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A recer de la muralla de llevant, Sant Pere de les Puel·les 
i Santa Clara de Barcelona, dos monestirs de monges 
benedictines, van ser testimonis privilegiats de les agres-
sions que sofrí la ciutat de Barcelona durant les guerres 
en el trànsit entre els segles xvii i xviii, i alhora en van ser 
directament afectats. La documentació preservada per les 
dues comunitats monàstiques aporta informacions molt 
valuoses per completar la crònica d’aquells esdeveniments, 
en particular sobre els bombardejos marítims del 1691 i 
1693 i els setges dels anys 1697, 1705, 1706 i 1713-1714.



LES ARRELS 
MEDIEVALS DELS 
MONESTIRS DE 
BENEDICTINES DE 
BARCELONA
Els cenobis femenins de Sant Pere de les 
Puel·les i de Sant Antoni i Santa Clara 
es van establir als afores de la Barcelona 
emmurallada; el primer, fundat al segle x,  
sota la regla de sant Benet, i el segon, al 
segle xiii, seguint el nou model de vida 
regenerador de sant Francesc i santa 
Clara d’Assís. Els seus emplaçaments 
van determinar el perfil oriental del nou 
recinte de la ciutat plasmat a la baixa 
edat mitjana. Protegits des d’aleshores 
i a tocar de les muralles, els dos mones-
tirs marcaren línies d’expansió urbana 
cap a nord i llevant. L’arrelament de les 
dues comunitats a Barcelona, assegurat 
pel culte i pels lligams familiars de les 
monges, va generar al llarg dels segles 
uns importants patrimonis.

SANT PERE DE LES PUEL·LES, UNA FUNDACIÓ COMTAL · Fundat 
a la primera meitat del segle x sota el patrocini de Sunyer i 
Riquilda, comtes de Barcelona, el monestir suburbà de Sant 
Pere de les Puel·les veié consagrada la seva església l’any 945. 
Era el primer monestir femení del comtat de Barcelona i el 
segon dins els comtats catalans després del de Sant Joan de 
les Abadesses. Malgrat que el 1030 els comtes van vendre 
el patronatge al bisbe de Barcelona, el cenobi va mantenir 
vincles estrets amb la monarquia.

SANT ANTONI I SANTA CLARA, UN ORI-
GEN MENDICANT · L’any 1236 el papa 
Gregori IX exhortà els barcelonins a 
fer almoina a favor d’un grup de deu 
sorores poenitentium, encapçalades per 
Berenguera d’Antic i Guillema de Po-
linyà, agrupades a l’entorn de la cape-
lla de Sant Antoni, perquè poguessin 
edificar un monestir i viure-hi sota la 
regla de les monges pobres de sant Da-
mià, les clarisses. L’any següent, el bisbe 
Berenguer de Palou els va concedir el 
dret a construir-lo en un terreny extra-
murs, vora la mar, tot i que una tradi-
ció n’atribueix la fundació a Agnès de 
Peranda i Clara de Janua, nebodes de 
santa Clara d’Assís. El 1513, la comuni-
tat va adoptar la regla benedictina sota 
l’aixopluc de la Congregació Benedic-
tina Claustral Tarraconense.
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Imatge de fons: acta 
de consagració de 
l’església de Sant 
Pere de les Puel·les 
pel bisbe Guilarà de 
Barcelona (detall), 
16 de juny del 945, 
còpia del 1194-1215. 
amspp, mspp

Coberta d’un manual notarial 
del monestir de Sant Pere 
de les Puel·les, amb les 
claus, la tiara i el bàcul de 
Sant Pere, i la representació 
de la porta d’entrada del 
monestir, Rafel Puig, 
1539-1541. amspp, mspp

Detall d’una planxa calcogràfica del monestir 
de Santa Clara de Barcelona, amb les 

dues fundadores. 1726. amsbm, mscb



ELS MONESTIRS EN  
EL CONTEXT URBÀ  
A FINALS DEL 
SEGLE XVII 
Travessats pel rec Comtal i propers a la 
platja i al port, els barris que sorgiren 
entorn dels monestirs de Sant Pere de 
les Puel·les i de Santa Clara — l’àrea de 
la Ribera — destacaven al segle xvii dins 
el teixit urbà per una intensa i diversi-
ficada activitat productiva i mercantil. 
Les dues comunitats monàstiques no 
eren pas alienes al dinàmic context 
social format per gent de mar, menes-
trals, artistes i comerciants i coronat per 
eclesiàstics, nobles i ciutadans honrats. 
Els seus temples eren centres d’atracció 
per a l’expressió religiosa de les confra-
ries professionals i de la col·lectivitat lo-
cal que, al seu torn, generava bona part 
dels recursos materials que asseguraven 
la continuïtat de la vida monàstica.

