35 

L’edició de Los cuatrocentistas catalanes, editada per L’Avenç l’any 1906, va ser la 
seva primera incursió important sobre l’art dels artistes primitius. L’edició d’aquesta 
obra està molt relacionada amb l’Exposición de Arte Antiguo que va organitzar la 
Comissió Municipal de Belles Arts de Barcelona l’any1902, dins del context que 
acabem de descriure, promogut amb l’objectiu de fer sortir les obres d’art i procedir al 
seu estudi i protecció.36 Com a complement de l’exposició, es va convocar un concurs 
per estudiar les obres presentades. El va guanyar Sanpere i Miquel amb un text que va 
redactar en sis setmanes des de Madrid i sense tenir a mà la documentació apropiada.37 
L’edició de 1906 era la revisió, amb els afegits pertinents, d’aquest primer treball. 

El pas següent era completar l’estudi sobre l’art medieval català, amb un extens 
treball que havia de comprendre des de “l’art barbre”, fins a finals del segle XIV. El títol 
genèric havia de ser La pintura mig-eval catalana. L’obra va començar a aparèixer en 
fascicles editats per L’Avenç, fins que l’editorial va abandonar l’empresa, tot i que el 
nostre autor hi va continuar treballant. L’ordre en què havien d’anar apareixent estava ja 
molt clar en l’índex de la contraportada del primer fascicle.38 

El primer volum, que duu per títol L’art barbre, es va editar per la tipografia 
L’Avenç el 1908. Sanpere el va presentar també com a text del discurs d’entrada a 
l’Acadèmia de Bones Lletres el 14 de juny de 1908.39 Com és comú a la resta de 

                                                 
32. Mercè VIDAL, «Joaquim Folch i Torres i Lluís Plandiura, dues personalitats apassionades pel nostre patrimoni 

artístic», dins Bonaventura BASSEGODA (ed.), Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episodis del patrimoni 
artístic a Catalunya, Bellatera, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2007, pàg. 191-222. 

33. SANPERE, Los cuatrocentistas..., pàg. 18. Va ser publicat com a llibre amb el títol Adiciones al Diccionario 
històrico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España de Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, 
Tipografía de los huérfanos, 1889-1894. 

34. Per exemple, a l’exposició El Greco. La seva revaloració pel Modernisme català, Barcelona, MNAC, 1996. És 
citat a la bibliografia, però no es considera en cap dels articles del catàleg. 

35. Sobre la seva feina com a historiador, en va fer un recull exhaustiu el seu amic i correligionari, Josep Soler i 
Palet, en el discurs de contesta a la seva entrada a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Josep SOLER I 

PALET, «Contestació», dins Discursos leídos en la Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción 
pública de D. Salvador Sanpere i Miquel, el 14 de junio de 1908, Barcelona, Tipografia L’Avenç, 1906, pàg. 91-
96. L’edició del discurs que he pogut consultar només conté la Laudatio i el discurs de contesta. Aquest fet ens 
porta a pensar que el llibre de L’Avenç és, alhora, el discurs d’ingrés i l’edició dels primers fascicles del llibre. 

36. Maria Josep BORONAT I TRILL, La política d’adquisió de la Junta de Museus 1890-1923, Barcelona, Junta de 
Museus de Catalunya-Abadia de Montserrat, pàg. 127-174. 

37. «Explicación», signada pels editors a SANPERE, Los cuatrocentistas..., pàg. V-VII. 
38. Aquest és l’índex dels fascicles que no es correspon exactament amb els títols que porta l’edició de Barbra: Vol. 

1, fasc. 1, Fonts. Fi de l’art antic; Vol. 1, fasc. 2, L’art barbre; Vol. 2, fasc. 1, L’art del Trescents. Els mestres; 
Vol. 2, fasc. 2, Els trescentistes catalans abans de Pedralbes. La miniatura; Vol. 2, fasc. 3, Dels pintors 
contemporanis den Ferrer Bassa; Vol. 2, fasc. 4, Pedralbes. En Ferrer Bassa; Vol. 2, fasc. 5, Els trescentistes. 
Ferrer Bassa; Vol. 2, fasc. 6, Els trescentistes. Jaume Serra; Vol. 2, fasc. 6, Els trescentistes. Llorenç Saragossa. 

39. Es tracta d’un volum de 100 pàgines. Incorpora una fototípia de la Bíblia de Sant Pere de Roda de la Biblioteca 
Nacional de París. En el segon, una fototípia del mateix llibre i diverses fotografies interiors de la Bíblia de Sant 
Pere de Roda, del llibre dels Jutges de l’Escorial i una petita imatge de l’Apocalipsi de la Seu. S’acompanya, a 
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volums, i fidel al seu esperit positivista, aquest comença amb un apartat dedicat a les 
fonts documentals, seguit per «La fi de l’art antic» i «L'art barbre», que es correspon al 
romànic. En aquest apartat, dedica una bona part al estudi de manuscrits i llibres 
il·luminats però també es fa ressò de totes les peces conegudes, les pintures murals de 
Pedret o els frontals d’altar. 

El segon volum havia de portar per títol L’art del Trescents, i el fascicle relatiu a 
Pedralbes (volum 2, fascicle 4) era un dels que havia de tancar-lo. El llibre va quedar 
incomplet, però, a la mort de Sanpere, l’editor Salvador Bartra el va acabar i en va fer 
una edició completa, amb el títol Els trescentistes, primera part, ja que mossèn Gudiol 
havia redactat un segon volum. El llibre anava precedit d’un pròleg de J.M.T. [Jeroni 
Martorell i Tarrats?] i la transcripció de la necrològica que aquest arquitecte i estudiós 
havia redactat per l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, el 191540. Els capítols 
relatius a Ferrer Bassa i Jaume Serra havien aparegut, però, amb anterioritat a la mort 
del nostre autor, segons ens ho confirmen els testimonis de Jeroni Martorell i Manuel 
Trens.41 

L’obra va quedar acabada amb la publicació d’Els trescentistes, segona part, a 
càrrec de Joseph Gudiol. Els dos volums de Barbra no porten la data al peu d’impremta, 
però hem pogut determinar-la a través de la crítica que Joan Sacs en fa a la Revista de 
Catalunya. Es més, segons Sacs, els dos volums aparegueren conjuntament el mes de 
setembre de 1924.42 Gudiol va optar, finalment, per redactar un segon volum quan es va 
confirmar la pèrdua de tot el conjunt de manuscrits originals de Sanpere.43 En el pròleg, 
detalla curosament l’esforç per mantenir l’esperit erudit de Sanpere, però Gudiol tenia 
un coneixement molt més profund del patrimoni d’època gòtica per la seva tasca al 
Museu Episcopal de Vic, i el seu treball, resulta, sense cap dubte, molt més complet. 

En tot cas, el mètode emprat per Sanpere en la seva recerca era d’un extraordinari 
rigor dins de la més estricta tradició positivista, com defensa Ramon Grau.44 Demostrà 
sempre ser un gran coneixedor de tota la bibliografia local i europea, que llegia sempre 
en la llengua original (anglès, alemany, italià o francès) i que anotava amb cura a peu de 
pàgina. Iniciava sempre els capítols amb una descripció de les fons documentals i va fer 
un gran esforç per donar una visió sintètica dels períodes analitzats. En el cas que ens 
ocupa, per exemple, el seu objectiu era definir l’evolució de la pintura del tres-cents a 
Catalunya establint la trajectòria de tres artistes: Ferrer Bassa, Jaume Serra i Pere Serra. 
Alhora, albirà els grans problemes historiogràfics del moment, com el procés 
d’introducció de la pintura sienesa a Catalunya amb Ferrer Bassa com element decisiu, 
un dels temes que l’enfrontà amb Karl Justi i Raimon Casellas. 

                                                                                                                                               
més, de dibuixos fets a mà, suposem obrats pel mateix Sanpere de la Bíblia de Sant Pere de Roda i de les homilíes 
de Beda de Girona. Si la data d’edició és 1908, vol dir que els fascicles van sortir publicats entre 1906 (data de la 
publicació de Los cuatrocentistas) i 1908. 

40. L’edició que hem consultat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona porta l’ex-libris de R. Partagàs i va entrar 
a l’arxiu amb la col·lecció Massana. El pròleg havia estat editat a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans pels 
anys 1915-1920, pàg. 844-845. 

41. Nota necrològica, pàg. 845 i TRENS, Ferrer Bassa..., pàg. 120. 
42. Editat també per Salvador Barbra. El llibre no porta data d’edició però és de 1924 per la crítica de Joan SACS 

(Feliu ELIAS) a Revista de Catalunya, 4 i 5 (X-XI-1924), pàg. 414-420 i 503-510 i Joaquim FOLCH I TORRES, «A 
Mn. Josep Gudiol, Pvre, al sortir el seu Llibre Els trescentistes catalans», Gaseta de les Arts, I/9 (15-IX-1924), 
pàg. 1. 

43. Pròleg a GUDIOL, La pintura mig-eval catalana. Vol. IIII. Els trecentistes 2a. part, Barcelona, S. Bartra, s.d. 
[1924], pàg. VI; SACS, Revista de Catalunya, 4 i 5..., pàg. 414. Entre l’arxiu personal de Sanpere conservat a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, certament, no es troben els manuscrits d’aquest llibre. Sacs insinua 
que van ser venuts a Miquel Utrillo. Hem fet la consulta a la Biblioteca Popular de Sitges, que guarda molts 
materials de Miquel Utrillo, sense resultat.  

44. GRAU, «La historiografia a Barcelona...».  
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Un escriptor polèmic en el primer noucentisme 

 
La sèrie dels tres llibres de La Pintura mig-eval catalana, compostos per Sanpere i 
Miquel i mossèn Josep Gudiol entre 1906 i 1924 representen el primer compendi sobre 
l’art medieval català i, en especial, sobre l’art gòtic, ja que aquest capítol, a diferència 
del dedicat al romànic, es va escriure quan en coneixia –i s’havien documentat– un 
nombre important de peces. 

El sistema de treball de Sanpere era, però, molt complex, perquè barrejava una 
tècnica molt rigorosa –amb un profund coneixement de les fonts i la bibliografia– amb 
una presentació confusa de les seves tesis, ja que, com comentava Gudiol, treballava 
segons la dinàmica de les seves recerques.45 Joan Sacs, el 1924, en féu un judici molt 
dur i, després de fer revisar moltes de les atribucions, afirmà:  

 
A causa d’aquestes nombroses deficiències, tant l’obra que ara estudiem (Els 
trescentistes, primera part) com el llibre Los cuatrocentistas catalanes de Sanpere i 
Miquel són com uns prolegòmens que demanen a continuació una versió completa i 
definitiva; i això és sempre empresa tant costosa i difícil que hom pot creure que 
passin els anys sense començar-la i que fins a a la consumació dels segles haguem 
de servir-nos d’aquests reculls incomplerts.46  
 

Alhora, el criticà durament pels «engrescaments extra-arqueologistes» i per la seva 
«incorregible fantasia», doncs era «massa entusiasta, massa irreflexiu».47 En el fons de 
la qüestió, succeïa que, per a la nova intel·lectualitat alineada entorn del projecte del 
noucentisme, Sanpere i Miquel estava considerat, simplement, fora de lloc. 

Es discutia, en el fons, sobre dues maneres d’escriure la història, provocada per la 
polèmica amb Raimon Casellas que es va dirimir entre dos diaris, La Veu de Catalunya 
i El poble català, el 1906, com a conseqüència de la publicació de Los cuatrocentistas 
catalanes. En aquell moment, Casellas tenia un paper rellevant dins de la Junta de 
Museus i a La Veu de Catalunya.48 L’any 1892 havia iniciat les seves recerques sobre 
els primitius catalans i considerava que Sanpere havia ficat el nas dins d’una línia de 
recerca que considerava pròpia. Com adverteix Jordi Castellanos, Casellas, en l’Escrit 
d’autojustificació que va redactar abans del seu suïcidi,49 acusà Prat de la Riba 
d’impulsar-lo a la polèmica, potser per incitar-lo a redactar unes notes que només 
s’havien donat a conèixer en articles de premsa i en altres plataformes de poca difusió. 
Però, en el fons de la qüestió es dirimien dues postures polítiques i dues maneres de 
plantejar la cultura catalana: un Sanpere que es qualificava de «demòcrata, republicà, 
socialista, federal i catalanista»,50 en front d’un Casellas que representava una promesa 
per la nova Catalunya. 

No podem, a més, oblidar el context en què es va desenvolupar aquesta polèmica. 
La creixent presència d’objectes catalans medievals dins del mercat antiquari 

                                                 
45. GUDIOL, Els trescentistes, segona part..., pàg. VI. 
46. SACS, Revista de Catalunya, 4 i 5..., pàg. 506.  
47. SACS, Revista de Catalunya, 4 i 5..., pàg. 414. 
48. Jordi CASTELLANOS, Raimon Casellas i el modernisme, Barcelona, Curial-Abadia de Montserrat, vol II, pàg. 116-

131; i BORONAT, La política d’adquisicions..., pàg. 201-225. 
49. A l’arxiu Casellas, reproduït a CASTELLANOS, Raimon Casellas..., pàg. 309. 
50. El Poble català, 29-VI-1906; citat per CASTELLANOS, Raimon Casellas..., pàg. 117 
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internacional i la conseqüent dispersió del patrimoni medieval51 va condicionar la 
sensibilització local sobre la conveniència d’una moderna política de museus, en la qual 
hi va tenir un paper preponderant Joaquim Folch i Torres, amic i correligionari de 
Raimon Casellas, en un moment, a més, en el que la societat catalana girava els ulls cap 
a les arrels a la Catalunya clàssica, identificada amb les ruïnes d’Empúries. Josep 
Gudiol i Folch i Torres, en el moment de la publicació dels dos volums d’Els 
trescentistes i, des d’una visió molt més moderada que la de Feliu Elias, van saber veure 
que a Sanpere, gran coneixedor dels arxius, li mancava la sensibilitat per l’obra que sí 
tenia Casellas, que, al seu torn, fonamentava l’estudi de la història únicament en l’estudi 
de l’obra mateixa.52 

En realitat, Sanpere i Miquel va ser un romàntic, malgrat la seva tècnica positivista 
de recerca. La seva aportació a la història de l’art s’ha de veure al costat de la resta de 
producció escrita, els llibres sobre la desfeta catalana del 1714, els estudis sobre història 
de Barcelona i toponímia, etcètera, sense oblidar el seu gran esforç per oferir una visió 
de conjunt de l’art “primitiu” català. Aquesta, de fet, és la interpretació que en va 
proposar Agustí Duran i Sanpere, el 1953, en un treball en el que repassa les aportacions 
dels membres de l’Acadèmia de Bones Lletres a l’arqueologia i a la història de l’art,53 
que ens parla d’un investigador infatigable, dotat d’un gran entusiasme i que sempre va 
investigar per dignificar la historia de Catalunya. 
 
