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PRESENTACIÓ 

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? 

Intentarem fer un repàs lleuger a la transformació de Barcelona al llarg del segle XVIII, a través però, d’una mirada més propera i alhora més 
desconeguda, la del paisatge urbà. 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 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 vint-i-cinc convents d’ordes mendicants i monestirs (franciscans, dominicans, carmelites, trinitaris i mercedaris), i set 
hospitals, el més important dels quals era l’Hospital de la Santa Creu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

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, la creació del barri de la 
Barceloneta i 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.  

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 també la creació de diferents escoles (nàutica, comerç, física, química, economia…), que era una 
manera de suplir la manca d’estudis universitaris - a Universitat de Barcelona s’havia traslladat per decret de Felip V a Cervera- 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 i  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 com el Jardí del General, considerat el primer parc públic de la ciutat; 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. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ITINERARI PER LA BARCELONA IL·LUSTRADA  

 

El nostre itinerari té com a punt de partida el passeig de la Rambla (a la confluència del carrer  de Pelai amb la plaça de Catalunya). 

 

LA RAMBLA (A) 

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. 

Ràpidament la Rambla és convertí en “el” passeig, freqüentat per tothom, i on nobles i comerciants enriquits construïren les seves residències. 
Així 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, la Rambla era tancada per l’edifici de l’Estudi General i la torre de Canaletes i per la part 
de baix era closa per la muralla de mar. 

Comencem el nostre itinerari de la Rambla i rodalies per un espai on hi havia hagut l’antiga universitat, actualment desapareguda, però amb un 
simbolisme important. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESTUDI GENERAL (1)  

El recorregut per la Rambla s’inicia a la 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 abastar d’aigua aquesta zona de la ciutat, d’aquí aquest tram també es conegui amb el nom de La Rambla de 
Canaletes. El lloc ens serveix per situar-nos i al mateix temps imaginar-nos  - veure el dibuix - com era l’edifici de l’Estudi General (Universitat 
de Barcelona). 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 l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, si fem una escapada (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - plaça Universitat -) avui encara 
podem veure, situat al passadís que dóna accés al Paranimf, l’escut amb les armes de Carles V - que hi va afegir les columnes d’Hèrcules -, 
que coronava la porta principal de l’Estudi General, tal i com es pot observar en el dibuix.  

www.ub.edu  

Si continuem baixant per la Rambla, a mà esquerra localitzem l’Ateneu Barcelonès al carrer de la Canuda,6. Situat a l’antic palau del baró de 
Savassona, construït l’any 1796, va esdevenir seu de l’Ateneu a partir de l’any 1906.  

 



 

 

 

 

 

 

ATENEU BARCELONÈS (2)  

L’Ateneu es va fundar l’any 1860 amb el nom de Ateneo Catalán, però no va ser fins al 1872 que, gràcies a la fusió amb el Centro Mercantil 
Barcelonés, va néixer  la nova entitat sota el nom d’Ateneu Barcelonès. Des d’aquesta data i fins el seu trasllat definitiu a l’actual seu, l’Ateneu 
va estar compartint espai, com a llogater, amb el Teatre Principal, a la Rambla dels Caputxins.  

Des de la seva creació l’Ateneu va esdevenir un centre privilegiat de la vida cultural, política, social i econòmica de la ciutat. Formen part de la 
seva història  figures del país com: Manuel Duran i Bas, Bartomeu Robert, Àngel Guimerà, Valentí Almirall, Lluís Domènech i Montaner, Joan 
Maragall,  Pompeu Fabra, Amadeu Hurtado, Maria Teresa Vernet, Mercè Rodoreda o Jordi Sarsanedas.  

L’edifici original ha patit nombroses modificacions, fins al punt que del palau només en resta la façana del carrer de la Canuda, l’entrada de 
carruatges, el jardí romàntic i la decoració pictòrica dels sostres de la planta noble, on hi ha la biblioteca (amb 300.000 llibres és la més 
important entre les privades i civils de Catalunya) i que va ser pintada per Francesc Pla el Vigatà. El 1906, l’arquitecte Josep Maria Jujol va 
construir l’escala noble, i va convertir l’Ateneu en un dels primers edificis barcelonins a dotar-se d’ascensor, amb  una cabina de fusta d'acabat 
modernista i amb un tancament de mallat per a la caixa d'escala de platina de ferro treballada. És destacable el vitrall a la part superior de la 
cabina.  

Horari: 09:00 – 22:00  
Horari de la Biblioteca: de dilluns a dissabte 09:00 – 21:30,  
diumenges i festius 10:00 – 21:30  
Per accedir-hi i fer ús dels serveis que ofereix l’Ateneu cal ser-ne soci 
També s’organitzen visites guiades.  
www.ateneubcn.org 
 
Sortint de l’Ateneu, tornem cap a la Rambla, on té la seva seu central, 
al número 115 - Rambla dels Estudis - l’Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona, en un edifici modernista, obra de l’arquitecte Josep Do- 
mènech i Estapà, inaugurat l’any 1894. 

 



 

 

 

 

 

 

REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA (3)  
La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona es constituí el 18 de gener de 1764 com a societat literària privada sota el nom de 
Conferencia Physycomatemática Experimental i, en virtut de la "Real Cédula" del 17 de desembre de 1765, passà a Real Conferencia Física 
com a cos públic consultiu del rei per als assumptes del Principat de Catalunya. Per efecte de la "Real Cédula" del 14 d'octubre de 1770 
canviaria el seu títol pel de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona fins que la "Real Orden" del 7 de desembre de 1887 
determinà el nom actual.  

El 1883 Domènech Estapà, en una de les seves primeres obres, va fer una radical reforma d'un edifici més antic situat en l’espai on hi havia 
hagut el Col·legi de Betlem, dotant-lo d'una exuberant façana plena d'elements decoratius que evoquen l'arquitectura medieval juntament amb 
altres d'estil classicista. Les escultures de la façana són obra de Manuel Fuxà. El projecte inicial preveia una torre central més alta, que va ser 
substituïda finalment per dues torres més estretes i endarrerides.  

Completen el patrimoni de l'Acadèmia la Biblioteca, l'Arxiu, la col·lecció de rellotges, l'equipament funcional astronòmic, meteorològic, 
sismològic i de rellotgeria. El seu rellotge que, durant molt de temps donà l'hora oficial de la ciutat, es va instal·lar el 1891, tot i que ha estat 
modernitzat en diverses ocasions.  

L'Arxiu i la Biblioteca de l'Acadèmia comprenen un fons documental de quasi tres segles de gran valor històric. La Biblioteca, amb més de cent 
mil volums, és una de les més importants de l'Estat en fons científics de la segona meitat del segle XVIII. L’ Acadèmia manté diferents 
observatoris: l’ astronòmic, l’observatori Fabra, al Tibidabo i el meteorològic.  

Des de 1922 els baixos van ser ocupats per un cinema, 
convertit posteriorment en el Teatre Poliorama.  
 
www.racab.es  

En sortir de l’Acadèmia, tornarem enrere per la Rambla, a la mateixa vorera, fins 
arribar al carrer Tallers (documentat ja en el segle XIV i que, en els segles XVIII i XIX 
es convertirà en un dels centres industrials de la ciutat i que va tenir la primera fàbrica 
que operava a vapor, la Bonaplata, construïda l’any 1832), que seguirem fins a la 
plaça de Castella per visitar un temple singular.  

  

 



 

 

 

 

 

 

ESGLÉSIA DE SANT PERE NOLASC (4)  

 

Un cas curiós de temple, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, cedit, des de 1947, 
en usdefruit a l’orde Mercedària. Inicialment part del convent de l’orde de Sant Vicenç 
de Paül, el 1808 fou utilitzat pels francesos com a Hospital Militar, funció mantinguda 
tot i que alternant amb breus retorns a la comunitat i fàbrica de tabacs fins el 1943.  