LA IMBRICACIÓ AMB L’ENTORN SOCIAL · Les 
esglésies dels dos monestirs atreien els barce-
lonins i tenien una influència especial en els 
seus entorns urbans. Pel seu paper com a par-
ròquia, l’església de Sant Pere marcava la vida 
dels veïns del seu barri mitjançant l’adminis-
tració dels sagraments, mentre que la de Santa 
Clara era el focus d’un culte dedicat a Agnès 
i Clara, popularment considerades santes. Les 
activitats de les dues esglésies, que concentra-
ven beneficis, causes pies, aniversaris i misses 
i eren la seu de diverses confraries, ocupaven 
un bon nombre de persones, des dels preveres 
fins als beneficiats, sagristans, escolans, cam-
paners, organistes, arxivers, obrers, etc.
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Vista de Barcelona (detall), 
J. Boisseau, 1645. icc

Llibre de la Confraria de 
Nostra Senyora dels Esclaus 

instituïda a l’església del 
monestir de Santa Clara, 

1673 – 1733. amsbm, mscb
Peu de custòdia del 
monestir de Sant Pere 
de les Puel·les, Ros 
(orfebre), 1689. mspp



LA PARTICIPACIÓ EN L’ECONOMIA 
URBANA · Al llarg dels segles, els mo-
nestirs de Sant Pere de les Puel·les i de 
Santa Clara van acumular patrimonis 
importants dins i fora de Barcelona. 
Les comunitats obtenien rendes de 
censos emfitèutics i lloguers de ca-
ses, botigues, forns, horts i dels mo-
lins que es trobaven en el curs del rec 
Comtal. Aquest patrimoni era gestio-
nat per diversos professionals (nota-
ris, oïdors de comptes, capbrevadors, 
batlles, procuradors, etc.), que van ge-
nerar una voluminosa documentació 
conservada en els arxius monàstics.

LA VIDA DINS DEL MONESTIR · Les 
monges procedien de famílies de 
ciutadans honrats i de la petita no-
blesa, majoritàriament del braç mili-
tar amb representació a les Corts. En 
professar, mantenien el seu estatus, 
assegurat pel dot, que destinaven a 
crear un censal com a laica persona 
que els proporcionava rendes pròpi-
es. Llinatges com ara els Copons, els 
Sentmenat, els Cartellà, els Despujol, 
els Llupià, els Sans, els Montoliu o els 
Esquerrer van tenir-hi una presència 
continuada. Les monges d’un mateix 
llinatge disposaven dins dels mones-
tirs d’una casa per a ús propi on feien 
vida particular amb les seves serven-
tes, com s’observa a Santa Clara.

Extramurs

Llocs no localitzats

Límit d
e la parrò

quia

13 7

5 3

7

8

12

8 16

47 3
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CENSOS URBANS DEL 
MONESTIR DE SANT PERE DE 
LES PUEL·LES, 1707-1709

Carrer de Sant Pere Més Baix
Carrer de Sant Pere Més Alt

Carrer de Sant Pere Mitjà
Perellada de Sant Pere

Basses de Sant Pere
Carrer d’en Cuc

prop del Portal Nou
Carrer d’en Jaume Giralt

Carrer del Portal Nou
Carrer del Bou

Plaça de Sant Pere
Carrer d’en Mònec

Carrer de l’Argenter
Carrer d’en Fonollar

Altres llocs o indrets

89
5 1
46
2 7
2 5
2 5
2 4
20
18
18
15
14
13
12

3 17

TOTAL 7 14

8
J. Sentís, Monestir de Santa Clara de Barcelona (detall), 1715-1716. amsbm



Areny 
Caterina Areny i Queralt 

Professa l’any 1681. L’any 1714 era 
priora. Mestra de novícies

Pertanyia a la família dels barons  
de Claret, de Tremp, al Pallars.

Escut Novell / Queralt

Novell 
Teresa Novell i Nadal 

Professa l’any 1684

Pertanyia a una família de la noblesa 
d’origen mercantil, emparentada 
amb els Nadal, Borràs i Càncer, que 
havia donat a la comunitat dones 
majors, una priora i una sotspriora.
 

Escut Novell / Borràs

Montfar 
Gertrudis Montfar i Vilosa

Professa l’any 1686. Dona major

Provenia d’una família de ciutadans 
honrats de Barcelona.

Escut Montfar / Vilosa

DONES DE GRANS 
LLINATGES 
Llinatges de les monges que 
vivien al monestir de Santa 
Clara de Barcelona vers el 1714

Despujol 
Àngela Despujol i Castells 

Professa l’any 1664
Hipòlita Nadal i Despujol 

Professa l’any 1680. L’any 1714 era 
sotspriora

Margarida Olives i  
Nadal-Despujol 

Professa l’any 1708
Maria Teresa Despujol i Pons 

Professa l’any 1712

Els Despujol formaven un llinatge de 
cavallers de Sant Hipòlit de Voltregà 
(Osona). Els seus descendents van 
ser marquesos de Palmerola i com-
tes de Casp.Entre les monges Des-
pujol documentades a Santa Clara 
n’hi ha una al segle xvi, sis al segle 
xvii i dues al segle xviii.

Escut Despujol / Pons

Montaner 
Maria Montaner i Sacosta 

Professa l’any 1678. Dona major

Pertanyia a una família de ciutadans 
honrats de Barcelona, més tard 
ennoblits, emparentats amb els 
Sacosta. Aquests últims eren pre-
sents al monestir en els segles xvi i 
xvii, amb quatre monges.
 

Escut Montaner / Sacosta

Aragall 
Maria Aragall i Vilar

Professa l’any 1663. L’any 1714 era 
abadessa

Al llarg dels segles xvi i xvii es 
documenten quatre membres 
d’aquesta família al monestir.