 
 
 

                                                 
51. VIDAL, «Joaquim Folch i Torres...». 
52. Pròleg als GUDIOL, Els trescentistes, segona part..., X; FOLCH I TORRES, «A Mn Josep Gudiol...», pàg. 1. 

Recomanem també la lectura de dues necrològiques que revisen la producció de Sanpere i Miquel: Jaume MASSÓ 

I TORRENTS, «En Sanpere i Miquel», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, XXVII/275 (XII-1917), pàg. 
300-303; i la no signada «En Sanpere i Miquel», Vell i Nou, 15-X-1915, pàg. 6, que comença amb aquetes 
paraules: «I veiem com aquí tot gairebé estava inèdit. Damunt de cada ombra, Sanpere i Miquel hi projectà un 
raig de llum». 

53. Agustí DURAN I SANPERE, «La arqueologia y la historia del arte en la Real Academia», Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona. XXV, año académico, CCXXI, fascículo 2 (1953), pàg. 309-326, 
reproduït a Agustí DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història. L’art i la cultura. Barcelona, Curial, 1975, 
pàg. 574. 
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El procés urbanístic de la muntanya de Montjuïc 
de Barcelona, 1859-1935. 
Fonts documentals i bibliogràfiques 
 
Guillem Fernàndez Gonzàlez*  
 
 
 
 
 
 
Les notícies relacionades amb la urbanització de la muntanya de Montjuïc resten a 
l’ombra de l’esdeveniment de l’Exposició Internacional de 1929, que ha acaparat de 
forma majoritària l’atenció dels investigadors. 

Aquesta comunicació té per objectiu fer un estudi bibliogràfic i crític sobre la 
urbanització de Montjuïc entre els anys 1859 i 1935, a partir dels textos publicats en 
llibres, premsa, etcètera, escrits per arquitectes, geògrafs i historiadors durant el període 
comprès entre el regnat d’Isabel II i l’actualitat. 

Per això, s’ha cregut oportú dividir l’article en tres grans blocs. El primer, «El 
saintsimonisme català i la idea d’eixample d’Ildefons Cerdà», se centra en els estudis 
realitzats per aquest enginyer sobre la reforma i eixample de la ciutat de Barcelona i la 
urbanització integral de Montjuïc. Al marge de les analogies entre el model geomètric 
de l’eixample i les ciutats racionalistes dels utopistes d’època contemporània, Cerdà 
considerava l’acció urbana com una eina indispensable per al desenvolupament 
econòmic i social de la ciutat (poc després, Josep Amargós donava compte de la 
importància de l’urbanisme per revalorar la muntanya de Montjuïc i promoure el seu 
progrés social). 

Amb el títol “Noucentisme, nacionalisme i historicisme”, el segon bloc recull, d’una 
banda, els autors vinculats al pensament noucentista i, en concret, a la idea de 
Catalunya-ciutat –o millor dit, d’una nacionalitat catalana de caire municipalista– i de 
mediterraneïtat (Josep Puig i Cadafalch, Lluís Duran i Ventosa, Manel Vega i March, 
Nicolau Maria Rubió i Tudurí…), dos aspectes que estaven estretament lligats a la 
gestació i projecció urbana de l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques i les 
seves Aplicacions i General Espanyola de 1913. D’altra banda, es fa referència als 
estudiosos que investiguen l’evolució de la ciutat en relació amb el seu context històric 
(Francesc Carreras i Candi, Agustí Duran i Sanpere, Alexandre Cirici, etcètera). 

El tercer bloc, “L’estudi de la ciutat o història urbana. Un equilibri entre la 
investigació i la divulgació”, pretén garbellar el contingut de la bibliografia més recent i 
seleccionar aquelles dades que permeten puntualitzar algun aspecte sobre l’objecte 
d’estudi (amb autors com Josep Emili Hernàndez-Cros, Ignasi de Solà-Morales, Manuel 
Torres Capell, Carme Grandas Sagarra, Estanislau Roca, Javier Monclús…). 

Així, doncs, Montjuïc és la projecció urbana derivada de tots aquests pensaments i 
escrits, que van arribar a cristal·litzar en un conjunt que, encara avui, és una de les fites 
ineludibles de l’skyline de la ciutat i del seu teixit socioeconòmic.  
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El saintsimonisme català i la idea d’eixample d’Ildefons Cerdà 
 
En els darrers quaranta-cinc anys, són nombroses les publicacions que s’han dedicat a la 
vida i obra d’Ildefons Cerdà. Malgrat l’abundant i rica documentació primària, 
preservada en els fons de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona, l’Arxiu del Ministeri d’Obres Públiques i l’Arxiu 
Administratiu de Alcalá de Henares, encara hi ha pocs llibres, articles i assajos que 
estudiïn la seva figura amb seriositat i rigor documental. Però també s’han escrit 
diverses monografies i estudis especialitzats que, sens dubte, faciliten l’exposició i 
explanació crítica del projecte de l’Eixample.1 

El treball elaborat per Cerdà no es pot deslligar del context polític i social de mitjan 
segle XIX. Els canvis socioeconòmics succeïts durant el Bienni Progressista fins a la 
Revolució Gloriosa (1854-1868) van comportar transformacions urbanes importants per 
adequar la ciutat a les noves necessitats socials. No hem d’oblidar tampoc que 
Barcelona era un dels principals centres industrials i, per tant, un dels motors econòmics 
de la península gràcies a la Revolució Industrial iniciada a finals del segle anterior. Les 
precàries condicions de vida, els problemes de salubritat, de viabilitat en els nous nuclis 
urbans i les necessitats d’encabir el creixement de la població, exigien solucions urgents 
de caràcter urbà. I d’aquí deriva la importància del desplegament del seu projecte. 

Els anys centrals del segle XIX van ser cabdals en la vida de Cerdà. Tot sigui dit de 
passada, Cerdà va finalitzar amb èxit els estudis a l’Escola d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Madrid el 1841. Poc després va treballar com a enginyer en diverses 
províncies del llevant espanyol, fins 1849. Durant aquesta etapa, executà moltes 
infraestructures: carreteres, sistemes d’abastament d’aigües, etcètera, als voltants de 
Barcelona,2 i de ben segur que va aprofitar aquesta experiència per emprendre el 
projecte de l’Eixample.3 

Un cop va establir-se a Barcelona, evidencià una ciutat constreta i limitada per 
muralles on l’augment poblacional dificultava la seva habitabilitat –tal com queda palès 
en les constants queixes i suggeriments de la ciutadania.4 També desenvolupà funcions 
polítiques vinculades amb l’esperit progressista de l’època: diputat de la Cambra baixa 
de les Cort Generals el 1850 en una candidatura conjunta amb Estanislau Figueres, 
Pascual Madoz i Jacint Feliu Domènech; regidor de l’Ajuntament de Barcelona en tres 

                                                 
* Universitat de Barcelona. 
1. La dimensió de la seva obra ha estat objecte de recerques serioses com la de: Fabià ESTAPÉ, Vida y 

obra de Ildefonso Cerdá, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1971; Arturo SORIA I PUIG, Hacia 
una teoría general de la urbanización. Introducción a la obra teórica de Ildefonso Cerdá (1815-
1876), Madrid, Turner, 1979.  

2. Isabel MARGARIT, «Bibliografia: Ildefons Cerdà», dins VVAA, Cerdà. Ciudad y Territorio. Una visión 
de futuro, Barcelona, Electa-Fundació Catalana per a la Recerca, 1994, pàg. 144-145.   

3. Francesc MAGRINYÀ, «Les propostes d’Ildefons Cerdà, 1854-1875: l’expressió urbanística i territorial 
d’un projecte de modernització», dins Ramon GRAU (Coord.), Cerdà i els altres. La modernitat de 
Barcelona 1854-1874, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat (Barcelona Quaderns d’Història, 14), 
2008, pàg. 83-116.  

4. Vegeu el fulletó escrit pel metge higienista Pere Feliu Monlau el 1840 titulat Abajo las murallas!!! 
Memoria sobre las ventajas que reportaría Barcelona, y especialmente su industria, de la demolición 
de las murallas que circuyen la ciudad, Barcelona, Imprenta del Constitucional, 1841.   
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períodes 1856, 1863–1864 i 1865–1866; diputat provincial el 1871 i president interí de 
la Diputació de Barcelona el 18745. 

Si bé la tasca política el mantingué ocupat, mai no va abandonar els seus treballs 
relacionats amb l’Eixample de Barcelona, des del plànol topogràfic del nou teixit urbà i 
traces parcel·làries, el 1855, fins a les múltiples versions del seu pla, entre 1855 i 1859, 
incloent-hi el projecte d’urbanització de la muntanya de Montjuïc de 1872,6 i sense 
obviar, és clar, les teoritzacions i reflexions derivades del seu pensament urbanístic, que, 
de vegades, s’ha vinculat amb les idees dels socialistes utòpics de Charles Fourier, 
Etienne Cabet i Henri de Saint-Simon:7 un corrent intel·lectual que va començar-se a 
definir el 1848 a Barcelona amb l’inici de la publicació La Fraternidad, on concorrien 
figures com Pi i Margall, Clavé o Monturiol.8 Tanmateix, els seus escrits manifesten 
sovint quina era la seva actitud vers els utopistes: 

 
Hemos visto aparecer en nuestros tiempos algunas utopías brillantes, 
deslumbradoras, y realmente han brillado, pero simplemente a la manera de un 
relámpago fugaz, y no han dejado en pos de sí rastro alguno.9  

 
I afegeix:  
 

A la generación presente con su espíritu de positivismo práctico, no se le debe, no se 
le puede ofrecer nada que, sobre estar convenientemente razonado, no reúna todas 
las condiciones necesarias para una realización inmediata y pronta. Los célebres 
proyectistas y utopistas del siglo XVI, XVII y aún del XVIII, serían justamente la burla 
y el escarnio del siglo nuestro.10 
 

Cal dir, però, que Henri de Saint-Simon no només es limitava a denunciar les injustícies 
socials i imaginar societats ideals, sinó que, partint d’una anàlisi científica de la història, 
sobretot focalitzada en els mecanismes socioeconòmics, proposava transformar la 
societat cap a realitats més justes. I aquest és el leit motiv per fer front a un projecte 
urbanístic agosarat com és l’eixample il·limitat de Cerdà: tal com s’ha comentat 
anteriorment, Cerdà va estudiar a l’Escola d’Enginyers de Camins entre els anys 1835 i 
1841, reducte del pensament santsimonià de l’Ecole Polytechnique de París. També va 
poder rebre la influència de la filosofia d’Henri de Saint-Simon a través de Ferdinand de 
Lesseps, cònsol de França a Barcelona durant el període de 1841 i 1848.11 

                                                 
5. Tots aquests aspectes es troben en Joan FUSTER, «Cerdà i la política de progrés», dins AAVV, La 

política pràctica. Cerdà i la Diputació de Barcelona, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2009, pàg. 
81-90.  

6. Ramon GRAU,  «Ildefonso Cerda y la geografía catalana», Revista de Geografía (Barcelona), XIV, 1-2 
(1980), pàg. 75-89. 

7. Fabià ESTAPÉ, «En torno a la ideología de Ildefonso Cerdà», dins AAVV, Cerdá y su influjo en los 
ensanches de poblaciones, Madrid, Ministerio de Fomento, 2004, pàg. 16. 

8. Francesc MAGRINYÀ, «Las influencias recibidas y proyectadas por Cerdà», Ciudad y Territorio. Estudios 
Territoriales, XXXI, 119-120 (1999), pàg. 95-117. 

9. Ildefons CERDÀ, Teoría de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid, gener 1861. Memòria de 
l’avantprojecte de Reforma Interior de Madrid, dins Teoría de la viabilidad urbana, vol. II, Madrid, 
MOPT & Ayuntamiento de Madrid, 1991, pàg. 1066.  

10. Ildefons CERDÀ, Pensamiento económico del Proyecto del ensanche de Barcelona, 1860, dins Teoría 
de la construcción de las ciudades, vol. I, Madrid, INAP - Ajuntament de Barcelona, 1991, pàg. 459.  

11. Francesc MAGRINYÀ, «El ensanche y la reforma de Ildefonso Cerdà como instrumento urbanístico de 
referencia en la modernización urbana de Barcelona», Scripta Nova. Revista Electrònica de Geografia 
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En efecte, Cerdà pretenia aconseguir el progrés social de la ciutat amb millors 
serveis i qualitat de vida a través de la transformació de les estructures urbanes i, per 
això, era necessari realitzar una anàlisi del conjunt del territori o d’un àmbit concret en 
funció de les seves necessitats específiques: urbanístiques, higièniques, econòmiques o 
de mobilitat. A més, tot això s’havia de materialitzar en un programa d’actuació real i 
factible, i amb aquesta finalitat utilitzava la inferència estadística, anteriorment ja 
emprada per Monlau, Pi i Arimón, Madoz i Figuerola.12 

Per tant, tota la seva obra s’ha d’entendre com un estudi metòdic i crític de la realitat 
urbana de Barcelona; un coneixement urbà que el 1867 aspira a donar-ne la darrera 
explicació i a orientar-lo cap una teorització científica de caràcter general.13 De fet, els 
estudis urbanístics d’àmbit municipal havien de servir de base el 1867 per escriure la 
seva Teoría general de la urbanización.14 Els afers legals, administratius, econòmics i 
financers permeten, d’una banda, definir el gruix del seu treball –Ordenanzas de 
Construcción de Barcelona (1859), Pensamiento económico… (1859-1860), Reforma y 
ensanche de Barcelona. Plan económico (1860)– i, de l’altra, analitzar la viabilitat del 
seu projecte.15 

L’incompliment de la transmissió de drets sobre els terrenys de les antigues 
fortificacions del govern de l’Estat, sumat a la negativa per reformar la llei 
d’expropiació forçosa de 1836, que emparava els propietaris en detriment dels 
interessos públics, va suposar ajornar l’aprovació de les bases econòmiques de 
l’eixample i, en conseqüència, demorar el seu procés constructiu.16 Agafem un fragment 
representatiu del seu opuscle Cuatro palabras sobre el Ensanche, de 1861:  

 

                                                                                                                                               
i Història i Ciències Socials (Barcelona, Universitat de Barcelona), XIII, 296 (3) (1-VIII-2009). 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-296-3.htm [consultat: 1/ 10/ 2011]. Ramon GRAU, «Un saintsimonià a 
la Barcelona del vuit-cents», dins La raó a la ciutat: el pla Cerdà, Metròpolis. Revista d’informació i 
pensament urbà (Barcelona), 76 (tardor de 2009), pàg. 49-53; i del mateix autor, «El sansimonismo: 
horizonte ideológico de Ildefons Cerdà», dins AAVV, Cerdà y la política práctica: organizar el 
territorio, Barcelona, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, 2010. 

