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1. Introducció  

 

El present treball té com a principal objecte d’estudi la recuperació de la memòria de la 

ciutat de Barcelona que tingué lloc durant el segle XX a través dels casos concrets de la 

restauració de la muralla romana i de la medieval. 

Abans d’abordar aquest aspecte primordial, que constitueix la columna vertebral d’aquest 

projecte, s’ha considerat convenient la realització d’una aproximació prèvia. Així doncs, la 

primera part del treball està composta per un breu recorregut al voltant de la relació entre 

les muralles i les poblacions que alberguen al seu interior, així com dels usos i funcions que 

pren la muralla a mesura que avança el temps i que la ciutat en qüestió evoluciona. 

Finalment, s’arriba fins a l’actualitat i es fa una primera pinzellada de les noves utilitats que 

poden adquirir les muralles, tot valent-se d’alguns exemples europeus, espanyols i catalans. 

La segona part està dedicada al cas concret de les muralles de Barcelona, des dels seus 

orígens fins a l’estat en el qual es trobaven al segle passat, abans de ser subjectes a les 

primeres obres de millora. D’altra banda, es para especial atenció al complex procés 

d’enderrocament dels murs medievals i de les reaccions que comporta l’assoliment d’aquest 

propòsit. 

Finalment, el tercer apartat emprèn el desenvolupament de la recuperació de les muralles de 

la ciutat, el tema principal. A partir de la figura de l’arquitecte i restaurador Adolf Florensa, 

que prengué part en aquest projecte de manera molt significativa, s’examinen les primeres 

intervencions que, paral·lelament, es comparen amb l’estat actual dels diversos fragments 

de fortificació conservats. Al seu torn, en aquest apartat també adquireix molta importància 

el context en el qual s’emmarca aquesta tasca de preservació de la memòria històrica. Per 

acabar, pel que fa a l’última part, es compara el context del segle passat amb l’actual, així 

com els objectius proposats per ser acomplerts mitjançant la recuperació de les 

fortificacions de la ciutat, i s’estableixen unes valoracions finals. 
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2. Les muralles com a elements de les ciutats 

 

La muralla és un tipus de construcció que, des de ben antic, presenta estretes relacions amb 

la ciutat. De fet, com bé assenyala James D. Tracy, els primers grans assentaments humans 

dels quals es té constància constitueixen també els primers recintes emmurallats, i en 

algunes civilitzacions, com ara la xinesa, els termes “ciutat” i “muralla” s’entrecreuen de 

manera que l’un pot referir-se a l’altre i a la inversa. A tall d’exemple, D. Tracy ho il·lustra 

amb els casos de Çatal Hüyuk – un assentament del neolític i de l’Edat de Bronze que es 

caracteritzava per estar format a partir de cases les unes enganxades a les altres, les mateixes 

parets de les quals es constituïen com a murs defensius de la ciutat – i Uruk – una antiga 

ciutat de Mesopotàmia que, aproximadament l’any 2900 a.C, va arribar a tenir una muralla 

de 9.5 km  amb més de 900 torres semi circulars.1  

Tal i com es mostrarà en les properes seccions d’aquest projecte que versa sobre el cas 

concret de les fortificacions de Barcelona, la importància que suposa la muralla per a la 

població que alberga rau en la diversitat de components que la caracteritza. És ben sabut 

que una de les principals funcions que té la muralla és dotar a la ciutat del paper de refugi i 

protegir-la davant dels enemics en temps de guerra. De fet, la ciutat va estar estretament 

lligada als conflictes bèl·lics durant l’època grega, romana i medieval, degut al fet que 

l’assetjament de nuclis de població va ser la forma més comuna d’enfrontament militar 

durant tots aquests segles. Així doncs, la història de la guerra i dels avenços militars  es pot 

constituir, certament, com un bon fil conductor que permet narrar la història de les 

muralles tot començant amb les primeres estructures, passant per les posteriors 

modificacions i transformacions, i acabant en el moment a partir del qual la seva funció 

defensiva esdevé obsoleta.  