Com deiem, l’esglèsia és una part del convent  -que ocupava tota la plaça Castella- 
construït quan els Paüls es van establir a Barcelona, entre 1705 i 1716. No és coneix 
l’autor d’aquest edifici de nau única, amb quatre capelles laterals, la part superior de 
les quals esdevé tribunes. Una cúpula semiesfèrica corona el creuer i la capçalera, 
plana, suggereix un absis amb retaule mitjançant un “trompe l’oeil” realitzat pel pintor 
Josep Flaugier -introductor del neoclassisme al nostre pais i autor també de la 
decoració de la cúpula- a les darreries del segle XVIII.  

El revestiment exterior de la cúpula està fet a base d’una combinació de rajol groc i 
verd, a la llevantina, i la façana és simple, amb un frontó, dues torretes laterals i un atri 
que es va construir aprofitant elements de l’antic claustre. I és a la terrassa o 
balconada que trobem una ornamentació singular quant a contingut, un plafó ceràmic, 
obra de Joan Guivernau de 1947, que mostra Pere Nolasc amb la ciutat i port de 
Barcelona com a fons, en el moment que la Mare de Déu li demana al mercader 
barceloní que creï un orde per redimir captius. Parlem, per tant, de 1218 i, tot que amb 
errors, l’artista intenta recrear la ciutat en el seu context d’època.  

Plaça Castella, 5  

Des d’aquí ens dirigirem al carrer de Montalegre, on al número 5 s’ubica la 

 



 

 

 

 

 

 

CASA DE LA CARITAT  - EL PATI MANNING (5)  

El conjunt de la Casa de la Caritat està formada per una agregació d’edificis heterogenis construïts en diferents èpoques. Va ser un centre de 
beneficència entre 1802 i 1956. Actualment  alberga un complex cultural format pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centre 
d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.  

El 1362 va ser la seu de la comunitat de Monges Canoneses de Nostra Senyora de Montalegre. A finals segle XVI l'edifici es buidà, es convertí 
en un seminari fins l'any 1769, data en què aquest es traslladà al Col·legi de Cordelles. El 1792, l’antic edifici esdevingué un hospici.  

L'any 1802 el rei Carles IV, amb motiu d’una visita a la ciutat, va autoritzar la creació d’ una casa de Caritat on era l'hospici, i es va quedar 
meitat Casa de  Caritat i meitat hospici.  

Però, els orígens de la Casa de la     Caritat de Barcelona com institució, es remunten a l'any 1583, quan el consell municipal fundà un asil per 
a pobres d'ambdós sexes al carrer d'Elisabets. El 1772 es va considerar que, atesa la gran quantitat d'allotjats, calia traslladar la població 
masculina a l'edifici adjacent de l'antic Seminari Conciliar Tridentí, dirigit pels jesuïtes des del 1598 fins a la seva expulsió del país el 1767. Les 
dones i les nenes pobres van restar a la Casa de Misericòrdia del carrer d’Elisabets.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Cal tenir present que, des d’un punt de vista arquitectònic i urbanístic, aquest recinte es va anar bastint sense cap mena de planificació, de 
manera que la construcció dels diferents edificis s'abordava a mesura que els requeriments i l'economia de la institució ho permetien. 
L'estructura del recinte era, doncs, ben semblant a un laberint d'edificis heterogenis connectats per passadissos exteriors i patis de dimensions 
diverses, que corresponien als diferents departaments de l'antic hospici (homes, dones, infants, "impedits", "fatus", "distingits", etc.). Els patis 
exteriors, destinats a l'esbarjo dels hospicians, s'identificaven amb el nom d'importants benefactors de l'establiment: Pati Vidal (actual Pati de 
les Dones), Pati Ferrer, Pati Plandolit, Pati Nadal, Pati Manning (corresponent al claustre que encara es conserva de l'antic Seminari), etc.  

El Pati Manning, que actualment acull el Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona (1986), consta d’un cos claustral 
de dos pisos, l'inferior amb grans arcs escarsers sobre columnes toscanes, i el superior amb arcs de mig punt més petits, bastit l'any 1743. Hi 
destaquen el conjunt d'esgrafiats i els arrambadors fets amb majòliques, que, reprodueixen ornaments florals i àngels simulant pilastres. Prop 
de l'entrada hi ha una escultura de Joan Serra, del 1879, amb un tema al·legòric: l’acolliment i la protecció d’uns infants.  

 

Entrada lliure al recinte. 

 

 

Seguint ara pels carrers de Montalegre i dels Àngels, arribarem al carrer del Carme on, al número 106, trobem una casa que fou propietat del 
fabricant i comerciant d’indianes Erasme de Gònima.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al mateix temps, al costat de la fàbrica i del seu palau on residia, es construí noranta cases pels seus obrers. Els trobem situats a banda i 
banda del palau. El Palau, que ara està segregat en habitatges de lloguer, presenta una distribució homogènia de buits i obertures, així com 
una segregació social vertical, ja que a mida que augmenten els pisos disminueix l’alçada del sostre, la volada dels balcons i la superfície dels 
habitatges, A la façana, al costat de l’entrada d’accés als pisos, es mantenen portals d’entrada a tallers i comerços -Carme, 110 a 114-, 
destacant igualment els balcons de ferro forjat i la major alçada dels edificis. Edifici de propietat privada. 

Continuem pel carrer del Carme, en direcció cap a la Rambla i, en el número 47, dins el recinte urbà que comprèn el edificis de l'antic 
Hospital de la Santa Creu, junt amb la casa de Convalescència, a  l'edifici de l'antic col·legi de Cirurgia trobem la Reial Acadèmia de Medicina. 
És el nucli  del que ha estat el centre del passat sanitari de Barcelona durant més de cinc-cents anys, de començaments del segle XV fins ben 
entrat el segle XX.  

CA L’ERASME (6) 

Aquest edifici és un exemple de l’arquitectura civil de finals del segle XVIII destinada a les classes altes. Darrera 
la  severitat del classicisme de la façana -gran portal a la planta baixa i balcons al primer pis- s’amagava un 
vertader palau amb decoració i característiques semblants als de la noblesa barcelonina.  

Una escala coberta, amb pòrtic i barana de forja, condueix al pis principal on hi havia els salons de recepció amb 
una bella decoració mural del pintor Josep Flaugier. A l’entrada, al costat de l’escala, encara es conserva una 
placa que recorda la visita que féu el monarca Carles IV, a la casa del fabricant d’indianes, l’any 1802.  

Al costat del palauet, Gònima va fer construir un gran campanar-rellotge que servia de referent horàri a tot el 
barri del Pedró i va esdevenir al mateix temps un referent a la vida ciutadana. El campanar, que fou el primer 
que tenia un particular, fou destruït pels bombardejos de la Guerra Civil de 1936-1939.  

Erasme de Gònima fou un home emprenedor, bon representant de la naixent burgesia comercial i manufacturera 
de l’època. El 1783 bastí la seva primera fàbrica, emmarcada pels actuals carrers de la Riera Alta, Carme i 
Erasme de Janer, en la qual hi van arribar a treballar més de mil obrers, molts d’ells dones i infants -prop de 200 
nens i nenes-. La fàbrica s’especialitzà en l’estampat de teles de lli i de cotó per al mercat americà.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA – HOSPITAL DE LA SANTA C REU(7) 

L'Hospital de la Santa Creu fou 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. S'alçà en terrenys del antic Hospital del Canonge Colom. En 
principi, l'Hospital ocupava la banda de mar de l'actual recinte, la que dóna al 
carrer de l'Hospital.  

El 1509, s'hagué d'ampliar i es van bastir altres naus. Les dues escalinates 
monumentals daten de l'any 1585. Durant el segle XVI tenia capacitat per entre 
quatre i cinc-cents llits.  

En el segle XVII es va bastir l'edifici de la Casa de Convalescència que permetia 
que els malalts tinguessin un període de recuperació quan eren donats d'alta 
abans de tornar a casa seva o a viure al carrer. El tercer gran edifici fou el 
Col·legi de Cirurgia que es construí a la segona meitat del segle XVIII i és una de 
les restes més importants del neoclàssic de Barcelona.  

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya fou creada l'any 1770 amb el nom 
de Académia Médico Práctica. El 1785 rebé el títol de Reial. Des de la primera 
Acadèmia hi hagué algunes variacions en el nom. El més clàssic ha estat el de 
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. A partir del 1991 es recupera el nom 
antic de Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.  