12. Ramon GRAU i Marina LÓPEZ, veus “Capmany”, “Historiografia”, “Il·lustració”, “Monlau”, “Pi i 
Arimón” i “Positivisme”, dins Francesc ARTAL, Ictineu. Diccionari de les ciències de la societat als 
països catalans (segles XVIII-XX), Barcelona, Edicions 62, 1979.  

13. Ildefons CERDÀ, Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la 
reforma y ensanche de Barcelona, Imprenta Española, Madrid, 1867.  

14. Ildefons CERDÀ, Memoria del Anteproyecto de Ensanche de Barcelona, 1857, dins Teoría de la 
construcción..., pàg. 51-106; del mateix autor, Teoría de la construcción de las ciudades aplicadas al 
Proyecto de reforma y ensanche de Barcelona…, dins Teoría de la construcción…, pàg. 107-456; i 
també, Necesidades de la circulación y de los vecinos de la calles con respecto a la vía pública..., 
1863 (exemplar sense peu d’impremta dipositat a la biblioteca de Geografia, Història i Filosofia de la 
Universitat de Barcelona).  

15. Ildefons CERDÀ, Ordenanzas de Construcción de Barcelona, 1859, dins Teoría de la construcción..., 
vol. I, pàg. 513-548; del mateix autor, Pensamiento económico…, 1859-1860, dins Teoría de la 
construcción..., pàg. 457-471; y també, Reforma y ensanche de Barcelona. Plan económico, 1860, 
dins Teoría de la construcción..., pàg. 472-478.  

16. Glòria SANTA-MARIA, «La política municipal de Josep Santa-Maria, alcalde de Barcelona, 1858-
1863», dins Ramon GRAU (Coord.), La ciutat i les revolucions, 1808-1868. I, Les lluites del 
liberalisme, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat (Barcelona Quaderns d’Història, 10), 2004, pàg 
219-234. Tot això està recollit en el seu darrer llibre: Gloria SANTA-MARIA, Decidir la ciutat futura. 
Barcelona 1859, Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Museu d’Història de Barcelona, 2009. 
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Se hace sentir muy poderosamente una tendencia marcada y positiva a cortar los 
trámites, a desvanecer dificultades, a destruir obstáculos a fin de que el ensanche 
llegue a ser una realidad.17  

 
Finalment, el pla Cerdà va tirar endavant i va ser aprovat per reial ordre de 31 de maig 
de 1860:  
 

Así es que después que el Gobierno dio el Real decreto de 31 de mayo del año 
anterior, el Exmo. Ayuntamiento abandonó por completo su actitud anterior, y ha 
trabajado con ahínco para que el ensanche sea una realidad… Hoy mismo se está 
ocupando con laudable esmero en dar su informe sobre la parte económica y 
administrativa del proyecto. Queda pues demostrado que el Ayuntamiento de 
Barcelona representante de las aspiraciones, necesidades é intereses del Municipio y 
digno sucesor de aquel que tuvo la gloria de iniciar en la esfera oficial el expediente 
de ensanche, lejos de oponer rémoras á la realización de esta incomparable mejora, 
la secunda por todos los medios que á su acción administrativa alcanzan18. 

 
A grans trets, el seu projecte finalitzava amb la incorporació del barri d’Hostafrancs, a 
la vegada que traçava l’enforcadura de Gran Via de les Corts Catalanes i de l’avinguda 
del Paral·lel, o sigui l’actual plaça d’Espanya. D’aquesta manera, en un primer moment, 
el vessant nord de Montjuïc restava fora del teixit traçat i era destinat íntegrament a 
parc. Però, el 1872, un cop passada la Revolució Gloriosa, Cerdà va idear un estudi 
inclusiu de Montjuïc, on plantejava la urbanització integral de la muntanya, partint, 
d’una banda, de l’esquema general del projecte de l’Eixample i, de l’altra, del plànol 
topogràfic del massís realitzat tretze anys abans.19 

El pla Cerdà es concep com una pauta per engegar nous projectes d’urbanització, 
com per exemple el planejament realitzat per l’arquitecte Josep Amargós i Samaranch 
entre els anys 1887 i 1914. En aquell temps, Montjuïc era considerat un lloc 
extremadament rost, espadat i, conseqüentment, poc accessible i de mal viure-hi, tal 
com descrivia Amargós:  

 
Refugio hoy de gente de mal vivir las faldas de la montaña, no pasa día que se tenga 
noticia de inmoralidades de toda clase cometidas en ella.20  
 

Josep Amargós proposava convertir la muntanya en un lloc residencial, però també un 
gran parc de lleure. Per això, va tenir en compte tant les singularitats topogràfiques i 
poblacionals de Montjuïc com les comoditats i facilitats de trànsit entre les diferents 
barriades:  
 

Las condiciones topográficas de la montaña y las circunstancias de las barriadas y 
zonas inmediatas […] determinan indudablemente el principio general en que debe 
fundarse el proyecto. El Excmo. Ayuntamiento impuso la proyección de un paseo de 

                                                 
17. Ildefons CERDÀ, Cuatro palabras sobre el Ensanche, Barcelona, Imprenta N. Ramírez, 1861, pàg. 6.  
18. CERDÀ, Cuatro palabras..., pàg. 7-8.  
19. AAVV, Teoría de la construcción de las ciudades: Cerdà y Barcelona, Madrid, Instituto Nacional de 

Administración Pública, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Madrid, 1991, pàg. 35 i 610-61.  
20. Josep AMARGÓS, «Urbanización de la montaña de Montjuïc de Barcelona», Arquitectura y 

Construcción (Barcelona), 21 (8-I-1898), pàg. 11.  
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Ronda, que limitara en su parte alta las urbanizaciones alineadas á cordel, un paseo 
superior que circunvalara la montaña con las correspondientes vías de ascensión, y 
un proyecto de urbanización rural á desarrollar entre ellos; y la sola enumeración de 
estas ideas expresa ya el propósito de convertir á la montaña en sitio de recreo y 
esparcimiento, como pocos existan en las poblaciones mediterráneas, de establecer 
comunicaciones á toda clase de tránsitos y de lograr el saneamiento moral y el buen 
aspecto en las laderas de la montaña.21 

 
Aquest treball significava un pas endavant respecte la relació de la retícula de 
l’Eixample i les barriades esteses al voltant del massís (el pla Amargós coincidí, a més, 
amb l’aprovació del concurs d’enllaços de 1905, guanyat per León Jaussely). Els veïnats 
de Santa Madrona, de Sant Bertran i de la França quedaven perfectament enllaçats entre 
ells per una via ronda –límit superior del faldar de la muntanya en direcció al passeig de 
Colom– i connectats a l’ortogonalitat del seu pla a partir de la prolongació de carrers 
adjacents.22 Malgrat això, el Pla Amargós va quedar parcialment escapçat pel desig de 
celebrar-hi una Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques el 1913.  
 
 
Noucentisme, nacionalisme i historicisme 
 
El 1906 va significar l’inici del noucentisme amb la publicació del Glosari d’Eugeni 
Ors a La Veu de Catalunya. També va suposar un punt d’inflexió en la història del 
catalanisme polític. Aviat es va establir una estreta cooperació entre els intel·lectuals de 
l’època i els polítics catalanistes conservadors, sobretot relacionats amb la Lliga 
Regionalista. La voluntat d’autogovern, de recuperar i promoure la identitat i la tradició 
cultural catalana, va veure’s materialitzada el 1914 amb la Mancomunitat, aleshores 
encapçalada per Enric Prat de la Riba, autor del llibre La Nacionalitat Catalana, on feia 
prevaler la seva opinió sobre l’hegemonia del nacionalisme català dins de l’Estat 
Espanyol: 
 

Vèyem que Catalunya tenía llengua, dret, arts propis; què tenía un esperit nacional, 
un caràcter nacional, un pensament nacional; Catalunya era, donchs, una nació. Y’l 
sentiment de pàtria, viu en tots els catalans, ens feya sentir que pàtria i nació eren la 
mateixa cosa, y que Catalunya era la nostra nació, igual que la nostra pàtria […] 
Conseqüència de tota la doctrina aquí exposada és la reivindicació d’un Estat català, 
en unió federativa ab els Estats de les altres nacionalitats d’Espanya. 
 

Prat de la Riba, conjuntament amb altres homes de la Lliga, pretenia convertir la ciutat 
en una gran metròpolis i projectar-la com a referent de la modernització del país. De fet, 
la Catalunya–Ciutat és una visió noucentista que es fonamentava en el concepte 
següent: Barcelona com a centre referent de la nació. Fins i tot, Gabriel Alomar va anar 
molt més lluny en afirmar que el mot “catalanisme” s’havia de substituir pel de 
“barcelonisme”:  

 

                                                 
21. AMARGÓS, «Urbanización...», pàg. 11-12.   
22. AMARGÓS, «Urbanización...», pàg. 11-14 i també la segona part del mateix article a Arquitectura y 

Construcción (Barcelona), 22 (23-I-1898), pàg. 29-33.  
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Podríem sintetitzar un poc –el temps ja ho permet– l’evolució total del nostre 
catalanisme... No, no: he posat un gran borró sobre la paraula «catalanisme», i he 
escrit en majúscules aquesta paraula, que ja és hora de proclamar, molt més pròpia: 
BARCELONISME; és a dir, florida de Ciutat, no ja de nació.23 

 
La ciutat era la punta de llança del procés de transformació social, urbanística, 
econòmica i industrial de Catalunya, i sota aquesta concepció s’organitzà una Exposició 
d’Indústries Elèctriques a Barcelona el 1913. No és estrany, doncs, que Josep Puig i 
Cadafalch declarés obertament: 
 

L’obra de la Fira Universal portaria a Catalunya al Mercat del món y son pensament 
a la corrent de las ideas mondials […] Som els catalans famolenchs de llibertat els 
que somnién en la forsa de una gran ciutat, rica y culta; en fer la nostra capital 
moderna; en arribar al triunf de la nostra rassa […].24 

 
No obstant això, amb aquesta iniciativa, es pretenia divulgar els avenços tècnics i 
científics de l’època en el camp de l’electricitat, un sector encara incipient a Catalunya, i 
poder així ampliar els seus mercats més enllà de Barcelona. (Cal no oblidar la figura de 
Francesc Cambó i Batlle com a comissari de l’Exposició conjuntament amb Joan Pich i 
Pon. Cambó, estretament lligat amb el sector elèctric europeu, estava vinculat a la firma 
alemanya AEG, Barcelona Traction i la Compañía Hispano Americana de Electricidad, 
de la qual va arribar a ser president l’any 1926). 

Fou aleshores quan l’Ajuntament va començar estudiar els emplaçaments possibles 
de la nova Exposició, que va convenir de situar-la a les immediacions de Montjuïc. 
Lluís Duran i Ventosa opinava al respecte: 

 
Fer o no l’Exposició a Montjuïc tenia massa importància per al pervindre de 
Barcelona, per a deixar-lo resolt en contra […]  ja alguns homes vidents, alguns 
patricis de provat amor a la ciutat havien fixat com una orientació ciutadana 
necessària, la de la incorporació de la muntanya misteriosa, tan a prop realment de la 
ciutat tan allunyada moralment […] Bé cal recordar amb una mica d’agraïment la 
visió encertada i el treball continuat i eficaç d’aquells que després d’haver compres 
com valia Montjuic per a la vida urbana de la Ciutat estimada, saberen 
comprometre-la, per mitjà d’un projecte d’Exposició i l’acord d’emplaçar-la allí.25  
 

Tanmateix, com assenyala Manel Vega i March, altres opcions per ubicar-la foren el 
parc de Barcelona, la plaça de les Glòries Catalanes, el litoral de Llevant, així com les 
barriades del Besòs, d’Horta, de Pedralbes, etcètera.26 

Tal com s’ha explicat anteriorment, la reivindicació d’una tradició catalana va ser un 
dels trets més significatius del noucentisme. Un altre punt fort i important d’aquest 

                                                 
23. Gabriel ALOMAR, El Futurisme i altres assaigs, Barcelona, Edicions 62, 1970, pàg. 89-90.   
24. Josep PUIG I CADAFALCH, «A votar per l’Exposició Universal», La Veu de Catalunya, 1-XI-1905, 

pàg. 3.  
25. Lluis DURAN I VENTOSA, «Per què l’Exposició s’ha fet a Montjuïc. Una història recent que no es pot 

oblidar», D’Ací i D’Allà, número extraordinari dedicat a l’Exposició Internacional de Barcelona 
(desembre de 1929), pàg. 48-50.  

26. Manuel VEGA I MARCH, «Dictamen del comitè d’estudis per al projecte de la Segona Exposició…», 
Arquitectura y Construcción, 10-X1909, pàg. 306-312. 
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moviment intel·lectual, polític i cultural va ser el descobriment del Mediterrani. En 
aquest sentit, l’Exposició suposava una nova ocasió per ordenar la façana marítima del 
vessant sud-oest del massís –tot i que ja ho havia intentat prèviament Frederic Armenter 
amb l’avantprojecte d’urbanització del Pla de Llobregat. D’altra banda, la millora de la 
connectivitat entre Montjuïc i la resta de la ciutat es presentava com una oportunitat que 
havia de convertir la plaça d’Espanya en un nou referent econòmic i comercial, 
suplantant així el paper que la plaça de les Glòries Catalanes havia jugat en els projectes 
de Cerdà i de Jaussely, respectivament27; una idea aixopluc de les plantejades per Rubió 
i Tudurí el 1935. 

