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LA BARCELONA IL·LUSTRADA 

A Barcelona, l’època de progrés, de perfeccionament de les tècniques de la ciència, 
del pensament racionalista, de la “llum”, que és com s’ha definit la Il·lustració, va 
arribar molt a poc a poc i després d’una llarga i dura època plena de foscor. 

Pels catalans en general i pels barcelonins en particular, el segle XVIII és un període 
poc conegut. És coneixen amb més o menys rigor els primers vint anys del segle: la 
Guerra de Successió i les seves conseqüències; la batalla d’Almansa, el setge de 
Barcelona de 1714, l’anul·lació de les llibertats i de les institucions, la repressió brutal, 
empresonaments i execucions; el genocidi cultural, la prohibició del català; el decret de 
“Nueva Planta”, la substitució de les institucions pròpies per les castellanes, i, els fets 
més destacats d’alguns personatges com Rafael Casanova, Antoni de Villarroel, Josep 
Moragues, Joan Basset, o Francesc Macià “Bac de Roda”. La història d’un segle 
reduïda a vint anys. I després? 

La Barcelona d’aquest segle es convertirà, com altres ciutats europees, en una gran 
ciutat il·lustrada, amb una forta projecció exterior i al mateix temps posarà els 
fonaments del naixement de la que serà la gran Barcelona de mitjan del segle XIX 
quan, amb l’enderrocament de les muralles, la ciutat canvia radicalment. 

La Barcelona de principi de segle XVIII era una ciutat de menestrals i comerciants, 
amb una aristocràcia menor formada per nombrosos nobles pertanyents a l’exèrcit i un 
important i influent sector eclesiàstic estretament lligat a la noblesa. 

Una ciutat amb prop de 37.000 habitants el 1714 i 92.000 habitants el 1787, i on, al 
principi, el 86% de les cases de la ciutat no sobrepassaven l’altura de planta baixa i 
dos pisos. Aquest augment d’habitants es produeix dins el mateix espai, a excepció del 
nou barri de la Barceloneta, fet que provocarà una forta densificació, perquè la ciutat 
seguia encerclada per les muralles. La ciutat va començar a créixer en altura, van 
augmentar els lloguers i van empitjorar les condicions de vida per la majoria de la 
població fet que, a més de provocar problemes de salubritat, provocà sovint l’esclat de 
conflictes socials que desembocaran més endavant en revoltes, com la de les Quintes 
-1773- i el conegut com a Rebombori del Pa del 1789. 

Una Barcelona que tenia una gran quantitat de convents i monestirs (franciscans, 
dominicans, carmelites, trinitaris i mercedaris), i set hospitals, el més important dels 
quals era l’Hospital de la Santa Creu, creat l'any 1401, reunint en una sola institució el 
que fins aleshores era una assistència dispersa en diferents hospitals de la ciutat de 
Barcelona. 

Després de la Guerra de Successió aquest espai urbà es transformarà. L’espai 
barceloní del segle XVIII és un espai militaritzat on hi ha un reforçament de la condició 
de plaça militar. El mateix estament militar que va sotmetre i derruir una gran part de la 
ciutat, ara serà l’encarregat de dissenyar, reconstruir i supervisar les obres. D’aquí que 
la figura del capità general -màxima autoritat a Catalunya, establerta en l’article primer 
del Decret de Nova Planta- tingui una presència i un protagonisme molt important i 
decisiu a l’hora de construir o reconstruir la Barcelona del XVIII. El duc de Berwick, el 
marquès de Verboom, el marquès de la Mina, el comte de Ricla o el comte de l’Asalto, 
són tots ells governants d’un país i una ciutat militaritzats. 
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Entre les transformacions més importants impulsades per les autoritats militars cal 
destacar: la construcció de la Ciutadella, que afecta una àrea del 17% del total de la 
ciutat emmurallada, que equival aproximadament a uns 6.380 habitants potencials, 
construïda per tal de controlar la ciutat. El 1869, a la tossuda demanda dels 
barcelonins el general Prim va retornar la Ciutadella a la ciutat i, tot seguit, aquesta va 
ser enderrocada, amb l’entusiasta col·laboració de la ciutadania, que va començar per 
la torre de Sant Joan, presó i ominós símbol de repressió. El resultat final va ser el 
primer parc públic de la ciutat i un dels primers en ésser dissenyats específicament per 
a tal funció. Va ser projectat per Josep Fontseré el 1872, tot i que ha patit 
modificacions, per exemple per tal d’acollir l’Exposició Universal de 1888. 