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya té la seu a l'edifici que fou 
antigament la seu del “Real Colegio de Cirugía de Barcelona” (1760 – 1843) i 
més tard de la Facultat de Medicina (1843 – 1906), abans del seu trasllat al 
carrer de Casanova. L'any 1929 va passar a la seu actual.  

 

 



 

 

 

 

 

 

L’edifici que allotja l’Acadèmia fou construït amb pedra de Montjuïc, i és considerat com el primer d’estil neoclàssic alçat a Barcelona. És de 
petit volum, totalment compacte, sense pati i ordenat al voltant de la peça central: un gran amfiteatre, totalment circular, cobert per una cúpula 
esfèrica coronada amb una llanterna barroca. L’amfiteatre, amb grades de pedra, s’utilitzava per a classes pràctiques de dissecció anatòmica. 
A la part alta, una galeria amb gelosies permetia seguir les pràctiques i operacions als visitants ocasionals. Sota el finestral, hi ha un bust de 
marbre d’en Pere Virgili, cirurgià que fou fundador i director del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Al mig de la sala hi ha l’antiga taula de 
marbre de disseccions, una de les poques que es conserven a Europa, i davant la graderia de pedra hi ha dues fileres circulars de cadires de 
fusta tallada i daurada d’estil rococó.  

Visita guiada: dimecres i dissabte 10.30h-11.30h-12.30h. 

Telèfon:933 171 686  

C-e: secretaria@ramc.cat  

www.ramc.cat  

   

 

 

 

   

 

Seguint de nou el carrer del Carme en la mateixa direcció, trobarem, a la confluència amb la Rambla (Rambla, 107- carrer del Carme, 2), 
l’església de Betlem. 

  



 

 

 

 

 

 

ESGLÉSIA DE BETLEM (8)  

L’església fou edificada entre els anys 1680 i 1732 i pertanyia a l’orde dels jesuïtes. La façana principal, que dóna al carrer del Carme, té 
columnes salomòniques entre les quals hi ha les imatges de Sant Ignasi de Loiola i Sant Francesc de Borja. Al centre, damunt del dintell, hi ha 
una Nativitat, i a la part superior, s’observa l’escut de Carles III, senyal que, en ésser expulsats els jesuïtes per Reial Decret el 1767, el temple 
va passar a estar sota control reial. De les dues portes que donen a la Rambla, la que està a tocar del carrer del Carme, hi ha representada la 
imatge del Nen Jesús. Posteriorment, l’any 1906, l’arquitecte Enric Sagnier realitzà l’altre porta, amb la imatge de sant Joan Baptista infant.  

L’edifici està plantejat segons el tipus congregacional que van adoptar els jesuïtes en les seves construccions a partir del model de l’església 
del Gesú de Roma. Planta d’una sola nau tancada amb un absis semicircular. La decoració interior es va acabar el 1855, i es va considerar la 
millor obra d’aquestes característiques que va tenir Barcelona fins que va desaparèixer arran de l’incendi que va patir el 1936.  

La presència dels jesuïtes a la Rambla es remunta a l’any 1553, quan en el mateix lloc van construir el convent i el seminari de Betlem. Just al 
costat, el 1530, Joan Cordelles, notari, havia fundat un col·legi d’inspiració renaixentista per a nens a partir dels 12 anys. Anys més tard (1635), 
el Col·legi de Cordelles, que tenia el nom oficial de “Imperial i Reial Seminari de Nobles de Cordelles”,va passar a mans dels jesuïtes fins al 
1767. Bona part dels primers membres del claustre de la Universitat de Barcelona i després de la de Cervera eren antics alumnes del Col·legi 
de Cordelles. A partir de 1717 tant el Col·legi Cordelles com el de Betlem intentaren suplir les universitats catalanes dissoltes per Felip V, 
assolint al llarg de tot el segle XVIII una gran importància.  

 



 

 

 

 

 

 

 

L’Església, el col·legi de Betlem i el de Cordelles ocupaven l’illa delimitada per les Rambles, carrer d’en Xuclà, carrer del Bonsuccès i carrer del 
Carme.  

Horari: 8’30 – 13’40 hores – 18’00 – 21 hores  
 

Davant per davant del temple de Betlem, s’aixeca a la confluència de la Rambla amb el carrer Portaferrissa, el Palau Moja, que va ser projectat 
per l’arquitecte Josep Mas i Dordal i construït entre 1774 i 1784. Els porxos provenen del 1934, quan una ordre de realineació per tal 
d’eixamplar la vorera va obligar a obrir-los.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAU MOJA (9)   

El Palau 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. A principi del segle XIX el pintor 
Josep Flaugier va refer la decoració exterior, completament perduda. 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.  

El 1856, l’arquitecte Antoni Rovira i Trias construí una loggia amb grans columnes 
corínties i decoració de terra cuita separada del palau per un jardí elevat amb 
tanca a la Rambla. 

Entre 1878 i 1892 hi va viure, en una de les cambres del Palau, mossèn Jacint 
Verdaguer, capellà dels marquesos de Comillas, que oficiava misses en una 
petita capella que donava al Gran Saló, i que avui, encara es pot veure.  

Actualment, el Palau Moja és la seu de la Direcció General del Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El Palau solament es 
pot visitar quan hi ha alguna exposició.  

www.gencat.cat  

A la mateixa vorera, al número 110 de la Rambla, trobarem un edifici d’habitatges 
de mitjan segle XVIII que hem triat per parlar d’un sistema ornamental típic 
d’aquest segle. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS ESGRAFIATS (10) 

L’edifici presenta les dues façanes (anterior i posterior, al carrer d’en Roca) cobertes d’esgrafiats. 
El sistema, en diferents tècniques i materials (ceràmica, manganés sobre terracota, etc.) ha estat 
emprat des d’antic, però es va generalitzar a gran escala durant  l’època que ens ocupa.  

Esgrafiat deriva de l’italià sgraffiare: fer incisions amb l’estilet.  

L’esgrafiat a les façanes consisteix, bàsicament, en la superposició de dos o més estucs de 
colors plans. Sobre un primer estuc o arrebossat, més fosc, tenyit amb pigments minerals, s’estén 
un altre, més clar, que es talla en tendre (estergit) seguint un model previ o utilitzant plantilles del 
dibuix que es vol aconseguir, amb la qual cosa apareix el color inferior. El conjunt és d’una gran 
vistositat.  

L’edifici de la Rambla, de planta i cinc pisos, balconades de llosana de pedra als dos primers i 
finestra i balcó als altres, presenta una remunta d’un pis, atribuïda a Josep Buxareu i Gallart, on 
apareix el fragment d’esgrafiat de la imatge.  

El fragment porta la llegenda ara som quatra, i resta en el misteri, fins on nosaltres sabem, el 
significat de la mateixa. Una mostra d’art personalitzat, fora dels àmbits amb sèries ja traçades.  

A més d’aquest exemple, podem trobar a la ciutat una bona col·lecció d’esgrafiats setcentistes, 
on llueix per exemple la Casa dels Velers (Sant Pere Més Alt, 1, Via Laietana), el carrer 
Flassaders, 13 o el carrer del Carme, 31.  

   

Si continuem baixant per la Rambla , al número 99 trobem, reculat de l’aliniació del passeig, el 
Palau de la Virreina  

 



 

 

 

 

 

 

 

PALAU DE LA VIRREINA (11) 

Actualment seu de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament, va ser construït, cap a 1772, per 
Manuel Amat i Junyent, virrei del Perú, home il·lustrat de qui es diu que va intervenir en el 
projecte igual que a al traçat urbanístic il·lustrat de la ciutat de Lima mentre n’era el virrei-, en 
el que van intervenir els arquitectes Josep Ausich i Mir i Carles Grau, també escultor que, 
ajudat per Francesc Serra, va fer la decoració escultòrica de la façana.  

Francesca Fivaller i Bru, vidua del virrei i ocupant de l’edifici, dona nom al Palau i a una plaça 
al barri de Gràcia on s’havia construït la torre d’estiueig de la parella.  