Pere Voltes Bou va descriure més detalladament els fets que envolten la 
transformació urbana de Montjuïc al llarg del període cronològic 1859–1935. 
Aprofundint en la perspectiva historicista, l’insigne historiador va explicar quins eren 
els plans urbanístics per a la doble Exposició de 1913, tant de caire general com 
sectorial, obviant els projectes de Josep Puig i Cadafalch, Guillem Busquets, Manuel 
Vega March, Lluís Domènech i Muntaner, August Font i Enric Sagnier, en un text 
acompanyat de nombroses notes a peu de pàgina en les quals sovint s’indiquen les fonts 
primàries consultades.28 

Els resultats del pla Amargós van ser presentats a l’Ajuntament el dia 17 de gener de 
1894, i el mateix Pere Voltes puntualitzava el següent:  

 
Comprende el proyecto toda la montaña y está limitado por un paseo que cierra la 
prolongación de las calles de las barriadas de Ensanche de San Beltrán, de la Fransa 
y otras. Asimismo limitan el proyecto la prolongación de la calle de las Cortes y el 
proyectado paseo de la Industria. La barriada del Port aparece urbanizada y dividida 
en manzanas. Del pie de las distintas vertientes de la montaña parten varios paseos 
que unen entre sí en otro paseo que limita la primera zona militar del castillo.29 
 

Per la seva banda, Francesc Carreras i Candi, en el seu volum dedicat a Barcelona dins 
la Geografia General de Catalunya, va realitzar un estudi històric documentat sobre la 
formació urbana de Barcelona. En aquest estudi sorprèn l’escassetat de dades en relació 
amb les etapes més recents de la història, i concretament de la renovació urbana 
posterior a Cerdà. No obstant això, Carreras i Candi comentava, entre altres coses, les 
vicissituds dels inicis urbanístics de Montjuïc: 

 
Se progecta fer-hi una exposició d’indústries elèctriques, qual entrada serà la vella 
Creu Cuberta, començant en les terres ahont acamparen el barcelonins en 1821. En 
Janer de 1916 s’axaplanava part d’una gran vía central de 3 kilòmetres, des del 
carrer de Mèxich al tir de coloms de Miramar, que passa junt al parch de Laribal y 
figura en lo progecte d’En Joseph Amargós d’urbanisació de Montjuhich, acceptat 
per l’Ajuntament en Març de 1894 y rebutjat per la tècnica militar. L’orígen 

                                                 
27. Nicolau Maria RUBIÓ I TUDURÍ, La Plaça d’Espanya, centre actiu de Barcelona, 1930, pàg. 6-7, 9-11 

i 22-23. Pel que fa al concurs per urbanitzar la part baixa del Parc de Montjuïc de 1935, consulteu: 
«Calen “Idees”», La Veu de Catalunya, 27-I-1935; «Concurs d’Idees», La Humanitat, 27-I-1935; 
«Idees per a Montjuïc», La Veu de Catalunya, 6-II-1935; «Concurso de Ideas», La Vanguardia, 6-II-
1935; «Concurs d’Idees per a la urbanització… del Parc de Montjuïc», Arquitectura i Urbanisme, 
s.d.-VI-1935, pàg. 9-17.  

28. Pedro VOLTES BOU, Historia de Montjuich y su castillo, Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 
1960, pàg. 178-200.  

29. VOLTES, Historia..., pàg. 174.  
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d’aquest progecte està en la lley del 26 Juliol de 1892, adicionat al plan general, dit 
d’Ensanxe, la montanya de Montjuhich. Però los estudis del arquitecte Amargós 
eran sols de la part baxa de la montanya, en lo que respectava a la part mitjana o 
destinada a jardins, lo R. D. de 17 Novembre 1908 ordenà al Ajuntament que 
vingués a un acort ab l’estament militar, per realisar un plan d’urbanisació, que 
formà tot seguit nostre Municipi. Encara que lo Govern no l’haja aprovat, 
l’Ajuntament urbanisa ara dita montanya, amparant-se a l’autorisació de fer-hi 
jardins que se li concedí en la lley de 16 de juliol 1914. Actualment (Febrer de 
1916) no està determinat res en definitiva, havent pres peu del progecte Amargós, 
un poch modificat, per desenrotllar-hi un nou plan de distribució de montanya 
relacionat ab la progectada exposició elèctrica.30 
 

En el paràgraf anterior s’observa com el desplegament del pla Amargós va ser llarg i 
complex, perquè afectava les zones polèmiques del castell. Davant d’això, l’Ajuntament 
va sol·licitar a la Presidència del Consell de Ministres espanyol la supressió de les zones 
polèmiques de Montjuïc, així com la cessió del castell, a favor de la iniciativa privada 
dels propietaris dels solars afectats. Posteriorment, Francesc Cambó va encarregar a 
Amargós la represa del projecte del Parc de Montjuïc, designada d’utilitat pública per 
llei del 16 de juliol de 1914. Un any després, Josep Puig i Cadafalch presentà un estudi 
inclusiu del massís. L’accés a la muntanya es feia de la mateixa manera que en 
l’actualitat: per una plaça circular i porticada (avui encara trobem les escalinates que 
configuren els espais oberts de descans amb bancs de pedra i de ferro). Alexandre Cirici 
parlava amb eloqüència del seu pensament urbà:  
 

Su ciudad ideal se transformaba en una ciudad monumental, donde la opulencia se 
manifestada en espléndidos elementos representativos.31 
 

La primera Guerra Mundial va provocar el retard de les obres i, en conseqüència, es va 
fixar com a nova data d’inauguració el 1929. Aleshores, el projecte inicial de Puig i 
Cadafalch es va desdoblar en tres àrees d’actuació diferents: la primera, corresponent a 
la secció espanyola, va ser encarregada conjuntament als arquitectes Josep Puig i 
Cadafalch i Guillem Busquets; la segona, coincidint amb la secció internacional 
d’indústries elèctriques, va ser assignada als arquitectes Manuel Vega March i Lluís 
Domènech i Muntaner; i la tercera, pertanyent a la secció de Miramar, va ser confiada a 
August Font i Enric Sagnier.32 

Agustí Duran i Sanpere, un altre capdavanter en els estudis sobre la ciutat, va 
publicar Barcelona i la seva història entre el anys 1972 i 1975, un recull i compendi en 
tres volums dels seus treballs i estudis publicats en molt diversos mitjans. En aquesta 
obra presentava una temàtica variada, abastant diverses qüestions del passat històric de 
Barcelona, des de la crònica de les excavacions de l’antiga Barcino romana fins a 
l’urbanisme del segle XIX. Per tant, en les seves pàgines ben poca cosa podem trobar 
sobre la història urbana de Montjuïc; només s’hi recullen breus comentaris sobre la 
importància de l’Exposició vers la ciutat:  

                                                 
30. Francesch CARRERAS I CANDI, Geografia General de Catalunya, Vol. IV. Ciutat de Barcelona, 

Barcelona, Edicions Catalanes, 1980 (1a ed. 1915), pàg. 975.  
31. Alexandre CIRICI, «La arquitectura de Puig i Cadafalch», Cuadernos de Arquitectura (Barcelona), 63 

(1966), pàg. 49. 
32. CARRERAS I CANDI, pàg. 975.  
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Les Exposicions Universals que hi tingueren lloc el 1888 i el 1929 difongueren la 
fama, les possibilitats, les característiques de les noves organitzacions, la modernitat 
de les perspectives urbanes i la bellesa dels seus contorns […] ¿I què direm dels 
certàmens internacionals de 1888 i de 1929 com a estimulants urbanístics? La major 
part de les millors avingudes de la ciutat els han de reconèixer com a parc i jardins 
[…] La segona exposició deixà també en el territori de l’antic Hostafranchs el 
senyal del seu pas, amb la urbanització monumental, el 1929, de la plaça d’Espanya 
i del parc de Montjuïc.33  
 

Un projecte més ambiciós era la Història de Barcelona publicada per l’editorial Aedos 
el 1975, encarregada a Duran i Sanpere. En un primer moment, s’havia pensat de fer 
una recapitulació de la seva obra anterior, és a dir, una síntesi del seu coneixement sobre 
la ciutat antiga, moderna i contemporània. Finalment, va ser escrita en col·laboració 
amb altres autors i només se n’arribà a publicar el primer volum, que finalitzava amb la 
Barcelona del cinc-cents. 

Per Alexandre Cirici, en la seva obra Barcelona, pam a pam34 (un llibre en el que no 
compon una veritable història de Barcelona, sinó una guia temàtica de la ciutat, i que 
per això no aporta noves dades al debat científic sobre els inicis urbanístics de 
Montjuïc), la muntanya esdevé un lloc d’interès turístic per excel·lència i representa la 
suma de tots els esforços per convertir Barcelona en una gran capital moderna i 
cosmopolita. 

 
 
L’estudi de la ciutat i/o història urbana. 
Un equilibri entre la investigació i la divulgació 
 
Aquest apartat pretén explicar la història urbana de Montjuïc a partir de la compilació 
bibliogràfica dels darrers cinquanta anys. Per dur a terme aquesta tasca s’ha optat per 
incloure-hi només els treballs més significatius, sovint escrits amb rigor científic i 
voluntat divulgadora, és a dir, amb capacitat per construir discursos coherents i ben 
documentats. De fet, és el sentit crític, però sobretot la fidelitat documental, el que 
permet diferenciar entre una recerca històrica i un treball científic. A continuació, es 
detallen els principals arxius on es troben dipositades les fonts primàries relacionades 
amb el tema: Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de Barcelona (COAC), 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona (AMCB), Oficina d’Informació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona i 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. A l’hora d’explicar la bibliografia s’han fet 
salts temporals per tal que l’argument sigui més entenedor.  

El 1974 Cistere Domingo va facilitar algunes dades no gaire lligades sobre la 
urbanització de Montjuïc arran de l’Exposició de 1929, però sense gaire interès per 

                                                 
33. Agustí DURAN I SANPERE, «La formació d’una gran ciutat», dins Barcelona i la seva historia, vol. I, 

Barcelona, Curial, 1975, pàg. 226, 578 i 660. 
34. Alexandre CIRICI PELLICER, Barcelona, pam a pam, Barcelona, Teide, 1971, pàg. 113-140. Carles 

Soldevila així ho expressava vint anys abans, vegeu Carles SOLDEVILA, Guía de Barcelona, 
Barcelona, Destino, 1951, pàg. 234.  
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explicar els plans urbans de la ciutat anteriors a l’esmentat certamen.35 Dos anys 
després, Ignasi Solà–Morales estudià l’esdeveniment com a instrument de política 
urbana. Dit d’una altra manera, com a catalitzador urbà; la Barcelona posterior a Cerdà 
ha de recórrer a aquests esdeveniments per tal de mobilitzar els recursos necessaris per 
executar actuacions urbanístiques a gran escala, però també per projectar la ciutat vers 
l’exterior.36 I així ho expressen els autors del llibre Barcelona, 1888-1988:  

 
Al marge del seu interès comercial, l’Exposició tenia uns atractius populars 
indubtables, no solament per la monumentalitat de la urbanització i els edificis de 
Montjuïc, sinó també per les novetats de la ciutat […] La plaça d’Espanya, porta 
d’entrada a l’Exposició, va convertir-se en un centre de comunicacions de primer 
ordre. A l’entorn seu van urbanitzar-se el carrer Lleida, l’avinguda Mistral, la Gran 
Via fins a l’Hospitalet i l’eix del carrer Tarragona i la Infanta Carlota fins a la plaça 
Francesc Macià… així com la prolongació de la Diagonal des de la plaça Francesc 
Macià fins al palau de Pedralbes.37  
 

Per tant, l’Exposició és el millor pretext –per no dir excusa– per transformar l’estructura 
urbana de la ciutat, tal com argumenta Javier Monclús.38 

Poc després, Emili Hernández–Cros va escriure un article titulat «La Segunda 
Exposición Universal de Barcelona: cinco flash-backs», on s’analitzaven per primera 
vegada els primers intents d’ocupació de la muntanya, des del pla Cerdà fins a la represa 
del Parc de Montjuïc, passant pels diversos projectes de l’arquitecte Josep Amargós. 
També aclareix alguns aspectes de l’Exposició i, més específicament, de la urbanització 
de la plaça d’Espanya.39 Aquest escrit va ser revisat i ampliat el 1980, amb la 
incorporació de noves referències documentals i bibliogràfiques.40 Malgrat l’esforç per 
remetre una explicació raonada, ambdós articles donen informació imprecisa i, en molts 
casos, no s’indica la referència documental emprada. Amb tot, d’aleshores ençà, la 
bibliografia és un “conglomerat” de les dades facilitades per aquest autor, amb algunes 
excepcions, com per exemple el llibre L’exposició internacional de Barcelona, 1914-
1929. Arquitectura i ciutat, escrit per de Solà–Morales el 1985.41 

                                                 
35. M. Concepció CISTERE DOMINGO, La Exposición Internacional de Barcelona de 1929, Tesi de 

llicenciatura dirigida per Emilio Giralt, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1974 (inèdit).  
36. Ignasi DE SOLÀ-MORALES, L’Exposició Internacional de Barcelona com a instrument de política 

urbana, Barcelona, Ariel, 1976, pàg. 139-145. 
37. Jaume FABRE i Josep Maria HUERTAS, Barcelona, 1888-1988, Barcelona, Publicacions de Barcelona, 

1988, pàg. 225 i 250.  
38. Javier MONCLÚS, Exposiciones internacionales y urbanismo. El proyecto Expo Zaragoza 2008, 

Barcelona, Edicions de la Universitat Polítecnica de Catalunya, 2006,  pàg. 46-49. En aquesta mateixa 
línea, vegeu Carles CARRERAS, «Barcelona de 1929 a 1992, del pasado hacia el futuro», dins Ramon 
GRAU (Coord.), Exposición Universal de Barcelona. Libro del Centenario 1888-1988, Barcelona, 
L’Avenç, 1988, pàg. 381-385; Manuel GUARDIA i Albert GARCIA ESPUCHE, «1888-1929. Dos 
exposiciones, una misma ambición», dins Alejandro SÁNCHEZ, Barcelona, 1888-1929. Modernidad, 
ambición y conflictos de una ciudad soñada, Barcelona, Alianza Editorial, 1994, pàg. 34 i 40.  