Escut Aragall / Vilar

Llupià 
Teresa Llupià i Roger

Professa l’any 1700

Pertanyia a un llinatge destacat de 
la noblesa rossellonesa, que man-
llevava el nom al castell de Llupià, 
al vescomtat de Castellnou. El lli-
natge havia aportat a la comunitat 
una monja al segle xvii i dues al 
segle xviii.
 

Escut Llupià / Roger

Padellàs 
Teresa de Padellàs i de Pastor 

Professa l’any 1698

Pertanyia a una família de la petita 
noblesa.
 

Escut Padellàs / Pastor

Sentmenat 
Teresa Sentmenat i D’Oms 

Professa l’any 1699
Francesca Sentmenat i D’Oms 

Professa l’any 1710 

Els Sentmenat foren els feudataris 
més importants dels Moncada, que 
els encomanaren la castlania del 
Castell de Sentmenat, al Vallès. 
Hi ha documentades una monja al 
segle xiii, dues al segle xv, una al 
segle xvii i tres al segle xviii.

Escut Sentmenat / Oms

Santjoan 
Teresa Santjoan i Planella 

Professa l’any 1694
Maria Santjoan i Planella 

Professa l’any 1710 

Els Santjoan provenien d’un llinatge 
de donzells aragonesos, amb una 
monja al segle xvi, dues al segle 
xvii i quatre al segle xviii.
 

Escut Santjoan / Planella

Josa 
Teresa Josa i Agulló 

Professa l’any 1700. Dona major, 
tresorera, sotspriora, priora

Pertanyia a una família de la no-
blesa d’origen medieval, senyors 
del castell de la Serra de Cadí.

Mata 
Joana Helena Mata i Copons

Professa l’any 1690. Priora, sots-
priora, arxivera major

Era del llinatge Copons de Llor, 
una família de la noblesa catalana 
d’origen medieval, amb presència 
a Santa Clara de Barcelona el segle 
xvi, amb tres monges, una al segle 
xvii i una al xviii.

Escut Mata / Copons

Dusay 
Gertrudis Dusay i Bru

Professa l’any 1698
Mariàngela Dusay i Bru 

Professa l’any 1698 

Pertanyien a una família de ciuta-
dans honrats posteriorment enno-
blits que va donar nombrosos mem-
bres a la comunitat: vuit al segle xiv 
i quatre més als segles xvii-xviii. 

Escut Dusay / Bru

Detall d’una planimetria del monestir 
de Santa Clara de Barcelona a princi-
pis del segle xviii, amb indicació de 
les cases d’algunes monges, on feien 
vida particular. c. 1802. amsbm, mscb
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La Regla de sant Benet estableix que 
«qui ha de ser admès, que prometi a 
l’oratori, davant de tothom, de lligar-se 
a la comunitat, de comportar-se com a 
monjo i de ser obedient, davant de Déu 
i dels seus sants. Farà d’això que ha pro-
mès una cèdula de petició a nom dels 
sants, les relíquies dels quals es troben 
allà, i de l’abat, que hi és present. Aques-
ta cèdula, que l’escrigui de pròpia mà, 
o bé, si no sap de lletra, que demani a 
un altre que la hi escrigui, i que el no-
vici hi faci un senyal i la posi ell mateix 
damunt l’altar». (Regla de Sant Benet, 
capítol lviii).

LES VISITES DELS MONARQUES · Des d’antic les visites 
dels reis als monestirs i a les esglésies de la ciutat eren una 
pràctica habitual quan hi feien estada, i els cerimonials 
monàstics prescrivien fins i tot la forma com les monges 
els havien de rebre. Un senyal del prestigi continuat dels 
monestirs de Sant Pere i de Santa Clara foren les visites 
que van rebre dels monarques hispànics: Felip III i la seva 
esposa Margarida d’Àustria, el 1599; la reina Maria Lluïsa 
de Savoia, esposa de Felip V, el 1701; i Elisabet Cristina de 
Brunsvic, esposa de Carles III d’Habsburg, el 1708.

Arribada a Barcelona 
de la princesa Elisabet 
Cristina de Brunsvic l’1 
d’agost del 1708 (detall), 
P. Decker, J. Wolff, I. A. 
Corvinius, 1720. ahcb

Formulari per 
algunas funccions del monastir 

de Sant Daniel de Gerona, 1712. amsdg

Cartes de pro-
fessió d’algunes 
monges de 
Sant Pere de les 
Puel·les i Santa 
Clara de Barcelo-
na que van viure el 
setge de 1713-14. 
amsbm, mscb - 
amspp, mspp



LA IRRUPCIÓ 
DE LA GUERRA EN 
LA VIDA MONÀSTICA 
A l’Europa del Renaixement, el desen-
volupament de l’artilleria va determinar 
la transformació de les muralles medie-
vals: els murs verticals amb torres, ara 
molt vulnerables, foren folrats amb 
baluards i terraplens. A Barcelona, dos 
dels nous baluards se situaren davant 
mateix dels monestirs de Sant Pere i de 
Santa Clara i en prengueren els noms 
respectius. Tot i així, el front de llevant 
fou considerat el més feble pels exèrcits 
atacants i esdevingué el més castigat du-
rant les guerres de finals del segle xvii. 
L’encadenament d’atacs i setges provocà 
greus danys en els dos espais monàstics, 
que les comunitats s’afanyaven a reparar 
en la mesura de les seves possibilitats.

