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A Barcelona Ilustrada 

Em Barcelona a época de progresso, de aperfeiçoamento das técnicas da 

ciência, do pensamento racionalista, da “luz”, como se definiu o período do 

iluminismo, chegou muito lentamente, após de uma longa e dura época 

obscura. 

Para os catalães em geral e para Barceloneses em particular, o século XVIII é 

um período pouco conhecido. São conhecidos com maior ou menor rigor os 

primeiros vinte anos do século: a Guerra de Sucessão e as suas 

consequências; a batalha de Almansa, o sítio de Barcelona em 1714, a 

anulação das liberdades e das instituições, a repressão brutal, prisões e 

execuções; o genocídio cultural, a proibição do idioma catalão; o decreto de 

"Nueva Planta", a substituição das instituições próprias pelas castelhanas, e os 

contributos mais destacados de algumas personagens, tais como Rafael 

Casanova, Antoni de Villarroel, Josep Moragues, Joan Basset ou Francesc 

Macià "Bac de Roda". A história de um século reduzida a vinte anos? E 

depois? 

A Barcelona deste século se transformará como outras cidades europeias, 

numa grande cidade ilustrada, com uma forte projeção externa, ao mesmo 

tempo que assentará as bases para o nascimento do que será a grande 

Barcelona em meados do século XIX, quando com o derrube das muralhas a 

cidade se transforma radicalmente.  

Barcelona do princípio do século XVIII era uma cidade de artesãos e 

comerciantes, com uma fraca aristocracia constituída maioritariamente por 

nobres que faziam parte do exército, assim como um importante influente poder 

eclesiástico estreitamente ligado à nobreza. 

Uma cidade com cerca de 37.000 habitantes em 1714 e 92.000 em 1787, na 

qual inicialmente 86% das casas da cidade não excediam a altura de dois 

pisos. O aumento de habitantes ocorreu dentro do mesmo espaço, com 

exceção do novo bairro da Barceloneta, provocando uma forte densidade 

populacional, porque a cidade continuava rodeada de muralhas. A cidade 

começou a crescer em altura, aumentaram as rendas e piorando as condições 
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de vida da maioria da população, facto que para além dos problemas de 

salubridade, provocou com frequência conflitos sociais, que mais tarde viriam a 

originar revoltas, como a de las “Quintas” de 1773, e a conhecida como 

“Rebombori del Pa” (Algarada do pão) de 1789. 

Barcelona tinha um grande número de conventos e mosteiros (Franciscanos, 

Dominicanos, Carmelitas, missionários) e sete hospitais, o mais importante dos 

quais era o Hospital da Santa Creu fundado em 1401, reunindo num único 

edifício o que até então se dispersava por vários hospitais da cidade de 

Barcelona.  

Após a Guerra de Sucessão a estrutura urbana será transformada. O espaço 

barcelonês do século XVIII é um lugar militarizado, reforçando a condição de 

Praça Militar. O exército mesmo destacamento militar que se submeteu e 

derrubou grande parte da cidade, passou a ser responsável pela planificação, 

reconstrução e controle das obras. Assim, a figura do capitão general - 

autoridade máxima na Catalunha, estabelecida no artigo 1º do Decreto da 

Nueva Planta- terá uma presença e um protagonismo muito importante no 

momento de construir e reconstruir a Barcelona do século XVIII. O Duque de 

Berwick, o Marquês de Verboom, o Marquês da Mina, o Conde de Ricla, ou o 

Conde del Asalto, são todos governantes de um país e uma cidade militarizada. 

Entre as principais transformações conduzidas pelas autoridades militares, 

destaca-se a construção da Ciutadella (Ciudadela), implantada numa área 

correspondendo a 17% do total da cidade amuralhada, equivalente a cerca de 

6.380 potenciais habitantes, construída para controlar a cidade. Em 1869 a 

persistente pedido dos Barceloneses o general Prim devolveu a Ciutadella à 

cidade, que em seguida esta foi destruída com a entusiasta participação da 

população, começando pelas torres de Sant Joan, o edifício prisional, sinistro 

símbolo da repressão. O resultado final foi o primeiro parque público da cidade 

e um dos primeiros a ser projetado especificamente para essa função. Foi 

desenhado por Josep Fontseré em 1872, embora tenha sido modificações, por 

exemplo para acolher a Exposição Universal de 1888. 