Una nova transformació fou la creació del barri de la Barceloneta. Un decret reial 
adjudicava, el 1715, terrenys a l’illa de Maians per als desallotjats de la Ribera, que 
havien d’urbanitzar-se segons un projecte de Joris Prosper van Verboom. Però el fet 
és que la construcció efectiva del barri no es va dur a terme fins 1753, sota el projecte 
de l’enginyer Juan Martín Cermeño i amb el propòsit de donar allotjament a l’enorme 
augment de població de la ciutat, que es va duplicar en 40 anys (1718-1758) mercès al 
desenvolupament de la industria (sobretot cotonera) i del reinici del comerç amb 
Amèrica. En origen, l’estructura urbana de la Barceloneta seguia un pla regular en 
forma de quadrícula, carrers rectilinis i illes rectangulars allargades, amb una amplia 
plaça per serveis. A la plaça de la Barceloneta, trobem l’església barroca de Sant 
Miquel del Port, que va ser projectada dins del conjunt del barri per Pedro Martín 
Cermeño, i, on el marquès de la Mina, capità general de Catalunya i decidit impulsor 
de la construcció del barri, va voler ser enterrat, en el marc de la “seva obra”, però el 
seu sepulcre, obra de Joan Enrich, va ser destruït l’any 1936 i només romanen restes. 

Destacar finalment la urbanització de la Rambla, que es convertirà en l’enllaç de la 
ciutat vella i el Raval, a més de convertir-se en el nou i més popular passeig barceloní. 
Fins al començament del segle XVIII la Rambla era un camí i un torrent vorejat per 
convents i muralles. La urbanització de la Rambla tal com la veiem actualment, és, en 
general, resultat de l’execució del projecte del 1772, de l’enginyer militar Pedro Martín 
Cermeño. Aquest projecte donà a la Rambla un alineament rectilini que provocà 
l’enderrocament de la resta de les muralles medievals i de cases que no estaven ben 
arrenglerades. Al centre de la Rambla es plantaren dues fileres de pollancres i es 
configurà d’aquesta manera un passeig dividit en tres trams, separats per dos espais a 
manera de petites places, l’un anomenat Pla de les Comèdies on hi havia el Teatre de 
l’Hospital de la Santa Creu, i l’altre el Pla de la Boqueria.  
 
L'any 1568, Felip II concedí a l'Hospital de la Santa Creu el privilegi de construir un 
teatre a Barcelona que pogués sostenir aquesta institució amb el producte de les 
seves recaptacions. El terrenys foren cedits per Joan Bosch i l'any 1603 es va aixecar 
un teatre de fusta al mateix lloc on hi ha l'actual. El teatre de fusta va ser més tard 
substituït per un d'obra que es va incendiar l'any 1787. Posteriorment va ser construït 
un nou edifici on, per primera vegada, es va representar al país òpera italiana. 
Antigament havia estat anomenat Corral de Comèdies i, més tard, Cases de l'Òpera. 
Posteriorment es va anomenar Teatre de la Santa Creu. L'any 1847 va ser objecte 
d'una important restauració i va rebre el nom de Teatre Principal amb què se'l coneix 
actualment. Va  adoptar el nom de Teatre Principal per tal de marcar distàncies 



 3 Barcelona -  AiCEi 

 

respecte altres teatres nous, i sobretot del recentment creat Gran Teatre del Liceu 
(1847).  
 

Ràpidament la Rambla és convertí en “el” passeig, freqüentat per tothom, i on nobles i 
comerciants enriquits construïren les seves residències, com: el Palau Moja, que va 
pertànyer als Moja fins que, el 1865, va ser adquirit per Antonio López i López, 
marquès de Comillas, que s’hi va instal·lar a partir de 1875. L'edifici s’inscriu dins la 
darrera etapa del barroc juntament amb clares influències del neoclassicisme, amb 
una allargada façana porticada, decorada amb plafons ocres i rogencs i coronada amb 
un frontó central. Dins el Palau, cal destacar l’escala d’honor, reformada al segle XIX, i 
la decoració del Gran Saló, amb pintures de Francesc Pla, el Vigatà. 