Tanmateix, la relació entre els murs de la muralla i la població que envolta no es limita a 

una funció merament defensiva: es tracta d’un tipus d’estructura que implica un dualisme 

en tant que estableix distincions entre l’exterior i l’interior, entre el territori urbà i el territori 

rural, entre la perifèria i el nucli urbà, etc. En aquesta línia, l’historiador francès Jacques Le 

Goff considera que:  

                                                             
1 Tracy, James D. City Walls: the urban enceinte in global perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. 
p. 1. 
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Las murallas son, efectivamente, un fenómeno técnico, militar, económico, social político, jurídico, 

simbólico e ideológico. Definen lo de fuera y lo de dentro y las relaciones dialécticas entre la ciudad 

y los alrededores: la periferia, los aldeanos, lejanías unidas por caminos y por imaginación. Las 

murallas son un elemento esencial para el ideograma urbano.2 

Le Goff trasllada les tres grans fases de la història tradicional a la construcció de les 

muralles, tot diferenciant, a grans trets, entre les muralles antigues, les muralles medievals i 

les muralles modernes. En aquest sentit, i de la mateixa manera que es mostrarà més 

endavant, Barcelona es constitueix com un bon exemple, atès que presenta estructures de 

fortificació de les tres èpoques.  

Pel que fa a les muralles antigues, el model de muralla romana, influenciat en gran mesura 

per l’època grega, s’erigí com un dels més significatius. Generalment, aquest tipus de 

muralla constava de dos parapets paral·lels fets de carreus, l’espai de separació entre els 

quals s’omplia amb morter, pedres i runes d’altres edificacions. Acostumaven a tenir una 

amplada aproximada de quatre metres i una alçada de deu metres. Un altre tret característic 

eren les torres de vigilància, que podien ser de planta rectangular o circular.  

Aquest model de fortificació es va mantenir durant segles i va arribar fins a l’època 

medieval, període en el qual no va patir canvis substancials. De fet, el gran canvi en la 

construcció de muralles no es va produir fins al segle XIV, coincidint amb l’arribada de 

l’artilleria a Europa. Fins aleshores, els murs eren més alts que no pas amples, per tal 

d’evitar que les armes dels atacants, com ara les fletxes, entressin dins del recinte 

emmurallat. Amb l’artilleria, però, l’objectiu va deixar de ser el de sobrevolar la muralla per 

penetrar dins la ciutat i va passar a ser el d’impactar en els murs repetidament fins 

aconseguir destruir-los. Així doncs, l’estructura típicament medieval, d’herència grega i 

romana, va esdevenir dèbil, i les muralles es van haver d’adaptar a aquest nou tipus d’atac 

tot disminuint l’alçada dels seus murs i ampliant-ne el gruix. I encara, les torres també van 

passar a ser un problema, ja que es van convertir en un dels blancs més fàcils de destruir 

per l’artilleria.  

En aquesta línia, un dels exemples més paradigmàtics que existeix com a resposta defensiva 

envers l’auge de l’ús de l’artilleria és la traça italiana, un estil de fortificació que suposà 

l’aparició de noves tècniques i estructures que es diferenciaven considerablement de tota la 

tradició anterior. Es tracta del moment de l’aparició dels bastions i els revellins, que van 

eliminar completament els murs rectes i, com a resultat, van crear un perímetre en forma 

                                                             
2 De Seta, Cesare i Le Goff, Jacques. La ciudad y las murallas. Madrid: Cátedra. 1991. p. 11. 
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d’estrella molt complicat i costós de destruir per part dels atacants. Posteriorment, 

l’enginyer francès Sébastien Le Preste de Vauban portà aquest tipus de fortificacions a 

l’extrem, tot creant ciutadelles de forma pentagonal plenes de bastions, revellins, reductes i 

fosses. De fet, tant les transformacions que va patir la fortificació medieval de Barcelona 

com la construcció posterior de la Ciutadella s’emmarquen dins d’aquest context, tal i com 

s’exposarà en el proper apartat. 

Ara bé, les innovacions en matèria militar i les tècniques i sistemes de guerra van seguir 

avançant a un ritme vertiginós fins que va arribar un moment en el qual les muralles ja no 

hi van poder fer front. L’aparició de les bombes explosives – de finals del segle XVIII – i 

de l’aviació de guerra – de principis del segle XX – constitueixen bons exemples que posen 

de manifest la pèrdua d’eficàcia de la funció defensiva de la gran majoria de fortificacions 

que circumdaven les ciutats. Tant és així, que bona part d’aquestes construccions no van 

aconseguir mantenir-se dretes més enllà del segle XIX, període en el qual un gran nombre 

de ciutats europees van decidir alliberar-se dels murs que les circumdaven. Nogensmenys, a 

banda dels avenços en la guerra, també cal tenir en compte altres circumstàncies que van 

tenir un paper important en l’onada de demolició de muralles que tingué lloc al llarg 

d’aquest segle, com ara el seu elevat cost de manteniment, el creixement demogràfic, i 

l’afany de modernització i industrialització que sorgí en moltes de les grans ciutats del 

continent europeu, cas que també fou el de Barcelona.  