39. Emili HERNÀNDEZ-CROS, «La Segunda Exposición Universal de Barcelona: cinco flash-backs», Cau 
(Barcelona), 57 (juny de 1979), pàg. 40-45.  

40. Emili HERNÀNDEZ-CROS i Miguel USANDIZAGA, «L’Exposició de la muntanya perduda. Precisions 
sobre la urbanització de Montjuïc: 1959-1929», L’Avenç (Grans Temes), 3 (1980), pàg. 18-49.  

41. Ignasi DE SOLÀ-MORALES, «L’Exposició Internacional de Barcelona: 1914-1929», Arquitectura i 
Ciutat, Barcelona, Fira de Barcelona, 1985. 
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Aquell mateix any s’edità els Inicis de la urbanística municipal de Barcelona. 
Mostra dels fons municipals de plans i projectes d’urbanisme 1750-1930. Aquest llibre 
fa una acurada síntesi del projecte de l’Eixample de Cerdà, de les circumstàncies 
polítiques i culturals que van originar el Pla d’enllaços de Jaussely, així com alguns 
aspectes més rellevants de la història urbanística de Montjuïc entre els anys 1871 i 
1935, i tot això a partir d’una esplèndida compilació de plànols, alguns d’ells inèdits42 
(com els del concurs per urbanitzar la part baixa del Parc de Montjuïc de 1935, que 
tenien la finalitat de resoldre els problemes d’aprofitament dels solars ocupats pels 
edificis provisionals de l’Exposició; un concurs al que es van presentar 54 treballs, dels 
quals van resultar premiats els projectes de: Manel Baldrich i Josep M. Bassols, Josep 
Danès Torres, i M. Niubó Munté43). 

Amb la seva tesi doctoral Problemática urbanística y arquitectónica en torno a la 
exposición internacional de Barcelona de 192944, i altres publicacions posteriors, com 
ara l’article «Los proyectos urbanísticos para la plaza de España», Carmen Grandas 
intentà arrodonir i completar el discurs teòric sobre l’arquitectura i l’urbanisme de 
l’esmentada Exposició i aportà noves dades en relació amb els projectes urbanístics de 
Ferran Romeu i Antoni Darder, respectivament. Així, ens explica com, a partir de la 
idea de celebrar la doble Exposició de 1913, l’Ajuntament va començar a treballar en la 
urbanització de la muntanya a partir dels plànols dels arquitectes Puig i Cadafalch i 
Guillem Busquets. Malgrat això, la Junta Directiva de l’Exposició va encarregar la 
realització d’un avantprojecte de reforma i millora de la plaça d’Espanya a Ferran 
Romeu i Ribot cap el 1920. A l’estudi d’aquest en va seguir un altre que, executat per 
Antoni Darder el 1926, pretenia resoldre definitivament les alineacions i la xarxa 
d’enllaços de la plaça per l’esdeveniment que havia de tenir lloc l’any 1929.45 

En el llibre Montjuïc, la muntanya de la ciutat, Estanislau Roca presentà una 
reconstrucció històrica de Montjuïc. O, millor dit, un estudi del «procés de construcció 
física de la muntanya». Es pretenia, així, posar en relleu l’evolució i importància del 
massís dins de la ciutat, i tot això per mitjà d’un recull bibliogràfic esplèndid.46  I amb el 
mateix rigor metodològic i capacitat comunicativa va sorgir, en el marc de la Història 
dels barris de Barcelona, el segon volum dedicat al districte Sants–Montjuïc, publicat 
conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Enciclopèdia Catalana entre 
els anys 1997 i 2000,47 una publicació que s’ha caracteritzat per ser una revisió 

                                                 
42. Manuel TORRES I CAPELL, Josep LLOBET I BACH i Jaume PUIG I CASTELLS, Inicis urbanístics de la 

urbanística municipal de Barcelona…, Barcelona, Diputació de Barcelona–Corporació Metropolitana 
de Barcelona, 1985, pàg. 245-268. 

43. TORRES, LLOBET i PUIG, Inicis urbanístics..., pàg. 266-267.  
44. Carme GRANDAS SAGARRA, Problemática urbanística y arquitectónica en torno a la exposición 

internacional de Barcelona de 1929, Tesi de llicenciatura dirigida per Santiago Alcolea Gil, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1986, i publicada posteriorment sota el títol L’Exposició 
Internacional de Barcelona de 1929, Barcelona, Llibres de la frontera, 1988. Darrerament aquesta 
autora ha publicat «Arquitectura para una exposición: Barcelona 1929», Artigrama (Saragossa), 21 
(2003), pàg. 105-123.  

45. Carme GRANDAS SAGARRA, «Los proyectos urbanísticos para la plaza de España», D’Art (Barcelona), 
13 (1987), pàg. 225-241. 

46. Estanislau ROCA I BLANCH, Montjuïc, la muntanya de la ciutat, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 
1996. Un resum d’aquest llibre és l’article «Barcelona, filla de Montjuïc», Barcelona. Metròpolis 
Mediterrània, Quaderns Centrals, 61, pàg. 38-41.  

47. Carles CARRERAS, Jaume FABRA, Josep Maria HUERTAS i Mercè TATJER, «Els barris dels districte de 
Sants–Montjuïc», dins Ramon ALBERCH (Coord.), Els barris de Barcelona, vol. II, Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona–Enciclopèdia Catalana, 1997–2000, pàg. 109-119. 
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exhaustiva dels continguts de l’obra Tots els barris de Barcelona de 1977 i 1978.48 Una 
altra obra amb voluntat científica però alhora divulgativa fou la Historia de Barcelona 
dirigida per Jaume Sobrequés i escrita per diversos autors de diferent inclinació. Entre 
aquestes aportacions, n’hi ha de veritablement meritòries, degudes respectivament a la 
capacitat crítica de Manuel Torres i Capell49 i d’Àngel Calvo.50 Totes aquestes 
publicacions no aporten res de nou sobre l’objecte d’estudi, malgrat que en són una 
síntesi magnífica. 

Pocs estudiosos actuals han escrit sobre el tema. Tanmateix, Guillem Fernàndez, en 
diversos ocasions, ha reivindicat la importància de la figura de l’arquitecte Josep 
Amargós dins de la conjuntura urbanística Barcelona vinculada amb Montjuïc, a més de 
recollir els plànols i projectes per a l’Exposició Internacional de 1929, tot aportant-hi 
nombrosos documents inèdits que de ben segur reforçaran futures línies de reflexió i 
investigació.51   
  

**** 
 
S’ha pogut comprovar al llarg d’aquest escrit com la historiografia està condicionada 
per diverses simpaties polítiques i ideològiques, i poden donar interessants matisos al 
voltant de la interpretació urbanística de Montjuïc, així com de la ciutat en general, i 
més quan coincideixen els autors de la bibliografia amb alguns dels executors dels 
projectes. També que l’evolució urbana de Montjuïc no ha estat un tema central per als 
estudiosos, malgrat l’abundant documentació existent i l’especial rellevància d’aquesta 
en la geohistòria de Barcelona.  

                                                 
48. Jaume FABRA, Josep Maria HUERTAS, Tots els barris de Barcelona, Barcelona, Edicions 62, 1977–

1978. 
49. Manuel TORRES I CAPELL, «L’estructura urbana de Barcelona. De les annexions a la fi de la Guerra 

Civil», dins Jaume SOBREQUÉS (Coord.), Història de Barcelona, vol. VII, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona–Enciclopèdia Catalana, 1991–2001, pàg. 45-58.  

50. Àngel CALVO, «Activitats econòmiques », dins Jaume SOBREQUÉS (Coord.), Història..., vol. VII, pàg. 
153-158.  

51.  Guillem FERNÀNDEZ-GONZÀLEZ, «Josep Amargós Samaranch i els primers intents d’urbanitzar 
Montjuïc, 1887-1914», Butlletí, Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2010 (en premsa); del mateix 
autor, «La urbanització de la plaça d’Espanya de Barcelona entre els anys 1920 i 1926 (projectes i 
plànols)», Butlletí, Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2010 (en premsa); i també, «La plaça 
d’Espanya de Barcelona: un capítol rellevant dins de la conjuntura urbana de Montjuïc», Biblio3w. 
Revista Bibliogràfica de Geografia i Ciències Socials, 2011 (en premsa).  
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De l’alquímia a la fotografia artística: 
tres etapes en la construcció de la història de la fotografia 
del segle XIX a Barcelona (1890, 1940 i 1980) 
 
María de los Santos García Felguera*  
Núria F. Rius** 
 
 
 
 
 
La fotografia1, entre la bicefàl·lia del passat recent 
i el futur immediat 
 
La dimensió històrica va ser des de bon principi un element intrínsec a la invenció i 
difusió de la fotografia. Contràriament als orígens de caràcter mític d’altres pràctiques 
artístiques, com la pintura, la música o la literatura,2 el primer nom amb què es va 
donar a conèixer la fotografia l’any 1839, daguerreotip, revelava que aquesta es devia 
al menys a un inventor, el francès Louis-Jacques Mandé Daguerre.3  

Seguint la mateixa lògica, la presentació oficial del daguerreotip en societat i, 
sobretot, la seva comercialització, va anar seguida de la publicació d’un primer 
manual en el que, una vegada més, s’incidia en la idiosioncràcia històrica de l’aparell 
i la seva pràctica. Ens referim al manual elaborat pel propi Daguerre que 
acompanyava el material del daguérreotype comercialitzat en un primer moment a 
París: Historique et description des procédés du daguérreotype et du Diorama.4 
Precisament, la pertinença de la fotografia a la branca de les revolucions 
tecnològiques del vuit-cents, va fer que la voluntat d’historiografiar l’aparell ja des 
del seu naixement es mantingués com a necessària en els anys successius, en què la 
fotografia va ser objecte d’evolució permanent. D’aquesta manera, entre passat recent 
                                                 
* Universitat Pompeu Fabra. 
** Universitat de Barcelona. 
1. Donada l’amplitud de la pràctica fotogràfica al segle XIX, en la present comunicació ens volem centrar, 

majoritàriament, en la historiografia de la fotografia d’estudi, que va ser la més comuna a Barcelona. No és 
aquest el lloc per fer un repàs exhaustiu i som conscients que queden fora del nostre treball camps dignes 
d’interès com el de la fotografia científica, del que se n’ha ocupat, per exemple, José Manuel TORRES, amb el 
seu treball La retina del sabio: Fuentes documentales para la Historia de la Fotografía Científica en España, 
Santander, Aula de fotografía de la Universidad de Cantabria, 2001. 

2. Keith COHEN, Cinema e narrativa. Le dinamiche di scambio, Turí, ERI, 1982 (1979), pàg. 56, citat per José 
Enrique MONTERDE, «El dispositivo visual: Pintura, fotografía y cine», dins VVAA, L’origen del cinema i les 
imatges del s. XIX, Girona, Ajuntament de Girona, 2001, pàg. 21. 

3. De fet, François Arago (1786-1853), diputat progressista i destacat científic francès, responsable de l’impuls del 
daguerreotip en el pla polític i cultural del país, es va erigir com un dels primers exegetes de l’invent, 
contribuint al llarg ostracisme a què es veuria sotmès l’altre responsable de l’aparell, Nicéphore Nièpce, en la 
gènesi històrica del daguerreotip. Sobre el paper jugat per Arago i els textos, vegeu Marie-Loup SOUGEZ, «La 
aparición de la fotografía. Inventores y primeros procedimientos», dins Marie-Loup SOUGEZ (Coord.), María 
de los Santos GARCÍA FELGUERA, Elena PÉREZ GALLARDO, Carmelo VEGA, Historia general de la fotografía, 
Madrid, Cátedra, 2006, pàg. 51-53. 

4. Aquesta primera publicació seria contestada per una altra editada per Isidore NIÈPCE, Historique de la 
découverte improprement nommée daguérreotype, París, Astier, 1841.  

http://ccuc.cbuc.cat/record=b2747569~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1030148~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2636373~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2636373~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3686914~S23*cat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_los_Santos_Garc%C3%ADa_Felguera
http://www.ub.edu/gracmon/equip/nuria-f-rius/
usuario
Texto escrito a máquina
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

usuario
Texto escrito a máquina
XII Congrés d’Història de Barcelona, 2011. Comunicacions. ISBN: 978-84-9850-958-8

usuario
Texto escrito a máquina
Historiografia barcelonina. Del mite a la comprensió. 



 

 
 

XII Congrés d’Història de Barcelona – Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

30 de novembre i 1 de desembre de 2011 

 

2

 

i futur immediat, aniria essent narrada l’experiència fotogràfica que, en etapes 
progressives, passaria de la imatge única a la multiplicitat, i dels llargs temps 
d’exposició a la instantaneïtat. 