Uma nova transformação foi a criação do bairro da Barceloneta. O decreto real 

adjudicava em 1715 terrenos da ilha de Maians para os desalojados da Ribeira, 



   3 Barcelona - AiCEi 

 

que posteriormente se urbanizaram pelo projeto de Joris Prosper Van 

Verboom. No entanto, a construção do bairro não se efetivou até 1753, através 

do projeto do engenheiro Juan Martín Cermeño, com o objetivo de alojar o 

enorme aumento da população da cidade, que duplicou em 40 anos (1718-

1758), graças ao desenvolvimento da indústria (principalmente de algodão) e 

ao reinício do comércio com a América. Na origem, a estrutura urbana da 

Barceloneta tinha um traçado regular em forma de quadrícula, ruas retilíneas, 

com quarteirões retangulares alargados e uma ampla praça para serviços. Na 

Praça da Barceloneta encontra-se a igreja barroca de Sant Miquel del Port, 

projetada no quadro do conjunto do bairro pelo Pedro Martín Cermeño no qual 

o Marquês de Mira, capitão geral da Catalunha e impulsionador da construção 

do bairro, quis ser sepultado, marcando assim a sua obra, mas o seu sepulcro, 

obra de Joan Enrich, foi destruído em 1936, do qual restam apenas alguns 

fragmentos. 

Destaca-se finalmente a urbanização da Rambla, que se tornará no nó de 

união entre a cidade velha e o Raval (Arraball), além de se ter convertido no 

novo e mais popular espaço de Barcelona. Até ao início do século XVIII a 

Rambla estava rodeada de conventos e muralhas. A urbanização da Rambla 

tal como existe atualmente é resultado da execução do projeto de 1772, autoria 

do engenheiro militar Pedro Martín Cermeño. Este projeto proporcionou á 

Rambla, um alinhamento retilíneo, que provocou o derrube dos restos de 

muralhas medievais, e das casas que não estavam bem alinhadas. No centro 

da Rambla plantaram-se duas fileiras de choupos, dando forma ao passeio em 

três vias separadas por dois espaços em forma de praças pequenas, um 

chamado Pla de les Comèdies onde se situava o teatro do Hospital de la Santa 

Creu, e noutro o Pla de la Boqueria. 

No ano de 1568, Felipe II concedeu ao Hospital de la Santa Creu o privilégio de 

construir um teatro em Barcelona, que economicamente pudesse sustentar a 

instituição com as receitas adquiridas. Os terrenos foram doados por Joan 

Bosch e no ano de 1603 ergueu-se o teatro de madeira no mesmo local onde 

se encontra o atual. O teatro de madeira foi mais tarde substituído por um 

edifício, devido ao incendio ocorrido em 1787. Posteriormente constrói-se um 

novo teatro, onde, pela primeira vez, é representada no país a ópera italiana. 
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Antigamente chamava-se Corral de Comèdias e, mais tarde passou a chamar-

se Casa da Ópera. Depois foi Teatro de la Santa Creu. No ano de 1847 foi 

objeto de uma importante restauração e recebeu o nome de Teatro Principal 

para se diferenciar dos restantes teatros, e sobretudo do recém-criado Gran 

Teatro del Liceo (1847). 

Rapidamente, a Rambla tornou-se "no passeio” frequentado por todos, onde 

nobres e comerciantes enriquecidos construíram as suas residências, tais são: 

o Palau Moja, que pertenceu à família Moja, até ao momento que em 1865 foi 

comprado por Antonio López i López, Marquês de Comillas, que se instalou a 

partir de 1875. O edifício é de barroco tardio, com algumas claras influências 

neoclássicas. Apresenta uma ampla fachada pórtico (com arcadas), coroada 

por um frontão central e decorada com plafons em tons ocre e avermelhado. 

Dentro do palácio destaca-se a escadaria de honra, restaurada no século XIX, 

e a decoração do Gran Salón, com pinturas de Francesc Pla, o Vigatà. 