La segona muralla de Barcelona 
en el seu pas pel monestir de 
Santa Clara es veié obligada a 
canviar el seu traçat degut a les 
dimensions de l’edifici. Però la 
desviació no fou prou gran i part 
de les muralles es van edificar en 
terrenys del monestir. La comuni-
tat benedictina inicià aleshores, al 
1611, un procés contra els conse-
llers de la ciutat. 

14

Setge de Barcelona de 1697 (detall), J. Gianola, 1699. icc

Planta verdadera de una part 
de les muralles y torres

de la ciutat de Barcelona en la 
qual confronta la casa y

monestir de les monjes de S.ta 
Clara, 1614. amsbm, mscb



ELS ATACS DE FINALS DEL 
SEGLE XVII · Des del 1640 
el Principat de Catalunya, 
amb la seva capital, esde-
vingué un dels escenaris 
principals de la llarga pug-
na bèl·lica entre les monar-
quies espanyola i francesa. 
Durant la Guerra de la Lli-
ga d’Augsburg o dels Nou 
Anys (1688-1697), Barcelo-
na va sofrir diversos atacs 
de les tropes i les armades 
franceses, que culminaren 
en el duríssim setge del 
1697 imposat pel duc de 
Vendôme, que concentrà 
els atacs en la zona com-
presa entre els baluards de 
Sant Pere i Portal Nou.

Per las festas 1697 del Esperit Sant, 
vingué França en armada de mar y 
terra y se possà lo siti en esta ciutat 
y isquerem en ditas festas totas. Y 
tornàrem totas lo mes de agost y 
trobarem lo convent ab sis casas der-
ruidas, part de dormidors y claustres 
per las moltas bombas y balas, tant 
de mar com de terra, y caygueren y 
totas las vidrieras de cor y iglésia.

Llibre de les coses dignes de memòria 
del monestir de S Clara de Barcelona

amsbm, mscb, núm. 742

LES DESTROSSES DEL 1697 I L’AFANY 
DE RECONSTRUCCIÓ · Durant el set-
ge del 1697 foren enderrocades un 
bon nombre de cases que formaven 
el front urbà de llevant, entre els dos 
monestirs, per establir-hi una espla-
nada i una segona línia de defensa 
dins del recinte: la denominada «cor-
tadura». L’amputació va afectar les 
rendes derivades d’aquells immobles, 
mentre que els edificis monàstics, ara 
més exposats, sofriren intensament 
els bombardejos. Al monestir de Sant 
Pere les destrosses afectaren el dormi-
dor, les cases del domer i de l’hortolà, 
l’església, la sagristia i el claustre. A 
Santa Clara calgué rehabilitar sis ca-
ses de monges, el dormitori comú, el 
claustre, la capella del cor, el pastrim i 
el llenyer, així com els vitralls del cor 
i l’església. Per fer front a les despeses 
de reconstrucció, les dues comunitats 
acudiren als monarques.

Gravat del setge de 1697, 
C. Puche, 1697. ahcb

Document de súplica del 
monestir de Sant Pere de les

Puel·les al rei Carles II sol·licitant 
ajuda per refer lesdestrosses del 

setge de 1697. amsbm, mspp



LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ, 
1704-1714
Entre 1704 i 1714, la Barcelona que havia 
rebut Felip V el 1701 es va veure im-
mersa de ple en la Guerra de Successió. 
Primerament fou l’intent austriacista 
frustrat d’apoderar-se de la ciutat, el 
maig del 1704. L’any següent, després 
del canvi de bàndol de les institucions 
catalanes en el Pacte de Gènova del juny 
del 1705, instigat pels anglesos, l’opera-
ció va reeixir. L’abril del 1706, amb el 
seu nou rei Carles III, Barcelona fou 
de nou assetjada, en aquest cas per les 
tropes de Felip V, que no assoliren el seu 
objectiu. Finalment, l’episodi més llarg 
de bloqueig i setge va començar el juliol 
del 1713, quan els estaments catalans van 
optar per resistir en solitari, en espera 
que una nova conjuntura internacional 
propícia revertís el resultat del Tractat 
d’Utrecht. En no ser així, van haver de 
capitular davant les tropes borbòniques 
l’11 de setembre de 1714.

1700, novembre · Mor el rei Carles II sense 
fills, havent nomentat hereu el nét de Lluís 
XIV, Felip d’Anjou, que és proclamat rei com 
a Felip V.

1701, setembre · Tractat de L’Haia. El temor 
al control francoespanyol del continent eu-
ropeu i del comerç colonial amb Amèrica 
condueix a la Gran Aliança, liderada per 
Anglaterra.

1701, octubre · Felip V (a Catalunya, Felip IV) 
presideix corts a Barcelona, les primeres 
culminades amb èxit des de 1599. S’elabo-
ra un nou corpus jurídic de les constitucions 
catalanes, que el rei jura.

1702 · La guerra dels aliats contra França i Es-
panya té diversos fronts a Europa i també a 
Amèrica, esdevé un conflicte mundial.

1703, setembre · Les potències aliades donen 
suport a la proclamació, a Viena, de l’arxi-
duc Carles d’Àustria com a monarca espa-
nyol legítim.