El principi històric establert per l’invent de Daguerre el 1839 es va fer extensible 
als diferents països i ciutats en què el daguerreotip es va anar introduint de manera 
paulatina, acollint, per primera vegada, l’experiència d’obtenir vistes «por el 
maravilloso proceder del daguerrotipo». Aquest va ser el cas exacte de la ciutat de 
Barcelona, on el 10 de novembre de 1839, l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts va 
organitzar l’execució pública de la primera fotografia feta a Espanya; en concret al 
Pla de Palau, on encara avui hi ha instal·lada una placa col·locada el 1975 que recorda 
l’efemèride. Amb la ciutat de París com a referent pionera en l’experiència 
fotogràfica, a Barcelona, Pere Mata va traduir al castellà l’opuscle historico-pràctic de 
Daguerre,5 per bé a Espanya que no va ser l’únic en fer-ho, ja que foren publicades 
altres versions, com les d’Hysern i Molleras, Eugenio de Ochoa, Francisco Álvarez i 
Nicolás Arias.6 

La divulgació del daguerreotip comportà ben aviat la seva comercialització. La 
proliferació d’estudis retratístics a Barcelona i la conseqüent competència comercial 
que es va anar establint entre ells, va provocar un primer discurs amb relatives 
connotacions historiogràfiques, escrit, no en va, en clau publicitària. En efecte, en la 
pràctica d’un exercici tant nou com el retrat fotogràfic i l’aparent facilitat amb què un 
podia convertir-se en fotògraf, la referència a l’any de l’obertura de l’estudi era 
garantia d’una certa “tradició” i, per tant, de professionalitat.7 Així, va ser 
especialment a partir de la dècada de 1860 quan, amb la introducció al mercat del 
format de la carte-de-visite, la competència comercial es va fer més dura. D’aquesta 
manera, per exemple, el 1865, Antonio Fernández Napoleon feia saber que, a més de 
comptar amb una galeria d’accés còmode i fotografies de preus assequibles, els 
quinze anys de pràctica de l’establiment garantien la «perfección de los trabajos».8 A 
aquest exercici publicitari-historiogràfic hi va contribuir en gran mesura la premsa 
escrita de la ciutat, que, en la publicació de les diverses ressenyes dedicades als 
estudis fotogràfics de Barcelona i la seva activitat, recollia sovint els orígens del 
negoci.9 

És per aquest motiu que les primeres consideracions històriques de la fotografia a 
Barcelona es van elaborar a partir de dos eixos: en primer lloc, aquest de caràcter 
professional, marcat pels retratistes d’anomenada a la ciutat; i en segon lloc, el de 
caràcter lúdic i diletant, definit per la figura del fotògraf aficionat, emergent des de la 
dècada de 1880 amb l’arribada a la ciutat de material fotogràfic propi per a la 

                                                 
5. Pere MATA, Historia y descripción de los procederes del daguerreotipo y diorama por Daguerre. Traducido al 

castellano por Pedro Mata, Barcelona, Juan Francisco Piferrer, 1839. 
6. Gerardo KURTZ, «Las traducciones al castellano del manual de Daguerre y otros textos fotográficos tempranos 

en España. 1839-1846», Archivos de la Fotografía, 1-II (1996), pàg. 9-98; «Origen de un medio gráfico y un 
arte. Antecedentes, inicio y desarrollo de la fotografía en España», dins AAVV, Summa Artis. Historia 
General del Arte. Vol. XLVII. La fotografía en España: de los orígenes al siglo XXI, Madrid, Espasa Calpe, 
2001, pàg. 86-102. 

7. L’estratègia històrica venia a sumar-se a altres tipus de reclams, com podia ser la ubicació de l’estudi fotogràfic, 
la decoració interior d’aquest, l’ús dels darrers aparells fotogràfics del mercat o la presència d’artistes o 
operadors vinguts de l’estranger actius en el gabinet, a més d’arguments estrictament econòmics. 

8. Diario de Barcelona, 6-VIII-1865, pàg. 7.816. 
9. És un exemple molt il·lustratiu el cas de Pau Audouard. Els articles escrits amb motiu de l’obertura del seu 

primer estudi l’any 1879 citaven, de manera repetitiva, la familiaritat del nom Audouard entre els barcelonins, 
gràcies a l’èxit comercial del seu pare, Jean Oscar Audouard, en les dècades precedents.  
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fotografia amateur. La llibertat creativa pròpia de la fotografia d’aficionat revertiria, 
tot seguit, en una consideració més artística, de la que se’n beneficiarien, precisament, 
els fotògrafs professionals, passant d’un art aleshores sense orígens a un art nou propi 
de la modernitat. 
 
 
Primeres consideracions històriques de la fotografia: 
del nou art a l’art modern 
 
A partir de la dècada de 1880, amb la generalització del procediment al gelatino-
bromur, la producció industrialitzada del material fotogràfic i la consecució de la 
imatge instantània, es va anar establint l’anomenada era moderna de la fotografia. 
Una modernitat tècnica que a Barcelona va coincidir, en el tombant de segle, amb el 
zènit socio-econòmic de retratistes com els Napoleon, Antoni Esplugas o Pau 
Audouard, mentre que d’altres desapareixien sobtadament, com els fotògrafs Rafel 
Areñas (1891), Marcos Sala (1891), Heribert Mariezcurrena (1898) o Manel Moliné 
(1901), igualment coneguts entre els barcelonins. Així, en ambdós casos i amb la 
popularitat de tots ells, la premsa va ser el primer suport que, donades les 
circumstàncies i sense desamparar-se de la necessitat de la informació d’actualitat, 
inicià els primers relats històrics de la fotografia en l’àmbit local. 

Després de mig segle de la seva arribada a la ciutat, la fotografia va ser, des de la 
dècada de 1890, objecte de les primeres consideracions històriques, fent palpable 
l’existència d’una percepció col·lectiva per la qual s’estava tancant una etapa i se 
n’inaugurava una de nova. En aquest sentit, per exemple, amb motiu de la construcció 
del nou gabinet fotogràfic dels Napoleon l’any 1891, diaris com La Dinastía 
recordaven les quaranta dècades d’activitat professional de l’estudi, arrelat en els seus 
orígens gairebé mítics amb l’antic gabinet d’un dels primers daguerreotipistes de 
Barcelona, el francès M. Charles Chavan.10 

Si ens fixem, pel contrari, amb el cas dels fotògrafs morts, observem com en tots 
els articles i necrològiques que se’ls hi dediquen, la idea d’haver estat membres actius 
en el progrés de l’art fotogràfic a Barcelona és una constant. En alguns casos, com en 
el d’Heribert Mariezcurrena, i gràcies a la proximitat entre l’articulista i el fotògraf, es 
podia recórrer a les nombroses anècdotes que aquest mateix explicava als seus amics. 
Com aquell pagès que sol·licitava una fotografia en bust però en la que les 
espardenyes fossin visibles, o aquell client que, en plena sessió retratística i durant 
l’espera aleshores necessària per a la pose, s’aixecava per mirar a través de la lent de 
la càmara, per tal d’esbrinar què s’amagava al seu interior.11 Poc temps després de la 
mort del fotògraf, Eudald Canivell dedicaria una conferència al paper d’Heribert 
Mariezcurrena en la introducció del fotogravat a Espanya que s’editaria en forma 
d’opuscle amb el títol Heribert Mariezcurrena y la introducció de la fototipia y del 
fotogravat.12 Pel que fa a Manel Moliné, Josep Roca i Roca va ser l’encarregat de 
recordar la seva figura com la d’aquell artista la vocació del qual «torcióse al 
establecer con el señor Albareda la primera galería fotográfica de alguna importancia 

                                                 
10. La Dinastía, 27-XI-1891, pàg. 2. A més, el nou edifici dels Napoleon va ser inclòs en l’obra de Francesc 

Rogent, el seu autor, a La Arquitectura moderna de Barcelona, publicada l’any 1897.  
11. La Esquella de la Torratxa, 10-VI-1898, pàg. 387-388. 
12. Eudald CANIVELL, Heribert Mariezcurrena y la introducció de la fototipia y del fotogravat: lectura feta en la 

vetllada del 6 de maig de 1899, Barcelona, La Académia, 1900. 
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que tuvo Barcelona. En ella hacia valer Moliné su buen gusto artístico, tanto en la 
“pose” como en la iluminación de los retratos».13 

Mereixen una menció específica les primeres referències històriques a la 
introducció del daguerreotip a Barcelona. Ens referim a la Mirada retrospectiva sobre 
la transformació en el darrer mig segle de la ciutat, de l’enginyer industrial i 
articulista Gaietà Cornet i Mas,14 i molt especialment a les Memorias de un menestral 
de Barcelona (1792-1864) de l’historiador Josep Coroleu Inglada. Aquestes 
memòries, de caràcter privat, publicades en primer terme a les pàgines de La 
Vanguardia i, seguidament, editades i reeditades nombroses vegades en forma de 
llibre, ofereixen l’única representació gràfica que hem pogut trobar fins ara de la 
sessió pública encapçalada per Ramon Alabern del 10 de novembre de 1839. Sessió a 
partir de la qual, «desde entonces se desarrolló como una epidemia la afición al 
daguerreotipo, no habiendo prójimo ni prójima que no se pirrase por ver reproducida 
en el cristal su vulgar efigie».15 

Aquest text anunciava, en certa manera, que la presentació oficial del daguerreotip 
a Barcelona aquell novembre de 1839 vehicularia bona part del discurs historiogràfic 
que amb el pas dels anys s’aniria construint entorn de l’experiència fotogràfica a la 
ciutat del vuit-cents. No en va, uns anys més tard, el 1901, en un article publicat 
també a La Vanguardia amb motiu d’una exposició fotogràfica organitzada aleshores 
al Cercle Artístic, Josep Roca i Roca evocaria, seguint els passos de Coroleu, el 
primer daguerreotip a Barcelona fet per Ramon Alabern.16 El text servia, no obstant, 
per recalcar l’evolució viscuda per la pràctica de la fotografia a la ciutat i que es 
palesava molt clarament a principis del segle XX, sobretot gràcies a les novetats que 
van tenir lloc en l’àmbit de la fotografia amateur. I és que, amb l’emergència de la 
fotografia d’aficionat en el canvi de segle, l’assimilació d’una evolució es va 
començar a fer en termes artístics. És a dir, la consciència històrica de l’experiència 
fotogràfica a Barcelona es manifestava en una transposició d’aquesta de l’àmbit 
industrial a l’esfera artística, amb les noves possibilitats d’expressar la subjectivitat 
creativa amb un aparell mecànic. 

Segurament cap esdeveniment radiografia millor aquest canvi històric-perceptiu 
com l’organització de l’exposició fotogràfica celebrada el 1901 al Cercle Artístic –
l’exposició a la que feia referència Roca i Roca–, ja que amb motiu de 
l’esdeveniment, les pàgines dels diaris s’anaren omplint d’articles i ressenyes de 
                                                 
13. La Vanguardia, 30-IV-1901, pàg. 2. 
14. «Sorpresa y no poca causá lo primer ensaig fotográfich al treure lo día 10 de Novembre de 1839, á dos quarts 

de dotze del matí, per daguerreotipo una vista de la fatxada principal de Llotja. No s’havia vist res semblant y 
no obstant dita copia distava molt de ser lo que avuy dona la fotografía» (Gaietà CORNET I MAS, «Una mirada 
retrospectiva. Transformació de Barcelona en mitj sigle», La Renaixensa, 13-15 (1891), pàg. 216).  

15. Josep COROLEU, Un Menestral de Barcelona. Memorias 1782-1884, Barcelona, La Vanguardia, 1901, pàg. 
163-164.  

16. «El año 39 del pasado siglo, el barcelonés señor Alabern, discípulo de Daguerre hizo en Barcelona el primer 
ensayo público de daguerreotipo de que hay noticia en España, en condiciones especiales que importa 
consignar por lo que tienen de curiosas. Previa la aquiecencia y el apoyo de la autoridad militar tuvo efecto el 
indicado ensayo el día 10 de noviembre, sacándose algunas vistas de la Lonja y de los Pórticos de Xifré. Por si 
alguien se sorprende de la ingerencia de la autoridad militar en una cosa de suyo tan pacífica cual la sencilla 
obtención de unas vistas, bastará hacerle presente que la operación per el sistema de Daguerre era bastante 
larga y el sitio donde se emplazó la cámara obscura de mucho tránsito y movimiento, siendo preciso que la 
autoridad militar dispusiese ua cordón de tropas, que mientras se sacasen las vistas cerrara el paso á todo el 
mundo. ¡Qué diferencia entre aquella primitiva manera de operar y lo que se hace hoy con las instantáneas, 
cazando sin dificultad el vuelo de una golondrina! [...] .Este recuerdo de nuestra vida local veníaseme á la 
mente días atrás al recorrer la copiosa é interesante Exposición fotográfica dispuesta en el vasto salón del 
Circulo Artístico» (La Vanguardia, 19-III-1901, pàg. 4). 
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l’exhibició. Textos que, tanmateix, s’estructuraven a partir de la idea de progrés, 
l’experimentat per la fotografia mateixa a Barcelona, esclava fins aleshores dels 
enigmàtics coneixements químics que requeria el primitiu daguerreotip o de les 
dificultats tècniques del col·lodió, i, també, dels cànons representatius imposats pel 
comerç del retrat fotogràfic, camp primerenc del desenvolupament de l’exercici de la 
fotografia a la ciutat. Per la seva banda, l’emergent pràctica amateur alliberava la 
fotografia a l’atzar de la instantània o a la reafirmació artística del nou mitjà a través 
de tècniques pictòriques: l’anomenada Fotografia Pictorialista o, aleshores, 
Fotografia d’Art. 

Francesc Aumatell i Tusquets afirmava que «el arte fotográfico adelanta á pasos 
de gigante en el campo de la estética»,17 i Josep Roca i Roca trobava que la celebració 
de la mostra del Cercle Artístic demostrava la victòria final de la fotografia com a 
nova disciplina artística, gràcies a la figura de l’aficionat: 
 

La vulgarización del arte fotográfico que hoy está en manos de todos, 
constituyendo para muchas personas un pasatiempo que les permite conservar 
gratos recuerdos de sus giras y excursiones, ha dado lugar á que algunos 
aficionados distinguidos tomen patente de verdaderos maestros, excediéndose á 
les que durante muchos años ejercieron la fotografía como un nuevo oficio 
rodeado de procedimientos misteriosos para la generalidad del vulgo. Tan cierto 
es que en muchos casos los progresos de un arte se deben en primer término á 
los que lo cultivaron por afición y desinteresadamente.18 

 
La reafirmació d’un progrés pressuposat en el camp de l’estètica contribuïa a la 
consecució d’un anhel llargament perseguit per tots els fotògrafs, professionals i 
amateurs, i que no era cap altre que el de la consideració de la fotografia en tant que 
disciplina artística de ple dret. Aquesta mateixa dinàmica es va mantenir en els anys 
posteriors, amb motiu de les exposicions nacionals de fotografia a Reus, el 1903, i a 
Barcelona, el 1904. La fotografia, a ulls principalment de periodistes i articulistes, 
havia traspassat «los umbrales de la galería del fotógrafo, convirtiéndose en un 
auxiliar poderosísimo del arte, que en provecho de éste, es de gran importancia 
fomentar y difundir».19 

Tal percepció va afectar de manera positiva a aquells fotògrafs professionals 
originaris del vuit-cents que havien aconseguit destacar per sobre del comú dels 
retratistes més comercials que s’havien anat multiplicant a Barcelona a principis de 
1900. D’aquesta manera, amb l’assumpció cada vegada més generalitzada de la 
dimensió artística de la fotografia en els primers anys del segle XX, les figures 
d’alguns dels professionals que havien encapçalat el desenvolupament de la pràctica 
fotogràfica en el segle precedent a Barcelona van ser especial objecte d’atenció en el 
moment de la seva mort o de la seva jubilació, aleshores indefugible per una qüestió 
generacional. Així va succeir amb els casos d’Antonio Fernández Napoleon, de Pau 
Audouard o d’Antoni Esplugas, dels quals publicacions generalistes com La Esquella 
de la Torratxa o d’altres especialitzades, com Lux, en recolliren la seva trajectòria i 
definiren el seu protagonisme en la història del nou mitjà a la ciutat, amb la 

                                                 
17. Francesc AUMATELL, «Círculo Artístico. Exposición Fotográfica», La Vanguardia, 15-III-1901, pàg. 2-3. 
18. Josep Roca i Roca, «La Semana en Barcelona», La Vanguardia, 19-III-1901, pàg. 4. 
19. «Sección Artística del Centro de Lectura de Reus. Concurso Nacional de Fotografías», La Vanguardia, 23-X-

1902, pàg. 2. 