Inserit dins el neoclassicisme, l’edifici està considerat com un model de l’arquitectura civil 
catalana de la segona meitat del segle XVIII. Una planta baixa i tres plantes pis, encara amb 
esquemes barrocs i escultures rococó.  

La façana principal es divideix, verticalment, en cinc cossos, delimitats per pilastres rematades 
per engarlandats capitells jònics que sostenen un entaulament amb òculs. Una balustrada amb 
dotze gerros corona el conjunt.  

De l’interior, esmentar un superb pati-cotxera amb angles arrodonits, del qual parteix una doble 
escala fins la planta noble, on, entre els salons que s’han conservat amb la decoració de 
l’època, destaca el menjador, cobert amb volta amb pintures d’estil rococó i presidit per un 
retrat del virrei.  

La Rambla, 99 

http://lavirreina.bcn.cat/ 

Continuarem baixant la Rambla cap el mar i, situat als números 27 i 29, en el tram conegut 
com a Pla de les Comèdies  (o pl. Del Teatre) trobarem el  

 



 

TEATRE PRINCIPAL  , ANTIC TEATRE DE LA SANTA CREU  (12) 
 
   

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.Des de 1750, i per 
primera vegada en el país, va oferir a més de teatre una programació estable d’òpera italiana. 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 respecte altres teatres nous, i sobretot del recentment creat Gran Teatre 
del Liceu. El canvi de nom va anar acompanyat d'una reforma arquitectònica, de la qual data la façana actual (1847), projectada per 
Francesc Daniel Molina i Casamajó. La rivalitat amb el Liceu continuà, programant tots dos òperes i mirant de ser els primers a estrenar els 
títols de més èxit o de contractar els millors cantants. Finalment el Liceu, més innovador i ric, va convertir-se en el gran teatre de la ciutat.  
 
La reforma del Teatre va comportar un canvi de fisonomia important. Es va obtenir una façana extensa, que es va subdividir en tres parts. 
Dues ales simètriques, poc decorades, i un cos central convex, amb dos pisos d’arcades grans i separats per mitjà d’un balcó amb 
balustrada. Tot el cos central estava decorat a base de relleus escultòrics de terra cuita. Tot i les adaptacions fetes més tard (1866), 
l’ampliació de l’escenari i la il·luminació amb gas, el Teatre Principal mai no va arribar a tenir el suport de la burgesia, que hi veia un símbol 
de l’Antic Règim i es decantà pel nou teatre del Liceu.  
 
Es poc conegut el fet que, l’Ateneu Barcelonès, creat l’11 d’abril de 1872 com a resultat de la fusió de l’Ateneo Catalán i del Centro Mercantil 
Barcelonés, tingués la primera seu en un local de lloguer compartit amb el Teatre Principal, per considerar aquesta part de la Rambla un 
punt cèntric de la ciutat. Situat al local de la planta superior, hi va ser fins l’any 1906.  
 
Ja en ple segle XX, el Teatre va patir tres incendis -1915, 1924 i 1933-, que van acabar de degradar l’edifici.  
 
El 1939 es va “espanyolitzar” el seu nom com a Principal Palacio, i el 1943 es va obrir una nova sala -la primera s’havia obert el 1919- de 
cinema amb el nom de Cine Latino. Més tard, una part de l’edifici allotjar un frontó, el Jai Alai i, una sala de billar.  
 
El 2006 va tancar les portes, i, pocs anys després, l’any 2013, després de moltes reformes, es va tornar a aixecar el teló amb un projecte 
d’arts escèniques polivalents. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Encara baixant per la Rambla, trobarem , a l’altra vorera, el 

 

 

 



 

PALAU MARCH (13) 

La Rambla,8 

L’arquitecte Joan Soler i Faneca va aixecar aquest Palau senyorial per a l’empresari de Reus Francesc March i la seva família.  

Fou edificat entre 1775 i 1780 i va ser una de les primeres construccions que es van fer a la Rambla després de l’enderrocament del tram 
de muralla que arribava fins a Drassanes i es va concebre com un edifici que mostrés la puixança de la burgesia industrial que la va 
construir.  

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.  

La façana la composen dues ales simètriques a les dues bandes del frontis principal, on s’obre la porta principal i els buits arquitectònics de 
les plantes superiors emmarcats per pilastres. Tot disposat de forma rigorosa. Un entaulament seguit corona la façana i al·legories al 
comerç, de poc relleu, són la seva ornamentació.  

Ha tingut diversos amos i usos. Un segle després de la seva construcció va passar a mans de Tomàs Ribalta, un altre particular per ser 
adquirit, posteriorment, pel Banco de España, que el va utilitzar com a seu. Finalitzada la Guerra Civil (1936-1939), el va ocupar el 
Movimiento Nacional i el 1981 va ser transferit a la Generalitat que, actualment, hi té instal·lada la Conselleria de Cultura.  

 

Gairebé al final de la Rambla, tombarem a l’esquerra pel carrer Josep Anselm Clavé que, després, es converteix en carrer Ample, fins 
arribar a la plaça de la Mercè, per visitar la 



 

BASÍLICA DE LA MERCÈ (14)  

Església  d'estil barroc situada a la plaça de la Mercè. L'actual església s'aixeca sobre una anterior d'època medieval, construïda entre 1249-
1267, que va ser la primera església de l'Orde Mercedària i que va tenir una ampliació en estil gòtic als segles XIV-XV. Formava un conjunt 
d'església i convent, però l'edifici del convent fou objecte de desamortització el 1835, convertint-se primer en escola i, actualment, en seu de 
la Capitania General de la Quarta Regió Militar.  

El temple actual va ser construït per Josep Mas i Dordal entre 1765 i 1775. Té planta de creu llatina, amb una nau central i dues naus 
laterals, amb cúpula sobre el creuer i quatre capelles laterals a cada costat, a més de la capella del Santíssim. Decorada amb rics 
revestiments en marbre i estuc d’estil rococó. Compta amb un cambril, construït el 1888 on es conserva una talla gòtica de la Mare de Déu 
de La Mercè, patrona de Barcelona, del 1361.  

La façana presenta dos cossos d'altura i està articulada per pilastres d'ordre corinti. Es caracteritza per la seva paret ondulant, per  a 
aconseguir una major integració espacial i una millor visibilitat en un espai que en el seu origen era tancat, ja que quan es construí no existia 
l'actual plaça i la façana donava a un carrer bastant estret. El 1870 es va instal·lar al lateral de l'església pertanyent al carrer Ample una 
façana d'estil gòtic flamíger del segle XV traslladada de l'antiga església de Sant Miquel que s'havia enderrocat per ampliar la casa de la 
ciutat. El 1888 es va construir una gran cúpula sobre el creuer, obra de Joan Martorell i Montells, que es va coronar amb una imatge de la 
Mare de Déu de la Mercè, obra de Maximí Sala, derruïda el 1936 i reconstruïda el 1956 per Miquel Oslé. 

Des del 1637, la mare de déu de la Mercè és copatrona de la ciutat de Barcelona juntament amb Santa Eulàlia, per un vot que va fer el 
Consell de Cent si alliberava la ciutat d’una plaga de llagostes. El 1888 fou declarada patrona de la diòcesi de Barcelona.    

                                                                                                                                                         

En sortir de la plaça de la Mercè ens dirigirem al passeig de Colom i 
seguirem aquest camí del Pla de Palau on, a ambdues bandes del 
carrer, quan aquest ja s’ha convertit en passeig d’Isabel II, trobarem  

 



 

LA LLOTJA DE MAR (15) 

Situada al passeig d’Isabel II, 1, la Casa Llotja de Mar, és actualment la seu corporativa de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i 
Navegació de Barcelona.  

L'edifici actual es va construir sobre l'antiga casa medieval, del qual encara es conserven el Saló de Contractacions i el Saló dels Cònsols, 
un dels conjunts més importants d'arquitectura gòtica civil medieval.  

L'any 1772, la Reial Junta Particular de Comerç de Barcelona va encarregar a l'arquitecte Joan Soler i Faneca (1731-1794) la reconstrucció 
de l'edifici tot respectant la part gòtica. Les obres van acabar l'any 1802, sota la direcció de Tomàs Soler i Ferrer.  