1704, maig · Els aliats intenten desembarcar 
a Barcelona per avançar en el front peninsu-
lar, sense èxit. La repressió dels seus simpa-
titzants pel virrei borbònic nodreix les files 
de l’austriacisme català.

1705, juny · A iniciativa dels anglesos i amb la 
guerra favorable als aliats, les elits catala-
nes opten pel canvi de bàndol: pel Pacte de 
Gènova els aliats garanteixen la continuïtat 
de les constitucions.

1705, agost · Segon assetjament aliat de Bar-
celona per mar, que triomfa. Carles III hi de-
sembarca amb la flota anglesa. A l’octubre 
entra a la ciutat com a nou monarca i en fa 
la seva capital provisional.

1705, desembre · Carles III celebra corts ca-
talanes, que s’acaben pel març de 1706, 
refrendant el corpus legislatiu de les corts 
de 1701 - 02. 

1706, abril · Els borbònics assetgen Barcelo-
na, però les tropes de Felip V no aconse-
gueixen prendre la ciutat.

1707, abril · La guerra és propícia als aliats en 
molts fronts, però al front espanyol els bor-
bònics avancen. València i Aragó cauen a 
mans de Felip V, que hi suprimeix les consti-
tucions històriques i el dret civil propi. 

1708, agost · Carles III es casa amb Elisabet 
Cristina de Brunsvic a Barcelona, amb un 
gran desplegament festiu de la cort. 

1710, gener · El papa Climent XI, fins aleshores 
ambigu, reconeix Carles III com a rei d’Espa-
nya i crea una nunciatura a Barcelona.

1711, abril · La mort de Josep I, emperador del 
Sacre Imperi Romanogermànic, converteix 
el seu germà Carles en successor.

1711, setembre · Carles III deixa Barcelona per 
ser coronat emperador. Hi queda Elisabet 
Cristina com a garant del compromís amb 
els catalans.

1712-1713 · Negociacions i tractats d’Utrecht. 
El temor britànic a la unió entre l’Imperi i 
el tron espanyol accelerà la fi de la guerra.

1713, juny · Pels pactes d’Utrecht els aliats i la 
reina Elisabet Cristina deixen Catalunya. Es 
reuneix la Junta de Braços, que es decanta 
per resistir en solitari, esperant un nou gir 
en l’escenari europeu.

1713, juliol · L’exèrcit borbònic, comandat pel 
duc de Populi, bloqueja i posa setge a la 
ciutat de Barcelona.

1714, juliol · Els assetjants reben reforços de 
França, comandats pel duc de Berwick, que 
organitza l’assalt final a la ciutat.

1714, setembre · Barcelona capitula. Fi de la 
guerra. Felip V acusa els catalans de rebel-
lió i apel·lant al dret de conquesta dissol 
les institucions, aboleix les constitucions i 
enderroca part de la ciutat per bastir una 
ciutadella destinada a controlar-la.

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
CRONOLOGIA DES DE BARCELONA
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Barcelona assetjada el 1705,  
G. Scotin, C. Du Bosc, J. Bettenham, 1735. pj
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LES PUEL·LES

MONGES DEL M
ONESTIR

DE SANT PERE DE
EL DECANTAMENT 
POLÍTIC: LES MONGES  
I LES SEVES FAMÍLIES

En el transcurs de la 
Guerra de Successió, en 
què el papat mateix oscil·là 
entre les dues candidatures 
reials, una bona part dels 
eclesiàstics de Catalunya es 
van decantar per la causa 
austriacista. Les comunitats 
de Sant Pere de les Puel·les 
i Santa Clara pròpiament 
no es van significar; sí que 
ho feren una majoria dels 
seus familiars, a favor bé 
de Carles III, bé de Felip V. 
Foren majoria els austria-
cistes i, com a membres del 
braç militar i, per tant, de 
l’elit política, econòmica 
i religiosa del país, van 
prendre part directa en 
els esdeveniments i en van 
sofrir les conseqüències. La 
presa de partit dels fami-
liars de les monges mostra 
la divisió interna que 
visqueren les elits catalanes 
i barcelonines al llarg del 
conflicte.

Posicionaments de les famílies de 
les monges. Els posicionaments 
l’any 1713 dels familiars de les 
monges de les comunitats de 
Santa Clara i de Sant Pere, majori-
tàriament decantats per la causa 
austriacista, reflectien les divisions 
de les elits barcelonines. Un bon 
nombre d’aquests familiars, com 
a membres del braç militar, van 
viure de manera molt directa el 
setge i els efectes de la desfeta.