179

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca


 

 
 

XII Congrés d’Història de Barcelona – Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

30 de novembre i 1 de desembre de 2011 

 

6

 

perspectiva que conferia el pas del temps, dels pioners de la dècada de 1840 a la 
modernitat de la fotografia coetània d’aquell moment. No sense obviar una necessitat 
reivindicativa que, en alguns casos, portava a l’exageració o alteració de dades. 

Pel que fa a Antonio Fernández Napoleon, «noranta anys de fotógraf» segons 
l’articulista de La Esquella de la Torratxa, comptava amb l’honor d’haver estat el 
primer de tots els fotògrafs importants de Barcelona. Argument que es corroborava 
amb una data suposada d’inici –el 1845– i amb les imatges del considerat primer 
daguerreotip del fotògraf, juntament amb el seu fill Emilio, i de la seva primera 
galeria fotogràfica.20 Respecte a Pau Audouard, en l’opuscle de la seva carrera des de 
1910, era recuperat pocs anys després de la seva mort el 1918 per un deixeble del 
retratista, Rafel Areñas Tona, que li va dedicar el primer article publicat en la segona 
etapa de la revista fotogràfica Lux21 i del qual afirmava que era «Una de las primeras 
figuras de España en el arte de Daguerre». Areñas recordava d’Audouard el fet 
d’haver estat un dels primers en utilitzar la llum elèctrica per a l’elaboració de retrats i 
un pioner en la vessant més artística de la fotografia («prefería la gloria y la 
tranquilidad de espíritu a la más grande fortuna: era un artista»), motiu pel qual va ser 
el primer en recórrer a les gomes, les tintes i la fotografia de color, amb l’ús de les 
plaques autochrome dels Lumière. Finalment, la jubilació d’Antoni Esplugas, un dels 
fotògrafs més longeus d’aquesta generació, anunciada l’any 1928, va ser objecte d’un 
reportatge a La Esquella de la Torratxa que pretenia recórrer tota la carrera vital i 
professional d’un retratista que potser «les noves generacions el tenen una mica 
oblidat»:22 
 

La seva història és, en general, la història de Barcelona i, en particular, de l’art, 
de la literatura i del teatre del vuitcents. [...] Antoni Esplugas és un dels màgics 
de la fotografia. S’ha passat, pot dir-se, la vida fent retrats. Per les seves mans 
han passat des dels procediments lents i rudimentaris del daguerreotip, fins a les 
meravelles més recents de la fotografia moderna. Als deus anys, per mort del 
seu pare –fotògraf com ell i pintor– començà a encarregar-se del taller. Des 
d’aleshores no ha parat mai de treballar. Ara en té setanta set. Diu que ja està 
cansat. Però això és una pura coqueteria. Mentre la boca ho diu, els ulls, 
vivacíssims, ho neguen. I, amb alguna cosa de bruixot i màgic, segueix 
treballant incansablement, en el laboratori que ara té establert al Passeig de 
Gràcia.  

 
L’exemple de l’article de Rafel Areñas Tona sobre Pau Audouard introdueix la figura 
mateixa del fotògraf com un nou narrador de la història de l’art fotogràfic al vuitcents. 
Ens referim a tot un seguit de professionals la reputació dels quals està molt més 
estandarditzada i programada que la dels pioners, al comptar amb plataformes de 
projecció pública consolidades, com revistes, associacions, exposicions i conferències 

                                                 
20. «En Napoleón», La Esquella de la Torratxa, 11-II-1916, pàg. 102. 
21. Rafel AREÑAS TONA, «A la memoria del malogrado maestro PABLO AUDOUARD», LUX. Revista mensual 

de Arte Fotográfico, [s/d]-V-1920, pàg. 9. 
22. «Antoni Esplugas», La Esquella de la Torratxa, 16-XI-1928, pàg. 758. Un any més tard, amb motiu de la mort 

del fotògraf, la mateixa publicació li va dedicar una breu nota necrològica: «Ha mort a Barcelona, el passat dia 
25 i a edat molt avençada, el fotògraf Esplugas. Esplugas era un dels més distingits i populars fotògrafs de la 
nostra ciutat. Havia tingut cura en especialitzar-se en els retratos d’actors i artistes. En aquest aspecte deixa un 
arxiu importantíssim. Descansi en pau, i vagi el nostre condol a la família» (La Esquella de la Toratxa, 29-III-
1929, pàg. 197). 
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especialitzades en l’àmbit de la fotografia. Aquest és, sens dubte, un dels camps que 
resta per treballar en la historiografia fotogràfica local i que aquí només volem 
recordar, esmentant el cas d’un text durant dècades inèdit de Pere Català Pic.  

Autor de nombrosos textos relatius a la fotografia, sembla ser que Català Pic 
preparà a les acaballes de 1920 unes memòries que duien per títol La fotografia a 
Barcelona. Records des de l’any 1894 gravats en la memòria d’un petit vallenc que 
en aquell any vingué a Barcelona per primera vegada. El text es va publicar l’any 
1998 al catàleg de l’exposició Pere Català i Pic. Fotografia i Publicitat.23 En ell, 
Català Pic evocava el record de la seva primera experiència fotogràfica, en un petit 
estudi ambulant situat als peus del monument a Colom, de la mateixa manera que 
recordava, de nou, el nom dels grans fotògrafs vuitcentistes de la ciutat i el seu rol 
dominant en aquest ampli teixit: entre d’altres, els Napoleon, en un «palau propi de la 
Rambla de Santa Mònica, i Pau Audouard, com un fotògraf artista». No en va, cal 
tenir en compte la perspectiva des de la qual Català Pic construeix aquest record: en 
tant que fotògraf deixeble de Rafel Areñas Tona, qui fou, al seu torn, aprenent a 
l’estudi de Pau Audouard.24 
 
 
El fotògraf com a tipus de la Barcelona recordada 
 
Deixant de banda la perspectiva històrica que podien aportar els fotògrafs actius a les 
dècades de 1920 i 1930, el lligam dels quals amb el passat s’establia per una relació 
professional de mestre-deixeble, és important destacar el rol del fotògraf en la 
literatura memorialística que es va començar a escriure de manera paral·lela en 
aquells mateixos anys. 

Just en un llarg període que s’estableix abans i després de la Guerra Civil, van 
veure la llum nombrosos articles i llibres dedicats al record de la Barcelona del vuit-
cents i a la seva quotidianitat. Una dinàmica que si bé va ser especialment important a 
les dècades de 1940 i 1950, en trobem d’altres exemples fins a principis de la dècada 
de 1980. Ens referim a títols com Cuarenta años de Barcelona, 1890-1930 de Luis 
Cabañas Guevara,25 els reculls memorialístics de Joaquim Maria de Nadal, Mi calle de 
Fernando26 o Cromos de la vida vuitcentista. Memòries d’un barceloní,27 Medio siglo 
de vida íntima barcelonesa de Mario Verdaguer28 o de les memòries de Maurici 
Serrahima, Del passat quan era present.29 En molts d’aquests textos és comuna la 
referència a l’aleshores nou univers de la fotografia i, especialment, pel que fa al 
negoci del retrat fotogràfic, la figura del retratista, l’espai del gabinet, la màquina 
fotogràfica i les seves òptiques i, sobretot, la litúrgia que durant dècades va suposar 
anar a “ca’l fotògraf”. 
                                                 
23. Pere Català i Pic. Fotografia i Publicitat, Barcelona, Lunwerg, Fundació La Caixa, 1998, pàg. 89. 
24. Núria F. RIUS, Pau Audouard, fotògraf «retratista» de Barcelona. De la reputació a l’oblit. Tesi doctoral, 

Universitat de Barcelona, 2011, pàg. 30. Resulta habitual l’esment a alguns estudis del vuit-cents per part dels 
seus deixebles actius al segle XX, el testimoni del qual queda recollit en revistes especialitzades de l’època, 
com El Progreso Fotográfico i la seva sèrie «Galería de profesionales notables» publicada a la dècada de 
1920. 

25. Luis CABAÑAS GUEVARA, Cuarenta años de Barcelona, 1890-1930, Barcelona, Memphis, 1944. 
26. Joaquim Maria DE NADAL, Mi calle de Fernando, Barcelona, Dalmau, 1943. 
27. Joaquim Maria DE NADAL, Cromos de la vida vuitcentista. Memòries d’un barceloní, Barcelona, Dalmau, 

1946. 
28. Mario VERDAGUER, Medio siglo de vida íntima barcelonesa, Barcelona, Barna, 1957. 
29. Maurici SERRAHIMA, Del passat quan era present, Barcelona, Edicions 62, 1974. 
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Es tracta d’un tipus de literatura nostàlgica, sovint poc conflictiva en termes 
ideològics amb el context polític del moment, que venia a establir el fotògraf com un 
tipus específic d’aquella Barcelona vuitcentista, ancorada encara en un passat 
idealizat que es trobava aleshores en plena voluntat de modernització, i dins de la qual 
el nou invent fotogràfic va afectar de manera directa a la quotidianitat dels ciutadans. 
Moltes de les anècdotes recollides en aquests textos coincideixen amb els acudits que 
es feien sobre els fotògrafs barcelonins en la premsa de l’època. Així, per exemple, la 
noció d’emperador dels retratistes de la ciutat i la fama de bons retocadors de la casa 
dels Napoleon recollides en els textos de Joaquim Maria Nadal, són idees comunes en 
l’imaginari barceloní del moment del que en tenim constància gràcies a les notícies i a 
les caricatures de l’època. 

Un dels primers textos que hem pogut localitzar sobre el record dels fotògrafs del 
segle XIX és el publicat per Artur Masriera a La Vanguardia l’any 1923.30 Amb el títol 
de «Fotógrafos primitivos», Masriera recordava els primers retratistes al daguerreotip, 
majoritàriament francesos, així com la dotzena de professionals que poc a poc van 
anar instal·lant-se de manera permanent a la ciutat. Noms com Joaquim Pedrosa són 
recordats amb motiu d’una notícia d’època localitzada per l’autor. No obstant això, és 
la referència a José (Joan) Cantó i les seves anècdotes les que ocupen la major part 
del text, malgrat que l’autor no s’oblida del popular Napoleon («que ya en 1865 
impulsó muy artísticamente esta profesión») ni tampoc de «los pacientes y 
concienzudos» Martí, Rovira, Moliné i Albareda, Hostench, Font, Bosch, Esplugas, 
Partagàs, Areñas, Adrien Cordiglia i Lavauza (Larauza). Masriera evoca igualment els 
clients de l’estudi, els artistes de l’escena, les famílies en les diades assenyalades o les 
noies promeses amb un mariner. I, finalment, el viatge que experimentava la 
fotografia: de la mà del fotògraf a la desaparició final en un àlbum cada vegada més 
oblidat amb el pas de les generacions, o en un marc que anava sobre el sofà, al 
despatx, al passadís, a la torre de Sant Gervasi o Gràcia... i finalment, d’allà als 
encants.31 Era diferent per les fotografies de petit format, que acostumaven a 
acompanyar el difunt retratat al nínxol. En resum, l’article de Masriera revivia, des 
del testimoni personal i les fotografies conservades, l’experiència d’anar a l’estudi del 
fotògraf a Barcelona: 
  

El acto de irse a retratar un barcelonés en aquellos felices tiempos, era 
tan grave y costoso como el de ir a otorgar testamento o arrancarse una 
muela. Vestirse de gala, subir más allá de un quinto piso y perder media 
tarde, para luego, a los quince días, oir de labios del fotógrafo «No ha 
sortit bé-hem de tornar-hi», requería, en verdad, mucha afición a la propia 
efigie.32 

 
El record del retratista d’«antany» i la cerimònia que suposava anar a retratar-se va 
perdurar a la ciutat fins a la dècada de 1980, època en què Sempronio va publicar 
Barcelona pel forat del pany, un llibre que compta amb un capítol titulat «El fotògraf, 
una mena de bruixot» en el que descriu els fotògrafs com «il·lusionistes que ficaven i 

                                                 
30. Artur MASRIERA, «De la Barcelona ochocentista: Fotógrafos primitivos», La Vanguardia, 9-I-1923, pàg. 14. 
31. Aquesta mateixa idea de l’èxode del retrat fotogràfic, del gabinet a l’oblit, la trobem en l’article de Mario 

VERDAGUER, «Elegía de los viejos retratos», La Vanguardia, 27-II-1932, pàg. 2-3. 
32. VERDAGUER, «Elegía... ». 
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treien les persones de l’interior d’una cambra negra».33 El text, que parteix d’un 
record d’infantesa de Sempronio, reviu de nou l’experiència iniciàtica de les 
«persones fotogràficament verges», tot recuperant expressions d’època –com la de 
«posa’t tranquil i fes-te retratar»– o el recurs de l’ocellet que havia de sortir de la 
màquina i que feia servir el fotògraf per captar l’atenció del retratat. Sempronio, com 
abans havia fet Masriera, també evocava el record dels grans retratistes de la ciutat, 
repetint els noms d’Areñas, Esplugas, Martí, els Napoleon –a qui dedica una atenció 
especial–, i afegint-ne de nous com el d’Audouard o Matorrodona, entre d’altres. De 
la mateixa manera, citant a Josep Coroleu, l’autor narra de nou la història del primer 
daguerreotip fet per Ramon Alabern. Però Sempronio també va més enllà i recupera 
altres tipus de fotògrafs, com els “minuters”, els retratistes d’artistes de varietats o de 
nuvis, en un exercici memorístic que fa saber els carrers de la ciutat ocupats pels 
estudis així com els dies de la setmana més importants pel negoci (especialment els 
diumenges d’abril i maig). Finalment, el text es tanca amb la recuperació d’un dels 
fotògrafs més vinculats amb el món de les belles arts: Francesc Serra; segons l’autor, 
una institució en el món de l’art barceloní. 