La façana principal, d'estil afrancesat, és situada al Pla de Palau. Presenta un atri toscà cobert amb voltes i un pòrtic alt de columnes 
jòniques amb frontó. És remarcable el pati interior, ornat amb escultures neoclàssiques, d'on neix una gran escalinata de tipus imperial, 
presidida per dues estàtues de Salvador Gurri que representen el comerç i la indústria, i que condueix a la planta noble. En aquesta planta 
hi ha el Saló Lucrècia, que rep el nom de l’ escultura de Damià Campeny "Lucrècia moribunda" i que té el sostre ornat amb una pintura 
al·legòrica a la Junta de Comerç, obra de Bonaventura Planella. També hi ha el Saló Daurat, amb les parets entapissades amb seda de 
Damasc.  

 

 



 

Des del 1775 s'hi estableix la Escuela Gratuita de Diseño amb la intenció que esdevingués un centre de formació d'arts aplicades, en 
principi amb vistes a la modalitat d'estampació per a la indústria tèxtil de la seda i el cotó i la seva aplicació a les indianes. L’ensenyament 
impartit va anar evolucionant cap a les Belles Arts i el 1778 va passar a anomenar-se Escola de Nobles Arts.  

El Saló de Contractació de la Llotja va ser l'escenari de la primera representació d'una òpera italiana a tot l’Estat espanyol: va ser durant la 
Guerra de Successió, quan la ciutat era la cort de l'arxiduc Carles d'Àustria. Així, el 2 de juliol de 1708, amb motiu de les noces de l’arxiduc 
amb Elisabet Cristina de Brunsvic, s'hi estrenà l'òpera d'Antonio Caldara Il più bel nome nei festeggiarsi il Nome Felicissimo di Sua Maestà 
Cattolica Elisabetha Christina Regina delle Spagne, amb decorats de Ferdinando Galli Bibbiena.  

Des de mitjan segle XIX, l'edifici va allotjar la seu de la Cambra de Comerç, la Borsa i l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.  

Passeig d'Isabel II, 1 

08003 Barcelona 

Tel. 935 478 849 

Visita pública, no guiada.  
 
www.casallotja.com 
 
 
 
 
 
Enfront de la Llotja, dels números 2 a 14 del passeig d’Isabel II, i fent  
cantonada amb el Pla de Palau, observarem els anomenats           
                                                                                                                                                       

   
 
 
 

 
 
 
 

 



 

PORXOS D’EN XIFRÉ (16)  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 1815, el capità general Castaños projectà diversos arranjaments al llarg de la façana 
marítima, entre els que destaca l’ordenació del Pla de Palau.  

El 1820 es portà a terme el projecte, anomenant-se plaça de la Constitució. Degut però, als canvis 
polítics, són aturades les obres i la plaça es converteix l’any 1823 en lloc de venda de bestiar, passant a 
denominar-se plaça dels porcs. A Barcelona s’havia celebrat fins a l’ època, una fira especial de porcs al 
passeig de l’Esplanada (antic espai entre la muralla i l’actual passeig de Sant Joan).  

A partir del 1826, sota el comandament del marquès de Campo Sagrado les reformes van continuar, 
creant-se diferents organismes, fins que, l’any 1834 es creà la “Junta de Obras del Ensanche de la Plaza 
Palacio”, que va dur a terme en gran part l’antic projecte de Castaños, que contemplava la localització de 
cinc illes destinades a habitatges. D’aquesta manera, a partir del 1836 es construeixen les Cases d’en 
Xifré, conegudes també com Porxos d’en Xifré, denominades així perquè el promotor fou Josep Xifré, un 
indiano nascut a Arenys de Mar, que féu una gran fortuna a Cuba i als Estats Units.  

En les plantes baixes del bloc de cases hi ha petits comerços i les altres tres plantes són habitatges. Hi 
trobem balcons correguts, sobre els quals hi ha dues pilastres jòniques estriades i una balustrada 
correguda.  

A la façana que dóna al Passeig d’Isabel II hi ressalta la part central amb sis pilastres estriades amb 
capitells corintis adossades al mur i que corren al llarg dels tres pisos; al bell mig hi figuren uns baixos 
relleus de terra cuita que constitueixen una al·legoria del Temps: Urània, amb un compàs a la mà, 
dialoga amb el Temps, en forma d’ancià barbut amb ales i dalla, que posa la mà sobre els dos rellotges, 
d’esfera i de sorra, mentre la Història, capficada, escriu.  

Les altres façanes estan ornamentades mitjançant relleus al·legòrics amb referències a la Navegació, el 
Comerç, la Indústria, Mercuri, Neptú i Amèrica. També en els sobrepilars del porxo del cos central hi han 
bustos emmarcats en medallons de llorer, dels descobridors d’Amèrica: Colom, Cortés, Elcano, 
Magallanes, Pizarro i del poeta èpic Alonso de Ercilla. La decoració fou projectada per l’escultor Damià 
Campeny i executada per Ramon Padró i Domènec Talarn entre 1837 i 1840.  

 

 



 

LA DUANA NOVA (17) 

El 1777 un incendi destruí l’edifici on estaven instal·lats els serveis de la duana, i Miquel de Roncali, ministre d’Hisenda i enginyer de Carles 
IV, projectà un nou edifici, que es bastí entre 1790 i 1792.  

L’edifici es construí a pocs metres del Palau Reial, lloc on s’allotjaven el monarques en les seves visites a la ciutat. Una passarel·la 
comunicava aquest palau amb Santa Maria del Mar, portant directament a una capella barroca per tal que els reis anessin directes de palau 
a la basílica. Justament el 1802 i degut a una visita de Carles IV a Barcelona, es construí un pont que unia el Palau Reial i la Duana. 
D’aquesta manera i ni que fos per pocs mesos -el pont va restar en peus uns tres mesos-, es podia anar directament de la Duana a Santa 
Maria del Mar sense sortir al carrer i amb total discreció.  

L’edifici de la Duana, situat al Pla de Palau és una construcció disposada a quatre vents que s’organitza al voltant d’un pati central. Les 
façanes que foren objecte d’un tractament més acurat són les que donen a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, on està situat l’accés 
principal, i les del Pla de Palau. L’edifici està format per planta baixa i un pis, rematat al capdamunt per una balustrada de marbre blanc 
coronada per un seguit de gerros guarnits amb garlandes i fruites. L’obra s’allunya de l’academicisme, amb el bicromatisme de la façana i, 
per primera vegada a la ciutat, amb estucs, que imiten marbres i motllures.  

A l’interior de l’edifici hi trobem pintures fetes per Pere Pau Muntanya, que va pintar una sèrie de plafons que representen escenes 
històriques i mitològiques que enalteixen la política comercial de Carles III. Aquests plafons estan vorejats per elements ornamentals de flors 
i fulles i es troben al Saló de Carles III.  

L’any 1902 l’edifici deixà de fer les funcions de Duana i es convertí en la seu del Govern Civil. Actualment és seu de la Delegació del Govern 
central a Catalunya. Seguirem per l’avinguda del Marquès de l’Argentera i entrarem al Parc de la Ciutadella per l’entrada que trobarem 
com  acabament del carrer. 

 



 

 

EL PARC DE LA CIUTADELLA  (B)  

El parc, el més gran de la ciutat, ocupa el que fou el recinte de la Ciutadella Militar construïda arran la derrota a la Guerra de Successió, el 
1714, per tal de controlar la ciutat. Per construir-la es van enderrocar el sector sud de la muralla i gran part del barri de la Ribera, per crear 
l’anomenat perímetre de seguretat de la fortalesa.  

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. El seu traçat 
combina trets naturalistes amb zones ordenades geomètricament i s’estén gairebé sobre 18ha.  

Horari: des de les 10 hores fins el capvespre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com anècdota referent a la història del parc, una placa, fixada al monument al general Prim, que trobem justament passada l’entrada, ens 
explica la següent història 

 



 

MONUMENT AL GENERAL PRIM (18)  LA DESTRUCCIÓ DE LA CIUTADELLA MILITAR .  