AUSTRIACISTES
1. Un dels caps del moviment austriacista el 1705
2. Lloctinent del governador de Catalunya, assisteix a la capitulació
3. Organitza la resistència del Principat el 1713
4. Un dels quatre generals que decideixen el final del setge el 1714
5. Inspector general de l’exèrcit, negocia la capitulació
6. Col·labora en la partença de l’emperadriu
7. Ambaixador a L’Haia
8. Acompanya Rafael de Casanova a la Batalla de l’11 de setembre i a la capitulació del 1714

BORBÒNICS
1. Membres del primer Ajuntament 

borbònic de Barcelona el 1715
2. Treu de Barcelona els austriacistes 1705
3. Agutzil major el 1718
4. Ambaixador a França el 1700
5. Acull el virrei Velasco durant 

el setge de 1705
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ELS MONESTIRS DURANT EL SETGE DE 1713-
1714 · D’acord amb els pactes d’Utrecht, els caps 
de l’exèrcit aliat es van retirar de la ciutat tras-
passant el comandament militar a Catalunya a 
l’exèrcit borbònic. Enfront d’aquesta situació, 
la màxima autoritat catalana subsistent, la Jun-
ta de Braços, va decidir el 9 de juliol de 1713, 
després d’un intens debat i una votació molt 
ajustada, resistir militarment i en solitari a la 
plaça de Barcelona. L’exèrcit de Felip V va blo-
quejar la ciutat per terra i per mar a partir del 
25 d’aquell mateix mes, no sense que segments 
importants de la noblesa, la clerecia i les elits 
civils haguessin abandonat la ciutat abans dels 
combats. Algunes monges es van resguardar en 
altres monestirs o a casa de parents, mentre que 
d’altres hi restaren mantenint la vida monàstica. 
L’església de Sant Pere va seguir desenvolupant 
la seva vida parroquial al llarg de tot el setge.

LA DEFENSA DE LA CIUTAT I EL FORTÍ DE 
SANT PERE · Tot i la seva posició avança-
da, a tocar del baluard del mateix nom, la 
casa forta del monestir de Sant Pere era 
considerada pels experts — juntament 
amb el campanar del Pi, l’església de Sant 
Joan de Jerusalem, la capella de Santa Llú-
cia i la sagristia de Sant Sever a la cate-
dral — com un dels espais més segurs de 
la ciutat contra els bombardejos. Potser 
perquè era el refugi situat en el lloc més 
estratègic, el fortí de Sant Pere fou utilit-
zat per les primeres autoritats de la plaça 
en moments crucials. S’hi hostatjaren el 
virrei borbònic Velasco durant el setge 
del 1705 i Carles III durant el del 1706.

Avent vinguts los fransesos ha sitiar esta ciutat de Barcelona per mar y terra, 
als dos de abril de 1706 se tingueren los comuns consulta ab los oficials mestres 
de casas y fustes ha ont estaria segura la persona de Carlos Terser ques trobava 
dins la ciutat, per a el resguart de las bombas dal cas se tirasen. Avent buscats 
los millors fors de dins la ciutat no se’n trobà ningún com lo de Sant Pere, per 
a el qual oferí la Senyora Domna Inés de Esquerrer, que se trobava abadesa, 
tota la fusta se avia menester per a acabar-lo de fortificar. Als 17 del mes de 
abril se temé los enemichs dispararian y se retirà en lo fort de est monestir.

Crònica de l’estada de l’arxiduc Carles d’Àustria al monestir de Sant Pere de 
les Puel·les durant el setge borbònic de l’abril del 1706. amspp, mspp

Del 25 de juliol de 1713 fins al setembre de 
1714 les senyores estigueren en lo fort. La 
Molt Il·lustre Abadessa Domna Agnès de Es-
querrer i Olzinelles, abadessa de dit Real Mo-
nestir, junt ab totas las mi senyoras religiosas.

Nota continguda en el llibre de l’obra del monestir de 
Sant Pere de les Puel·les, maig 1715. amspp, mspp
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Barcelonne capitale de 
Catalogne (detall), S. de 

Beaulieu, 1659. icc

Attaques de Barcelonne 
“1714” (detall). ahcb

El plànol mostra les trinxeres i tot el 
dispositiu per atacar entre els baluards 

del Portal Nou i de Santa Clara



L’ASSALT FINAL · Aconseguit l’armistici a les fronteres orientals 
de França, el juliol del 1714 Lluís XIV va poder enviar reforços 
al setge de Barcelona, confiant les operacions al duc de Berwick. 
L’excavació de trinxeres als encontorns del baluard de Santa 
Clara va fer palès el perill que corria el monestir, i el 25 de juliol 
la sotspriora Hipòlita de Nadal, que n’estava al càrrec, el va fer 
buidar dels objectes de més valor, començant per les caixes de 
les Santes. La batalla de Santa Clara, al mes d’agost, va provocar 
l’incendi del cor de l’església i obligà a desmuntar el retaule major 
i l’orgue. La matinada de l’11 de setembre, el Consell de Cent 
va avisar que calia evacuar la comunitat de Sant Pere, davant la 
imminència dels combats al baluard adjunt. Hort i monestir van 
canviar de mans fins a onze vegades abans del final de la batalla.

Nota continguda en el Llibre de les atorgacions, vestuaris, professions  
i òbits del monestir de Santa Clara de Barcelona, 1724. amsbm, mscb, núm. 739

[...] foren extrets per mans de ditas senyoras 
religiosas dits sants cossos de dita capella, y 
posats bé y decentment dins de unas caxas de 
fusta [...] y aquells pocessionalment per mans 
de ditas senyoras y donzellas, cantant la lletania 
y altres misses, portats en la rexa dita de Santa 
Clara, sota de un esperó de la iglésia, y allí 
recondits y tancats, [...] per son major reguart.