A outra residência a destacar é o Palau March, construído entre 1775 e 1780, a 

partir do projeto do arquiteto Joan Soler i Faneca para o empresário de Reus 

Francesc March e a sua família. Foi uma das primeiras construções que se 

edificaram na Rambla, depois da demolição das muralhas que chagava até 

Drassanes (parte inferior de la Rambla, onde ficavam os estaleiros medievais) 

e foi concebido para ser um edifício onde refletisse o vigor da burguesia 

industrial, responsável pela sua construção. É um edifício neoclássico, 

considerado pragmático dentro do estilo acadêmico civil. É de planta quadrada, 

organizada a partir de um pátio sobre o qual sobe a escadaria de honra, que 

arranca lateralmente até ao andar nobre. Acima está outro andar e uma 

açoteia, e nas traseiras situa-se o jardim. 

Assim a Rambla torna-se num espaço de reunião, passeio, centro de comércio 

e diversão da via ampla da cidade, encerrada dentro de muralhas do século 

XIV. Na zona superior atualmente encontra-se a fonte de Canaletes, 

emblemático ponto de encontro e referência na cidade. O nome vem das 

condutas (las canaletes) que passavam no interior da muralha, e para 

abastecer de água esta parte da cidade, ficando por isso conhecida também 

por La Rambla de Canaletes. Neste lugar situava-se o edifício do Estudo Geral 
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(Universidade de Barcelona), fechando a Rambla pelo lado da montanha. No 

ano de 1450, o privilégio concedido pelo rei Alfonso el Magnánimo autoriza o 

Consell de Cent (governo da cidade) a criar o estudo geral em Barcelona. O 

edifício foi construído a partir de 1536 e encontrava-se localizado na parte 

superior da Rambla, próximo das muralhas, ladeado pelas portas de Tallers e 

Santa Anna. Após a Guerra de Sucessão, no ano de 1717, Felipe V aboliu as 

universidades catalãs, e o Estudo Geral foi reconvertido e num quartel até 

1843, ano em que o edifício foi demolido. 

A partir de 1740, Barcelona vai tornar-se numa cidade mais próspera, graças 

em grande parte ao estabelecimento de fábricas de Indianas. As fábricas 

estabelecidas fora das muralhas -el Raval (o Arrabal) - farão desta zona a área 

de maior expansão da cidade. A instalação das fábricas é acompanhada por 

um grande impulso urbanístico: abertura de novas ruas pavimentadas com 

paralelepípedos, inscrições de números que atribuem uma numeração a cada 

casa, o nome da rua, instalação de iluminação pública com azeite -1757-, o 

nome de cada igreja, como as novas construções: Sant Felip Neri, Sant Miquel 

del Por e la Mercè. A partir de 1772, a cidade já conta com dois mercados 

estáveis em el Born e na Pla de la Boqueria. 

De todas estas mudanças e transformações levadas a cabo, conduzirá ao 

surgimento de uma nova classe social, uma burguesia artesanal ou industrial 

que terá um forte e decisivo papel nas transformações econômicas, políticas, 

sociais e urbanísticas da época. Uma classe social que promoverá também a 

criação de diferentes escolas (náutica, comércio, física, química, economia), 

através da Junta Particular do Comercio, criada em 1758, como forma de 

superar a falta de estudos universitários- a Universidade de Barcelona criada 

pelo Decreto de Felipe V- e ao mesmo tempo uma forma de controlar a 

atividade económica, atividade que terá um aumento a partir de 1778 quando é 

estabelecido o livre comércio com a América. Destas escolas e academias 

sairão nomes que terão um papel importantíssimo na promoção da imagem da 

nova cidade, quer ao nível interno, como ao nível de projeção internacional: o 

pintor neoclássico Pere Pau Muntanya, o escultor Damià Campeny, arquitetos 

como Mas Dordal ou Soler i Faneca, e gente das ciências e da medicina como 

Francesc Santponç Francesc Salvà, Pere Virgili e Antoni Gimbernat. 
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O surgimento de novos espaços públicos, como o Jardim do General, a 

construção de novos edifícios como la Llotja (Lonja) e Duana Nova (Alfândega 

Nova), o encerramento de cemitérios paroquiais e a construção do Cemitério 

velho, ou entrando já no século XIX, a abertura do passeio de Gràcia e a Praça 

de Sant Jaume, transformarão totalmente a fisionomia de uma cidade que foi 

capaz de refazer-se, de se reconstruir e projetar-se novamente como uma 

grande cidade europeia.  