Prim va signar, com a president del Govern Provisional, durant el sexenni revolucionari, fill del moviment que va destronar Isabel II, la cessió 
de la Ciutadella al poble i la ciutat de Barcelona. Era qui tenia el poder de fer-ho i, d’aquesta manera, qui resta a la memòria política. Però, 
de fet, aquesta cessió va ser la resposta a un clam popular que volia aterrada aquella tenebrosa font de repressió (el 1866 encara van ser 
afusellats dins del recinte els tinents Mas i Ventura, dirigents d’una conspiració progressista).  

I es va haver d’empènyer una mica més. Una placa fixada al monument de Prim que cavalca a l’entrada de l’avinguda del Marquès de 
l’Argentera del Parc de la Ciutadella, recorda més modestament que Jaume Garriga, secretari de la Junta Revolucionaria de Barcelona, va 
ordenar la simbòlica destrucció de les muralles de la Ciutadella per tal de forçar el lliurament d’aquesta (encara que, s’ha de dir, el poble 
també havia començat, pel seu compte, els intents d’enderrocament).  

 

 

 

De l’antiga Ciutadella Militar romanen, dins del parc, tres edificis: 

 



 

L’ARSENAL (19) , que avui allotja, amb una certa justícia poètica, el Parlament de Catalunya  

Projectat per l'enginyer general Joris Prosper van Verboom. Les obres començaren a la darreria de 1717 i s’enllestí el 1748. En inici, era 
d’estil classicista francès amb influències dels Països Baixos, però una vegada aterrada la Ciutadella, i després d’un llarg període actuant 
com a caserna, se li va fer una primera reforma amb motiu de l’Exposició del 1888. 

 Després, el 1889, Pere Falqués el reforma per convertir-lo en Palau Reial: obre tres balcons a la façana, que es va decorar amb esgrafiats. 
El cos central va ser elevat i coronat amb l’escut reial que abans estava a una de les portes de la Ciutadella, ocultant la cúpula que cobreix 
el creuer de les naus que ordenen l’espai central. I un dels quatre patis es va convertir en escala d’honor. Més tard, es van afegir dos 
cossos laterals d’estil historicista relativament diferents de l’edifici original.  

Ha tingut diversos usos al llarg del temps: caserna, museu i Parlament de Catalunya, primer amb la II República el 1932 i actualment, des 
del 1980, quan es va retornar a la vida parlamentària després de la Dictadura de Franco.  

Parlament de Catalunya 
Parc de la Ciutadella, s/n  
08003 Barcelona 
Tel. 93 304 65 00 
www.parlament.cat/web 
 

 



 

El PALAU DEL GOVERNADOR (20) , actualment l’Institut d’Ensenyament Secundari Verdaguer  

Construït com a residència del governador de la Ciutadella, es considera el seu autor Joris Prosper van Verboom, enginyer general que va 
projectar la Ciutadella en conjunt, encara que hi ha discussions sobre la implicació d’Alexandre de Rez, director de les obres. Tot i que 
l’edifici va ser enllestit l’any 1727, el 1718 ja estava feta la primera fase del projecte i Verboom ja es va instal·lar en qualitat de governador 
de la Ciutadella. Durant el segle XVIII, l’edifici va ser reestructurat diverses vegades.  

En una aproximació al classicisme militar flamenc del segle XVII, mostrava una planta rectangular dividida en dues zones: l’anterior amb la 
funció de residència i la posterior de cotxera pels carruatges. Incloïa, a la part superior, la primera mansarda coneguda a la ciutat de 
Barcelona.  

Tenia la mateixa superfície que la capella, de la que parlarem més endavant, atès que eren, juntament amb l’Arsenal, els elements que 
donaven simetria al conjunt de la plaça d’armes, nucli central de la Ciutadella.  

Va ser caserna de bombers, seu de l’Institut Escola de la Generalitat Republicana i, actualment, centre d’ensenyament secundari.  

 

     



 

  LA CAPELLA (21) , avui parròquia castrense  

Edifici de nau única, absis semicircular, nau i cúpula ovalada sobre el creuer; que llueix una façana de perfil dinàmic i d’influència 
rococó. Inicialment, l’edifici era part d’un conjunt que formaven un pavelló annex de dos pisos a cada banda i, com a tants altres 
temples, un fossar disposat a la part del absis. Aquesta estructura remet a les edificacions religioses del segle XVII als Països Baixos, la 
qual cosatambé es mostra en la ubicació exempta a com a apèndix de l’absis, del campanar, i a alguns models d’arquitectura francesa 
del mateix segle.  

Projecte de Joris Prosper van Verboom, en estreta col·laboració amb Alexandre de Rez, l’enginyer en cap de la Ciutadella, les obres van 
començar a finals del 1717 i van acabar el 1728.  

Després de l'Exposició de 1888 s'enderrocaren els pavellons laterals i el mur que encerclava el conjunt i es van tapiar els espais entre 
contraforts. El 1894 Pere Falqués projectà una reforma que va ser duta a terme -no en la seva totalitat- per Antoni de Falguera, l’any 
1928 amb el cobriment de les capelles laterals resultants de la reforma anterior amb voltes ovals amb llanternes.  

 

 

Sortirem del parc pel passeig de Pujades i tombarem a l’esquerra fins arribar al carrer del Comerç, on toparem amb  l’ 

 



 

ANTIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ VELL (22),  que va ser la seu de la Real Academia Militar de Matemáticas  

Carrer Comerç, 36  

Els agustins es van establir el 1309 al carrer de Comerç en uns terrenys cedits pel ciutadà Jaume Basset, en el lloc ara conegut com Sant 
Agustí Vell. La primera pedra de l’església es va posar el 1349. La construcció dels edificis conventuals es va perllongar fins el segle XVIII. 
El claustre major tenia una planta quadrada amb cinc arcs dobles a cada cantó i una columna central de pedra situada sota rosetons calats. 
  
Els bombardeigs del 1714 van malmetre el convent i poc després, el 1716, Felip V el va fer enderrocar en part per tal d'aixecar la Ciutadella 
i llavors, es va traslladar al carrer de l'Hospital. Les restes de l'edifici foren refetes per Pere Bertran (1738-1748) i més endavant es van 
adaptar com forn de pa. El 1750 va passar a utilitzar-se de caserna. El lloc encara conserva elements arquitectònics de l'antic convent, 
especialment l’ala de ponent del claustre gòtic (1473-1478), restaurada. També podem veure la que havia estat porta de l’antiga Reial 
Acadèmia, a la placeta de l’Acadèmia.  
Els enginyers militars arranjaren el conjunt de l’edifici, bona part del qual es destinà a allotjar la Real Academia Militar de Matematicas, 
establerta l’any 1720.  
Amb el seu programa d’estudis,“L’Acadèmia” preparava experts en enginyeria civil i militar, molt important per a la política de fortificacions i 
obres públiques que van dur a terme els Borbons.  
És així com  els enginyers militars van ser els projectistes i supervisors  
de gairebé la totalitat d’obres públiques promogudes per la Corona a Catalunya.  
 
Actualment l’espai de l’antic convent i de l’Acadèmia l’ocupen el Centre Cívic  
Convent de Sant Agustí, el Museu de la Xocolata i l’Arxiu Fotogràfic de la Ciutat.  
 
Horari del centre cívic Convent de Sant Agustí: de dilluns a divendres de 9 a 22 hores 
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 21 hores 
www.bcn.cat/ccconventsantagustí 
 
Museu de la xocolata: www.pastisseria.cat/ct/PortadaMuseu 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona: www.bcn.cat/arxiu/fotografic 
 
Ara seguirem el carrer del Comerç, cap al mar, fins arribar al carrer Princesa,  
extrem d’un eix que recorrerem en direcció contraria a la de l’enunciat  
-explicitat així pel procés històric de construcció-, acabant el gruix de l’itinerari,  
de nou, a la Rambla. 
  