Acta notarial de l’extracció dels cossos de les 
fundadores del monestir de Santa Clara de Bar-
celona per al seu resguard en un lloc més segur 

del monestir. F. bonaventura torres, 
23 de Juliol del 1714. ahpb

Compta del que jo Domna 
Hipòlita Nadal aniré pagant 
y gastant per lo Monestir de 
Santa Clara comensant als 

25 de juliol de 1714, 1714-1715. 
amsbm, mscb, núm. 1220

Barcino Magna Parens. 
Barcelona assetjada
per Felip V el 1714 
(detall), 1718. ahcb



LES 
REPERCUSSIONS 
DE LA GUERRA
La capitulació de Barcelona, al migdia 
de l’11 de setembre del 1714, va marcar 
el final de la Guerra de Successió. Les 
bombes havien destruït un terç de les 
cases de Barcelona i n’havien malmès 
un altre terç. Molts contendents dels 
dos bàndols havien estat morts o ferits, 
empresonats o exiliats, entre els quals 
alguns dels familiars de les monges dels 
monestirs de Sant Pere i Santa Clara. 
Les comunitats van perdre parcialment 
les rendes generades pels immobles 
afectats per les bombes i del tot les 
corresponents a les cases enderrocades 
per fer la Ciutadella, que s’afegiren a 
les eliminades per la «cortadura» del 
1697. I, sobretot, perderen una part del 
patrimoni més preuat: en el cas de Santa 
Clara, el mateix monestir.

LES COMUNITATS MONÀSTIQUES DESPRÉS 
DE LA CAPITULACIÓ · Al monestir de Santa 
Clara, no hi quedava gairebé cap peça 
intacta, excepte alguna capella de l’església. 
Mentre uns quants jornalers treien el poc 
que valia la pena de salvar, dos sentinelles 
resguardaven la ruïna del pillatge. L’octubre 
del 1714, l’abadessa Maria d’Aragall va 
convocar junta per cercar lloc on reunir 
les monges, que havien viscut forçosament 
disperses durant el setge. Mentrestant, al 
monestir de Sant Pere de les Puel·les es feia 
palès que el gran esforç de reconstrucció 
fet des del 1697 havia estat en va i que calia 
afrontar les noves destrosses. L’abadessa 
Agnès d’Esquerrer, enllitada des del 19 de 
setembre, moria el juny del 1715 sense haver 
tingut esma per començar de nou.

Cases del 
Portal Nou 

“est partit nos 
cobra per ésser 

dirruhïdas ditas 
casas”2

“Per 
haver-li feta 

gràcia Mi Senyora 
Abadesa de quatre 

mitjas pensions per la 
ruïna té en sa casa de 

las bombas del citi 
de 1714”3

“Se nota 
que del present 

partit Mi Senyora 
Abadessa li ha fet gràcia 
de dos anys per ocasió de 
estar molt dirruhïdas di-
tas cases per ocasió del 

citi y bombas del 
any 1714”1

El sector nord-oriental de la ciutat va 
restar greument afectat pels bombar-

dejos, com mostren aquests fragments 
extrets dels llevadors de censos que el 

monestir de Sant Pere de les Puel·les 
cobrava a la ciutat entre 1714 i 1720. 

amspp, mspp, Llevadors C-26, p. 0v 
(1) - C-26, p. 41v (2) - C-25, p. 51 (3) 
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Barcelona amb la Ciutadella 
(detall), Daumont, 1763. pj



Carta de Rafael Sagués a 
Caterina Areny i de Cartellà, 

priora de Santa Clara, 
notificant-li que el monestir 
ha quedat destruït però s’ha 

salvat l’arxiu,  
16 de setembre del 1714.  
amsbm, mscb, núm. 471(10)

Comptes del fuster i del manyà per les feines 
fetes al monestir de Sant Pere de les Puel·les,
1714 – 1715. amsbm, mscb, Obres, Annexos 9

Carrers del barri de la Ribera 
que van desaparèixer per la 
construcció de la Ciutadella. 
amsbm, mscb, núm. 471

no ha quedat paratje intacto per 
poder habitar, si quiera una seño-
ra, que és dir-o ab una paraula. 
Però ab tanta desgràcia, Nostre 
Senyor nos ha fet lo benefici 
que los papers quedan sens lesió 
alguna, que no és estat poca ditxa 
ab tant que ha patit la catedral .



LA CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTADELLA I 
L’ENDERROC DEL MONESTIR DE SANTA 
CLARA · La planificació de la nova Ciu-
tadella, amb la seva esplanada, va com-
portar la desaparició del monestir de 
Santa Clara i d’alguns altres edificis re-
ligiosos i assistencials, així com de tren-
ta-vuit carrers, amb més de mil cases, 
que constituïen la major part del barri 
de Ribera, entre les quals hi havia bona 
part de les cases que tenia el monestir. 
L’abadessa Maria d’Aragall va acudir re-
petidament al bisbe i a diverses persones 
que poguessin fer d’intercessores prop 
de Felip V, per aconseguir d’aquest la do-
nació d’un edifici on poder aixoplugar la 
comunitat de monges.