L’altra residència a destacar és el Palau March, que fou edificat entre 1775 i 1780, a 
partir d’un projecte de l’arquitecte Joan Soler i Faneca per a l’empresari de Reus 
Francesc March i la seva família. Va ser una de les primeres construccions que es van 
fer a la Rambla després de l’enderrocament del tram de muralles que arribava fins a 
Drassanes i es va concebre com un edifici que mostrés la puixança de la burgesia 
industrial que la va construir. És un edifici neoclàssic, considerat paradigmàtic dins de 
l’estil academicista civil. Presenta una planta quadrada, organitzada a partir d’un pati 
des d’on puja l’escala d’honor, que arrenca lateralment, fins a la planta noble. Al 
damunt, una altra planta i un terrat i, al darrera, un jardí. 

Així, la Rambla, es converteix en l’únic espai de reunió, passejada, centre de comerç i 
diversió de via àmplia que tindrà la ciutat, que restarà encara tancada dins les muralles 
del segle XIV. A la part alta, actualment hi ha la coneguda Font de Canaletes, 
emblemàtic punt de trobada i referència a la ciutat El nom li ve de les canaletes que 
passaven per la muralla per abastir d’aigua aquesta zona de la ciutat, d’aquí aquest 
tram també es conegui amb el nom de La Rambla de Canaletes. En aquest lloc hi 
havia l’edifici de l’Estudi General (Universitat de Barcelona), que tancava la Rambla 
per la part de muntanya. L’any 1450 un privilegi concedit pel rei Alfons el Magnànim 
autoritzà al Consell de Cent a fundar un estudi general a Barcelona. L’edifici propi fou 
construït a partir de 1536, i es trobava situat al capdamunt de la Rambla, a tocar de la 
muralla, flanquejat pels portals de Tallers i de Santa Anna. Després de la Guerra de 
Successió, l’any 1717, Felip V va suprimir les universitats catalanes, i l’Estudi General 
fou reconvertit en quarter fins l’any 1843, en que l’edifici fou enderrocat. 

A partir de 1740, Barcelona es convertirà en una ciutat més pròspera, gràcies en gran 
part a l’establiment de fàbriques d’indianes. Les fàbriques, establertes fora muralles -el 
Raval- faran d’aquesta zona l’àrea de major expansió de la ciutat. La instal·lació de 
fàbriques anirà acompanyada d’un nou i gran impuls urbanístic: obertura de nous 
carrers que a més es pavimenten amb llambordes, inscripcions de xifres que informen 
del número de cada casa, el nom del carrer, instal·lació de l’enllumenat públic -1757-, 
el nom de cada església, com les de nova construcció: Sant Felip Neri, Sant Miquel del 
Port i la Mercè. I, a partir del 1772, la ciutat ja compta amb dos mercats estables al 
Born i al Pla de la Boqueria. 

Tots aquests canvis i transformacions els durà a terme una nova classe social, la 
burgesia manufacturera o industrial que tindrà un fort i decisiu paper en les 
transformacions econòmiques, polítiques, socials i urbanístiques de l’època. Una 
classe social que a través de la Junta Particular de Comerç, creada el 1758 impulsarà 
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també la creació de diferents escoles (nàutica, comerç, física, química, economia…), 
que era una manera de suplir la manca d’estudis universitaris -la Universitat de 
Barcelona s’havia tancat per decret de Felip V- i al mateix temps una manera de 
controlar l’activitat econòmica, activitat que anirà en augment a partir del 1778 quan 
s’estableix el lliure comerç amb Amèrica. D’aquestes escoles i acadèmies sortiran 
noms que tindran un paper importantíssim en la potenciació de la imatge d’una nova 
ciutat tant a nivell intern com a nivell de projecció internacional: el pintor neoclàssic 
Pere Pau Muntanya, l’escultor Damià Campeny, arquitectes com Mas Dordal o Soler i 
Faneca, i gent de la ciència i la medicina com Francesc Santponç, Francesc Salvà, 
Pere Virgili i Antoni Gimbernat. 

L’aparició de nous espais públics com el Jardí del General; la construcció de nous 
edificis com la Llotja i la Duana Nova; el tancament dels cementiris parroquials i la 
construcció del Cementeri Vell, o ja entrat el segle XIX, l’obertura del passeig de 
Gràcia i la plaça de Sant Jaume, canviaran totalment la fisonomia d’una ciutat que va 
ser capaç de refer-se, de reconstruir-se i de projectar-se de nou com una gran ciutat 
europea. 