 

 

 



 

EIX FERRAN - PLAÇA SANT JAUME - JAUME I - PRINCESA  (23) 
   
Considerat com el primer pla modern de reforma urbanística interior que es va dur a terme a Barcelona. Té l’origen en una reforma empresa 
pel municipi durant l’època del Trienni Liberal (1820-1823), que va decidir obrir una via recta a través dels carrerons medievals que 
formaven la ciutat, amb l’objectiu, perseguit des de feia anys, de facilitar la comunicació directa i ràpida entre la Ciutadella i la Rambla.  
 
El carrer de Ferran es va començar a obrir des de La Rambla l’any 1824, però fins el 1826 no va arribar al carrer d’Avinyó, on hi havia el 
convent de les Monges de l’Ensenyança -primer orde femení que es dedicà a l'ensenyament-, i, no arriba a la plaça de Sant Jaume fins el 
1848.  
 
El carrer de Ferran, projectat per l’arquitecte Josep Mas i Vila, ens dóna una imatge ben real d’un carrer neoclàssic. Les cases presenten 
una façana de composició simètrica, a causa de la col·locació de l’escala de veïns al bell mig de la mateixa. També és característica una 
petita finestra semicircular o tarja damunt la porta d’accés al carrer que serveix de ventilació i ressalta més l’entrada.  
 
Les alçades dels pisos varien quan es van pujant pisos en relació amb la planta baixa, representant d’aquesta manera la nova estratificació 
social (al pis principal hi viu la gent principal, en aquest cas la burgesia, mentre que tal com es va pujant es troben els pisos de la gent més 
modesta). El carrer Ferran doncs, ens mostra un tipus de façana que s’estendrà durant tot el segle XIX en altres llocs de la ciutat.  
 
Fins l’any 1820 la plaça de Sant Jaume ocupava un petit quadrat situat a l’angle nord de la plaça actual, on hi havia una petita església que 
li donà nom, amb el cementeri annex. També hi havia la casa de la Batllia (enfront del carrer de Ferran), la casa del Veguer (on ara hi ha el 
carrer de Jaume I) i la rectoria de Sant Jaume.  
 
Entre 1844 i 1848 tots aquests edificis foren enderrocats, fins arribar a donar a la plaça l’estructura actual, però, amb el nom de plaça de la 
Constitució. La nova façana neoclàssica de la Casa de la Ciutat fou acabada l’any 1845 i en el 1849 s’obrí el carrer de Jaume I, les obres 
del qual van durar fins l’any 1853, el mateix any que s’iniciava l’obertura del carrer de la Princesa, que duia el nom de la Princesa Isabel, 
hereva de la corona espanyola fins al naixement del seu germà, el futur Alfons XII.  
 
Amb la finalització l’any 1854 de l’obertura del carrer de la Princesa -que serà ocupat especialment per magatzems i despatxos-, 
l’Ajuntament va aconseguir l’objectiu de comunicar el Passeig de l’Esplanada -situat davant de la Ciutadella-  amb la Rambla a través de la 
plaça de Sant Jaume o de la Constitució.  
   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
Acabem a la Rambla, com hem dit, el gruix de l’itinerari, però no podem oblidar uns punts importantíssims dins del nostre patrimoni il·lustrat, 
que passarem a enunciar de forma aïllada, per la seva dispersió geogràfica o la seva importància com a conjunt. Són els casos de: 

 



 

EL CASTELL DE MONTJUÏC  (24) Carretera de Montjuïc, 66   

El castell de Montjuïc s’aixeca al voltant de la Torre del Farell, una preexistent torre de guaita depenent del Consell de Cent que, alhora, 
ocupava el lloc del Castell de Port, erigit el 1022 i gairebé desaparegut durant el segle XV a causa de la pèrdua del seu valor estratègic.  

La Torre va gaudir de protagonisme durant les guerres amb Joan II i la Guerra dels Segadors, el 1640, moment en que es va construir la 
primera fortificació al cim de Montjuïc -un únic cos defensiu, quadrat, revestit de pedra i fang-. El 1694 la fortificació ja va esdevenir en 
castell, amb tres baluards i una  línia de dents de serra acarats al mar.  

Després de la Guerra de Successió, el 1714, va ser lliurada a Felip V una malmesa fortalesa. I el rei va encarregar l’enginyer Juan Martín 
Cermeño la construcció d’una de nova amb la finalitat de controlar la ciutat, no de defensar-la, com ho demostra la prohibició que al Poble 
Sec, el barri de la falda de la muntanya, s’aixequessin les cases més de dues plantes, per tal que no destorbessin les canonades. O els 
diversos bombardeigs que, sobre la ciutat, ha efectuat el castell (com el del general Espartero en el 1842).  

 

 

 



 

 

Cermeño va derruir les restes del fortí i, basant-se en les obres de l’especialista en fortificacions, el francès Vauban, va construir la nova 
fortalesa, amb forma d’estel amb fossats i fortins combinats per tal de resistir els atacs exteriors i la va dotar de serveis i cisternes, una 
d’elles d’aigua potable com un element més de resistència pel conjunt. Després del pont, en part llevadís, l’entrada en divideix en dues 
rampes molt pronunciades que porten a l’esplanada superior del castell, on s’ubica el cos principal del mateix, amb el pati d’armes.  

El 1799 es van dur a terme algunes reformes, per tal de poder allotjar 3.000 homes i dotar-lo d’artilleria, i el castell va prendre l’aspecte, amb 
lleugeres variants, que encara conserva. Ha estat presó militar i lloc d’execució fins 1960, que es va cedir a la ciutat però amb gestió de 
l’exèrcit de terra, convertint-se en Museu Militar el 1963. 
 
El 2007, després d’una ordre ministerial que modificava la cessió del castell a l’Ajuntament de Barcelona, es va aconseguir que tornés a la 
ciutat com a equipament municipal.  
 
La rehabilitació del Castell va començar l’any 2009, després del tancament definitiu del Museu Militar, amb l’objectiu de convertir-ho en un 
espai de memòria històrica, en un centre d’interpretació de la muntanya de Montjuïc i, en un espai d’activitats socials i culturals. 
 
El juliol del 2010 es va fer entrega a l’Ajuntament de les claus de la darrera sala ocupada pel Patronato del Museo Militar del Castillo de 
Montjuich. 
 
El 15 d’octubre de 2011 es reposà al baluard de Santa Amàlia la bandera catalana que el President Companys havia posat el 23 d’agost de 
1936, en motiu de la recuperació del castell per a la ciutat de Barcelona. 
 
 
Telèfon: 932 564 440 
Correu electrònic: castell@bcn.cat 
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca 
 

El Castell de Montjuïc obre tots els dies de l'any excepte l'1 de gener i el 25 de desembre, de 10h a 18h segons la temporada. 

 

 

 



 

 EL BARRI DE LA BARCELONETA  (25) 

Barri de Barcelona construït sobre l’illa de Maians, un espai que es va anar formant a partir de la sorra que anaven depositant les corrents a 
partir de la construcció d’un primer dic, a mitjans segle XIV i del primer port, el 1687.  

Després de la derrota a la Guerra de Successió, el 1714, es va construir una ciutadella militar (l’actual Parc de la Ciutadella), per a la qual 
cosa es va destruir gran part del barri de la Ribera. 

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 
quaranta anys (1718-1758) mercès al desenvolupament de la industria (sobretot cotonera) i del reinici del comerç amb Amèrica.  

L’itinerari té en compte la Barceloneta com un conjunt en si mateix, atès que la seva estructura urbanística i els conceptes d’edificació 
responen, absolutament, al pensament Il·lustrat. Una península triangular de setanta hectàrees, un barri mariner al que entrarem pel 
passeig Joan de Borbón, conegut també com passeig de la Barceloneta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Una precisió, l’existència de dos carrers més amples, que travessaven tot el barri, fins al mar, 
per permetre el pas i l’ús dels canons de la Ciutadella.  

Els habitatges eren unifamiliars, de planta i pis, que s’obrien a dos carrers per aconseguir una millor ventilació i la poca alçada dels quals 
també permetia rebre bé la llum solar. El pas del temps, diferents nous reglaments permetent una més gran alçada, increments poblacionals 
i l’especulació han fet que no quedi gairebé res d’aquesta estructura inicial (encara que podem trobar exemples, com la Casa del Porró, al 
carrer de sant Elm, que mantenen les característiques originals) i que apareguessin, per exemple, els anomenats quarts de casa, quan els 
habitatges es van anar dividint per allotjar més gent en menys espai.  