Precisament, en paral·lel a aquest registre historiogràfic més aviat anecdòtic va 
iniciar-se una certa integració de la fotografia en la història de l’art. Trobem exemples 
puntuals, com l’article que el crític i historiador de l’art Joan Sacs –Feliu Elias– va 
dedicar a Manuel Moliné l’any 1933 al setmanari Mirador. Malgrat que el text girava 
sobre les qualitats artístiques de Moliné com a caricaturista, litògraf, pintor o 
aquarel·lista, la seva història suposava la recuperació també de la de l’estudi format 
per Moliné i Rafel Albareda.34 L’article acabava amb la referència a un retrat 
fotogràfic de l’estudi d’ambdós, la importància del qual –segons el judici de Sacs– «és 
una troballa de gran importància per a la història del nostre art»; per afegir, finalment:  
 

Estaríem molt contents de veure’l aviat al Museu d’Art Modern, on no hi ha 
res, probablement ni un dibuix, tal vegada ni una litografia, d’aquest poderós 
artista tan injustament oblidat i, ja en vida, desconsiderat.35  

 
De fet, Joan Sacs fou l’encarregat d’escriure aquell mateix any l’article-presentació de 
la revista Art de la llum, amb un text que duia per títol «Perquè ve al món aquesta 
revista», on argumentava:  
 

En primer lloc per raons d’història, per raons de commemoració; en segon lloc 
per raons d’art; no tan sols d’art o d’artifici fotografista, activitat massa 

                                                 
33. SEMPRONIO, Barcelona pel forat del pany, Barcelona, Selecta, 1985, pàg. 252. 
34. «El nostre Moliné no s’anomenava pas Albareda, però justament per aquesta raó el retrat és més autentificat 

així que amb el sol i verídic nom de Moliné. Es que cap als anys 70, que són els que, per l’estil del pintor i del 
model daten el retrat, Manel Moliné havia establert al carrer d’Arolas, en companyia d’un seu cunyat que 
s’anomenava Albareda, un taller de fotògraf, un taller de luxe, de fotografia, o, més ben dit, de retratisme per a 
gent de diner: ço que després representaren els tallers A. i E. F. Napoleon, Audouard i d’altres. Albareda era el 
fotògraf de la casa i Moliné el pintor retratista que aquests grans tallers de retratisme mecànic solen adjuntar-
se. Però així com aquests tallers posteriors a la raó social Moliné i Albareda solen tenir a sou un pintor de poc 
més o menys, el taller del carrer d’Arolas tenia a mà un veritable mestre pintor, un gran pintor de la feminitat 
senyorívola d’aquell moment ufanós de la Barcelona renaixent i revifada. En aquest retrat, que és pintat amb 
sensibilitat a la Federico de Madrazo, a la Winterhalter, àdhuc a la manera del sensible Ricard, hi retrobem 
força disfressada de ductilitat, el mateix virtuosisme d’aquests mestres retratistes que la dona elegant i bella del 
Segon Imperi» (Joan SACS, «Manuel Moliné», Mirador: setmanari de literatura, art i política, 23-XI-1933, 
pàg. 7). 

35. SACS, «Manuel Moliné». 
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divulgada potser i l’abast de totes les intel·ligències, sinó molt particularment 
per raons d’art pur.  

 
Sacs relacionava el centenari de la mort de Nicéphore Nièpce («el vertader inventor 
de la fotografia») l’any 1833 amb el de l’Oda a la Pàtria de Carles Bonaventura 
Aribau. La fotografia era, per tant, una qüestió nacional, ja que, tal com exposava el 
mateix historiador, la implantació de la fotografia a Catalunya el 1839 havia estat una 
iniciativa més de Catalunya per «suplir l’abandó de l’Estat».36 I l’encarregat de tal 
comesa fou el jove gravador a l’acer i talladolcista Ramon Alabern Moles. En una 
línia similar, uns anys més tard, l’historiador Josep Francesc Ràfols faria referència 
explícita al nou art de la fotografia en el seu llibre El arte románico en España.37 
 
 
1980. La fotografia en tant que patrimoni de la ciutat 
 
La tendència a integrar la història de la fotografia en una història més àmplia de l’art 
–o, potser més ben dit, en una concepció més àmplia del món de l’art–, és la que 
finalment es va consolidar a partir de la dècada de 1980, moment en què historiadors 
com Joan Fontcuberta es lamentaven, precisament, de la pobre tradició historiogràfica 
sobre la fotografia a Espanya.38 

En el període d’inici de la democràcia espanyola, amb la recuperació del passat de 
les noves comunitats autònomes i dels municipis, i en el context internacional de 
renovació historiogràfica de la fotografia promoguda per la celebració del seu 150è 
aniversari, el 1989, és quan es fixa un repertori de fotògrafs icones de Barcelona del 
segle XIX, així com un repertori de fotografies de la ciutat basat, principalment, en els 
grans treballs del període conservats en les diverses institucions patrimonials del país. 
Es tracta, en definitiva, d’un discurs artistitzador del mitjà, el model del qual és el 
vigent encara avui. 

Diversos elements ajuden a entendre aquest estadi final. Des dels vuitanta i fins 
avui –principis del segle XXI– una sèrie de fenòmens han canviat el panorama: la 
presència creixent de la fotografia en el mercat artístic, a les galeries i als museus; 
l’abundància d’exposicions; la concessió de premis nacionals d’arts plàstiques a 
fotògrafs (l’any 1983 a Francesc Català Roca i l’any 1984 a Agustí Centelles); la 
creació d’un premi nacional de fotografia el 1994 i l’arribada de la disciplina a àmbits 
com la universitat, ocupats tradicionalment només per les belles arts consagrades, 
juntament amb la desaparició de la fotografia com a objecte, ha comportat una 
revalorització de la fotografia del segle XIX i una normalització dels estudis dedicats a 
ella.39 
                                                 
36. Joan SACS, «Perque ve al món aquesta revista», Art de la llum, [s/d]-VI-1933, pàg. 2. 
37. Josep Francesc RÀFOLS, El arte románico en España, Barcelona, Juventud, 1954. 
38. Joan FONTCUBERTA, «Apéndice: Notas sobre la fotografía española», dins Beaumont NEWHALL, Historia de la 

fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, pàg. 300. 
39. Sobre la presència de la fotografia en el pla docent i científic de les universitats, vegeu Carmelo VEGA, «La 

fotografía en la Universidad: ¿una historia con futuro?», dins AAVV, Actas del Segundo congreso de Historia 
de la Fotografía, Zarautz, Photomuseum, 2006, pàg.  65-71; Fernando VÁZQUEZ CASILLAS, «La historia y la 
fotografía en España (1975-1999). Estado de la cuestión», dins AAVV, Actas del Tercer congreso de Historia 
de la Fotografía, Zarautz, Photomuseum, 2008, pàg. 215-227. Volem recordar igualment el treball pioner de 
Maria Dolça RIBAS I ROSELLÓ, amb la tesina de llicenciatura Los inicios de la fotografía en Barcelona. Veinte 
años de fotografía, 1839-1859, presentada al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, 
l’any 1972. 
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Del mateix any 1954 que el llibre de J. F. Ràfols abans esmentat, data La Historia 
de la fotografía d’Horacio Alsina Munné, considerat un dels primers textos 
historiogràfics sobre el desenvolupament de la fotografia a Espanya.40 D’aquest 
precedent, i després dels treballs de Manuel Falces,41 arribarien els treballs fruït del 
nou context primer polític i seguidament cultural de la transició i els primers anys de 
la democràcia.42 El caràcter localista propi de la historiografia fotogràfica a Espanya 
des de la dècada de 198043 es traduïria a Catalunya amb un desenvolupament 
historiogràfic que, no per casualitat, va anar en paral·lel a la constitució de 
col·leccions i fons fotogràfics en institucions i biblioteques públiques del país. Així, al 
mateix temps que es posava en valor el patrimoni dels anys del modernisme després 
de dècades de denostació, la fotografia i la història dels fotògrafs coetanis també eren 
reconsiderats en clau patrimonial.44 Una inèrcia comuna va afectar el conjunt 
d’Espanya, amb la publicació de treballs historiogràfics per part d’autors com Marie-
Loup Sougez, Lee Fontanella o Publio López Mondéjar, entre d’altres45, mentre que a 
Barcelona es va anar constituint un primer nucli d’historiadors al voltant de la galeria 
Spectrum, format per Juan Naranjo, David Balsells, Joan Fontcuberta o Pere 
Formiguera.46 

Són nombrosos els casos que podríem citar pel que fa al lligam de fons fotogràfic, 
exposició i publicació historiogràfica. Així, per exemple, l’any 1998, l’Arxiu 
Nacional de Catalunya donava a conéixer la seva col·lecció del fotògraf Antoni 
Esplugas a través de la mostra El Nu femení: fotografia d’Antoni Esplugas; i només 
dos anys més tard publicava el catàleg Galeria de retrats de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. Per la seva banda, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona seguia uns passos 
semblants al mostrar, a través d’una exposició organitzada a La Virreina, el seu fons 
fotogràfic de la Nova Empresa de Teatre Català, acompanyada del catàleg Amadeu i 
Audouard: fotografies d’escena. Per citar un darrer exemple, l’any 2000, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya va organitzar l’exposició Introducció a la Història de la 
fotografia a Catalunya, pocs anys després de la creació del Departament de 
Fotografia, el 1996. Aquesta tendència ha seguit el seu curs fins als nostres dies, amb 

                                                 
40. Horacio ALSINA MUNNÉ, Historia de la Fotografía, Barcelona, Producciones Editoriales del Nordeste, 1954. 
41. Ens referim a Manuel FALCES, Introducción a la fotografía española, Granada, Universidad de Granada, 1977. 
42. Sobre la historiografia fotogràfica desenvolupada d’ençà a Espanya, vegeu AAVV, Historia de la fotografía 

del siglo XIX en España: una revisión metodológica, Gobierno de Navarra, 1999; Bernardo RIEGO, Carmelo 
VEGA, Fotografía y métodos históricos: dos textos para un debate, Santander, Aula de fotografía de la 
Universidad de Cantabria, Universidad de La Laguna, 1994; Joan FONTCUBERTA (Ed.), Fotografía: crisis de la 
Historia, Barcelona, Actar, 2002.  

43. Historiadors com Marie-Loup Sougez i Carmelo Vega han trobat una primera explicació d’aquest fenomen en 
l’estructuració político-territorial d’Espanya en comunitats autònomes. Marie-Loup SOUGEZ, Carmelo VEGA, 
«Historias de la fotografía», dins SOUGEZ (Coord.), «Historia general...», pàg. 24. 

44. És una prova, segurament, de la coincidència del reclam patrimonial del Modernisme i la fotografia, que 
alguns textos historiogràfics sobre l’art produït vers el 1900 dediquen algunes pàgines a la història dels 
fotògrafs barcelonins del període. En són un exemple: l’estudi sobre el modernisme i el noucentisme de 
Francesc FONTBONA i Francesc MIRALLES, «La fotografia com a nou art», dins Història de l'Art Català, Vol 
VII. Del Modernisme al Noucentisme: 1888-1917 Barcelona, Edicions 62, 1985; o el capítol de Manuel 
NARANJO TEIXIDÓ, «La Fotografia Modernista», dins Francesc FONTBONA (Dir.), Pintura i Dibuix. El 
Modernisme, Barcelona, L’Isard, 2002, vol. 3.  

45. D’entre els diversos textos fundacionals, cal citar les actes del Primer Congreso de Historia de la Fotografía en 
España, organitzat per la Sociedad de Historia de la Fotografía Española i celebrat l’any 1986 a Sevilla. El 
responsable de tractar la història de la fotografia a Catalunya va ser Eduard Olivella (AAVV, Actas del Primer 
congreso de Historia de la Fotografía en España 1839-1986, Sevilla, Sociedad de Historia de la Fotografía 
española, 1986). 

46. Juan NARANJO, «Revisions», dins Pere Formiguera. Revisions 1974-2006, Sant Cugat, Museu de Sant Cugat i 
Obra social Caja Madrid, 2006, pàg. 21, rf. 7. 
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exposicions com la de Barcelona&Fotografia organitzada el 2005 al Museu 
d’Història de la Ciutat, o les mostres monogràfiques dedicades a fotògrafs com Joan 
Martí el 2008 o la saga dels Napoleon el 2010, celebrades a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona. 

La situació actual de la fotografia del vuit-cents, en termes patrimonials i 
comercials, és el resultat de la definitiva assimilació artística i cultural de la fotografia 
que tant van perseguir els professionals i amateurs de la Barcelona d’aleshores i a la 
que han anat contribuint els diferents moments historiogràfics que aquí hem procurat 
esbossar. La transformació de la fotografia, d’un exercici de «bruixot» a una disciplina 
artística, és fruït d’un canvi en la percepció socio-cultural d’aquesta pràctica i de la 
seva progressiva institucionalització. Canvi que, de fet, ja s’intuïa en els anys de la 
República, quan es va proposar la constitució d’un «Museu de l’Art Fotogràfic de 
Catalunya» que tenia per objectiu «representar dignament el grau de cultura a què s’ha 
arribat en llur matèria»47, essent un projecte en què hi participarien també aquells 
fotògrafs que havien sobreviscut en canvi de segle:  
 

Afortunadament, encara posseïm en plena vida i facultats artístiques, molts 
d’aquells antics mestres, i ells, més que ningú, seran els qui ens ajudaran en la 
bella obra.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47. Narcís RICARD VEGUER, «Per a un Museu d’Art Fotogràfic de Catalunya», La Publicitat, 22-VI-1932, pàg. 3; i 

un article molt semblant del mateix autor, «Per la creació d’un Museu d’Art Fotogràfic de Catalunya», Art de 
la llum, [s/d]-VI-1933, pàg. 13-14. 

48. RICARD, «Per a un.... ». 
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