B A L U A R D  
D E

S A N T A  
C L A R A

P L A
D ’ E N

L L U L L

M O N E S T I R  D E
S A N T A  C L A R A

CENSOS DEL MONESTIR 
DE SANTA CLARA 
PERDUTS PER LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA 
CIUTADELLA

Carrer Na Llarda
Prop Monestir Santa Clara

Prop Molins De Mar
Portal Sant Daniel

Porteria del pati de  
Santa Clara

Plaça de la Vilanova
Carrer dit Vilanova

Carrer d’en Cavarroques
Carrer de les Arenes
Carrer de Les Canals

Carrer de Sant Damià
Pont de Sant Damià

Horta de Mar
Carrer dit de Mar

El Cañet
Carrer d’en Caldes

Altres carrers o indrets

32
2 4
5
5

5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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TOTAL* 114

*més un nombre no  
especificat de cases
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Còpia autèntica del memorial de les 
pèrdues de la comunitat de Santa Clara 
de Barcelona enviat al rei Felip V el 1715. 
Còpia del 1802. amsbm, mscb, núm 549

Fragments del claustre de Santa 
Clara de Barcelona conservats 

al Museu Frederic Marès. mFm

3130



LA LENTA REPRESA DE LA VIDA MONÀSTICA · Les dues comunitats 
de monges benedictines, com la mateixa col·lectivitat urbana, inten-
taren tornar a la normalitat, però les fonts monàstiques palesen la 
dificultat per fer-ho. La documentació del monestir de Sant Pere de  
les Puel·les emmudeix fins ben entrada la dècada del 1720, cap monja 
no hi va professar entre 1707 i 1717, i el consell parroquial ni tan 
sols es va reunir entre 1714 i 1726. Pel que fa al monestir de Santa 
Clara, després de cercar diferents indrets per reunir de nou la co-
munitat, entre els quals hi hagué l’edifici dels Estudis (la universitat 
suprimida), Felip V els donà el novembre del 1717 una part de l’antic 
Palau Reial, inclosa la sala del Borboll (saló del Tinell). La comunitat 
hi entrà el 29 de juliol següent i dos anys més tard hi professava la 
primera monja.

En lo any 1718 de juliol entrarem 
ab companyia de Mi Senyora la 
abadessa totas las religiosas en lo 
present monestir, antes nomenat al 
Palau del Rey, avent gastat moltas 
sumas per acomodar la casa per 
tenir habitasió suficient avent estat 
sinch anys sensa iglésia y aver de 
tenir lo Santíssim Sagrament ab 
un saló que posaren ab forma de 
capella, ha ont selebravem los officis.

Relat de l’entrada de la comunitat de 
Santa Clara al Palau Reial Major el 1718

amsbm, mscb, núm. 742(113)

El Bornet (detall),  
Anònim, 1775. muhba

Actes de possessió de la nova 
seu del monestir de Santa Clara 
a l’antic Palau Reial, 1718 – 1868. 
amsbm, mscb, núm. 542

Entrada de la comunitat de Santa 
Clara al Palau Reial, 29 de juliol 
del 1718. amsbm, mscb



EL MONESTIR DE SANTA CLARA 
AL PALAU REIAL MAJOR · A l’an  - 
tic Palau Reial, malmès també 
per les bombes, li calgueren di-
verses obres per fer-lo habitable 
i adaptar-lo perquè pogués ser-
vir de nova seu del monestir de 
Santa Clara. El 1720 es va poder 
fer efectiva l’ocupació de la sala 
del Borboll, fins llavors encara 
dormitori de tropes, dins la qual 
es va construir la nova església, 
consagrada el 21 de març de 
1724, el mateix dia en què morí 
la lluitadora abadessa Maria 
d’Aragall. Amb el pas dels anys, 
la comunitat va anar condicio-
nant el nou espai i el 1740 encar-
regava un nou cadirat per al cor.

34

Esbós del disseny 
del cadirat del cor 

de l’església del 
monestir de Santa 

Clara de Barcelona, 
fotografia sense 
data, 1740-1741. 

amsbm, mscb

Interior de l’església del monestir de Santa Clara 
al Saló del Tinell després de la reforma de finals 

del segle xviii, 1916. fiaah-am

Façana de l’església del monestir de Santa Clara 
de Barcelona i plaça del Rei, 1874, afb

Planimetria de l’església 
de Santa Clara al Saló 

del Tinell, c. 1880. ams-
bm, mscb

Cantoral del monestir de 
Santa Clara de Barcelo-
na, 1750. amsbm, mscb



EPÍLEG. 
UN ALTRE 
TEMPS
El resultat de la Guerra de Successió 
sacsejà la societat barcelonina i afectà, 
en particular, el seu ordre estamental. 
D’entrada, Felip V va abolir les consti-
tucions catalanes i suprimí les institu-
cions públiques des d’on havien manat 
les elits tradicionals. Més a llarg ter-
mini, el laboriós esforç d’adaptació de 
l’economia productiva a les condicions 
posades pel règim borbònic va donar 
lloc a l’emergència d’una nova burgesia 
mercantil i industrial. En aquest context 
canviant, es va anar difuminant el fort 
lligam d’ambdós monestirs de monges 
benedictines amb les elits ciutadanes, 
després que els grans llinatges que hi 
havien tingut una presència continuada 
durant segles desapareguessin sense que 
d’altres en prenguessin el relleu.
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Claustre del monestir de 
Sant Pere de les Puelles, 

L. Rigalt, 1873. racbasj
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