A la plaça de la Barceloneta, trobem l’església barroca de Sant Miquel del Port, que va ser projectada dins del conjunt del barri. L’autor fou, 
Pedro Martín Cermeño, que deixà la construcció (1753-1755) en mans dels mestres d’obres Damià Ribas i Francisco Paredes.  

La façana és d’un classicisme d’influència romana, coronada per un frontó; es divideix verticalment en tres cossos delimitats per dobles 
columnes. En la part central, una fornícula mostra una recent figura representant Sant Miquel. La planta que podem veure actualment és 
diferent de l’original, que presentava una planta quadrada amb cúpula central sostinguda per pilars. Elies Rogent, en la reforma de 1863, va 
implantar les tres naus i va afegir una nova cúpula al fals creuer i el campanar. El marquès de la Mina, capità general de Catalunya i decidit 
impulsor de la construcció del barri, va voler ser enterrat en aquesta església, marc de la “seva obra”, però el seu sepulcre, obra de Joan 
Enrich, va ser destruït l’any 1936 i només romanen restes, que es van descobrir l’any 2005 en el soterrani  de l’ Institut d’Estudis Catalans.  

                                                               



 

 EL CEMENTIRI  DEL POBLENOU (26) 

 
Av. Icaria, s/n.  
 
També conegut com a cementiri Vell o de l’Est, és el primer cementiri de Barcelona construït fora muralles. Inaugurat l’any 1775, fou gairebé 
arrasat el 1813 durant l’ocupació napoleònica i posteriorment reconstruït el 1819.  
 
A Barcelona hi havia set parròquies amb els seus fossars corresponents: Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant Just i Pastor, Sant 
Jaume, Sant Miquel, Sant Cugat, Sant Pere de les Puel·les. Com a solució als problemes de salubritat que creaven els fossars parroquials i 
al fort creixement demogràfic, el bisbe de Barcelona, Josep Climent, fundà l’any 1775, el primer cementiri fora muralles, en uns terrenys vora 
la platja de la Mar Bella que pertanyien al municipi de Sant Martí de Provençals. Els barcelonins s’oposaren a aquest canvi, ja que no 
acceptaven enterrar els seus morts fora muralles, ja que els cementiris formaven part de la vida de la gent, i eren vistos com un element 
integrat dins el paisatge dels barris. D’aquesta manera, durant molts anys, el nou cementiri es va fer servir com ossera per a les 
exhumacions de restes humanes d’altres cementiris i per l’enterrament de pobres que morien a l’Hospital de la Santa Creu.  
 
 
 
 

 
 



 

L’any 1813, les forces napoleòniques el van destruir i no va ser fins l’any 1819 i sota l’impuls del nou bisbe de Barcelona, Pau Sitjar, es va 
reconstruir el cementiri. L’encarregat de la seva reconstrucció fou un arquitecte italià, Antonio Ginesí, home il·lustrat i de formació 
neoclàssica, que va dissenyar un cementiri que constava d'una planta rectangular, envoltada per alts murs, amb una entrada monumental 
que s'obria a una plaça semicircular. Al fons del recinte, una capella i al mig -distribuint les diferents seccions- un monument o una creu. En 
el cas del Poblenou, el monument central és el cenotafi dedicat a la memòria de les víctimes de l'epidèmia de febre groga de 1821 que va 
causar més de 6.000 morts a Barcelona. Ginesi, que va morir l’any 1824, no va tenir temps d’acabar la seva obra, i, per tant, el cementiri 
actual és el resultat de nombroses intervencions que el recinte ha patit al llarg d’aquests dos segles. Malgrat els canvis, es pot veure el 
tractament racionalista que de l’espai féu Ginesi, en projectar un cementiri d’enterraments igualitaris i individuals. Així i tot, hi haurà dos tipus 
de sepultura; els nínxols (que s’han de comprar)  i la fosa comuna. Aviat però, la gent comença a refusar els enterraments a terra i el nínxol 
es convertí en una forma d’inhumació distingida perquè era una propietat que donava categoria i moltes famílies començaren a fer esforços 
econòmics per comprar-ne un.  
 
L'any 1849 el cementiri fou ampliat amb un espai dedicat exclusivament a panteons de les classes benestants, on podem contemplar les 
obres dels millors arquitectes i escultors de la segona meitat del segle XIX, d'estil eclèctic, neoclàssic i modernista, així com ambels 
anomenats cementiri protestant i la zona d’impenitents, avui desapareguts.  
 
 
Telèfon: 934 841 999                                                                                        
Horaris: de dilluns a diumenge, de 08:00 a 18:00 hores.  
Visita guiada: 1er diumenge de mes (10:30 en català i 12:30 en castellà)  
3er diumenge de mes (10:30 en castellà i 12:30 en català)  
 
Visita guiada nocturna: Per Tots Sants. 
 
Les visites són gratuïtes i obertes a tothom, prèvia reserva de plaça. 
 
 
www.cbsa.cat 

 

 

 

 

 



 

EL LABERINT D’HORTA   (27)  

Passeig dels Castanyers,1.  

El Parc del Laberint d’Horta és el més antic de tots els que es conserven a Barcelona i és un clar exponent dels jardins neoclàssics i 
romàntics del segle XVIII. En Joan Antoni Desvalls, marquès de Llupià, del Poal i també marquès consort d’Alfarràs, féu construir a finals del 
segle XVIII una casa d’estiueig a Horta, en una propietat que tenia la família i, on ja existia una edificació de l’Edat Mitjana. Les obres van 
començar l’any 1791 quan Joan Antoni Desvalls, va crear el disseny del jardí amb la col·laboració de l’arquitecte italià Domenico Bagutti. A 
mitjans del segle XIX, els descendents del marquès van ampliar el parc sota la direcció de l’arquitecte Elies Rogent amb la incorporació d’un 
jardí romàntic amb parterres, placetes, grans arbres i una cascada. El 1880 es va crear un jardí domèstic, també anomenat dels boixos, al 
costat del palau Desvalls. A finals dels segle XIX, la finca esdevé l’escenari de vetllades socials i culturals amb representacions de teatre a 
l’aire lliure. A partir del 1971, el parc passà a mans de l’Ajuntament que el va obrir al públic.  

Just a prop de l'entrada al parc es troba l'antic palau de la família Desvalls, un edifici del segle XVIII, amb elements d'estil neoàrab i 
neogòtic. En aquest conjunt també es conserva la Torre Sobirana, una antiga torre medieval de defensa de segle XI. Coneguda també com 
a Torre Superior d’Horta o Torre Vallseca, nom de la familia que la va comprar i ampliar durant el segle XIV. 

 

 



 

El parc està distribuït en tres nivells o terrasses esglaonades. A la terrassa superior s'aixeca un pavelló dedicat a les nou muses coronat per 
una escultura que representa l'art i la natura. A sota podem llegir: Artis Naturaque Parit Concordia Pulchrum («L'harmonia de l'art i la natura 
engendra bellesa») i a l'altre costat: Ars Concors Foetum Naturae Matris Alumbrat («L'art harmoniós dóna llum al fruit de la mare natura»). 
Darrere del pavelló hi ha un gran estany abastit amb aigua per la font de la nimfa Egèria.  

A la terrassa del mig, que s'alça sobre el laberint, destaquen dos templets d'estil italià amb estàtues de Dànae i Ariadna i columnes 
toscanes. Al costat de la gran escala que puja al tercer nivell es troba un bust de Dionís, déu del vi.  

Al tercer nivell trobem la terrassa inferior, on es troba el laberint vegetal que dóna nom al parc, format per 750 metres de xiprers retallats. A 
l'entrada al laberint hi ha un relleu de marbre amb Ariadna i Teseu i al seu centre hi ha una estàtua d'Eros, déu grec de l’amor.    

   

 

 

Telèfon: 932 564 430 

Horari: de les 10h a 21h 

Web: http://goo.gl/MSxPUO 
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