Aquesta onada de destrucció que va tenir lloc durant el segle XIX, va generar, al seu torn, 

aproximadament al cap d’un segle, una onada de restauració i de voluntat de recuperació de 

les muralles que, paradoxalment, anys enrere s’havien considerat com un destorb per a 

moltes ciutats. Això s’explica, fonamentalment, degut a la importància que va prendre el 

concepte de monument i de patrimoni durant la primera meitat del segle XX, en un 

moment en el qual diversos indrets europeus estaven treballant per tal de crear un 

sentiment d’identitat i de pertinença a la ciutat per part dels seus habitants. En aquesta línia, 

doncs, la muralla es converteix en el monument originari de la ciutat, i un exemple 

d’aquesta posada en valor de les muralles a través d’aquest nou punt de vista el trobem, 

precisament, en la ciutat de Barcelona.3 

                                                             
3 Per a més informació en relació a aquesta qüestió que, tanmateix, es desenvoluparà amb més profunditat en 
el cos d’aquest treball, consulteu: Cócola, Agustín. El barrio Gótico de Barcelona: planificación del pasado e imagen de 
marca. [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art. 2011. 
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No obstant això, cal tenir present que no totes les ciutats i pobles europeus van considerar 

imprescindible per al seu creixement urbanístic la demolició de les muralles que les 

envoltaven. Es creia que, si bé la importància militar dels murs havia desaparegut, aquests 

no tenien per què desaparèixer físicament, i algunes poblacions van contemplar la 

possibilitat de donar-los-hi un nous ús.  

D’aquesta manera, es pot considerar que, un cop els murs perden una de les seves funcions 

més bàsiques, la defensiva, apareixen diverses alternatives en relació a la seva utilitat. En 

primer lloc, s’observa l’opció d’enderrocar tot el perímetre de la muralla i procedir a 

l’expansió urbanística de la ciutat sense tenir en compte que aquesta, durant molts anys, 

havia estat un recinte emmurallat. Pel contrari, en segon lloc existeix l’opció de conservar 

totalment o parcialment les muralles.  

El que és interessant d’aquesta segona opció és que dins seu se’n despleguen múltiples més. 

D’aquesta manera, hi ha la possibilitat de convertir la muralla en un parc i en un espai verd 

de passeig que, després de l’expansió urbanística de la població, quedarà situat en el nucli 

antic que, en diversos casos, coincideix amb el centre de la ciutat. Diverses ciutats europees 

es decideixen per aquest model, i alguns exemples són Lucca i Palmanova, ambdues ciutats 

italianes. Seguidament, també existeix la possibilitat de dotar les muralles d’una importància 

històrica i cultural, tot elevant-ne la seva estructura al nivell de monument i de patrimoni de 

la ciutat. Alguns exemples, aquesta vegada més propers, són les ciutats d’Àvila, Lugo, 

Montblanc, Girona i Tarragona – totes elles poblacions amb algun tipus de reconeixement 

com ara “bé nacional d’interès cultural”, “monument nacional” o “patrimoni de la 

humanitat”. I encara, hi ha una possibilitat que enllaça amb l’anterior i consisteix en 

aprofitar aquest nou monument i convertir-lo en un atractiu turístic. Un dels exemples més 

paradigmàtics en aquest àmbit és el de Carcassona. 

De fet, és força freqüent que aquestes diverses alternatives s’entrecreuin i es combinin tot 

depenent del temps i de les  circumstàncies concretes de cada ciutat. A tall d’exemple, una 

de les ciutats que ho il·lustra és precisament la ciutat de Barcelona. Un cop es va aconseguir 

la necessària aprovació des de Madrid, a mitjan segle XIX, es va destruir gairebé tota la 

muralla medieval i tot l’interès i esforç es va bolcar en l’eixamplament de la ciutat. Vora 

d’un segle més tard, però, l’interès per la recuperació del passat, impulsat per diversos 

motius i circumstàncies que es desenvoluparan en el cos d’aquest projecte, va propiciar que 

tant la muralla romana com la medieval guanyessin un nou protagonisme a la ciutat.  
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3. Les muralles de Barcelona 

 

Muralla romana: muralla fundacional i muralla baix imperial  

La colònia romana de Barcino, que més endavant donà lloc a la ciutat de Barcelona, va 

néixer al segle I d.C en un petit turó anomenat Mont Taber, que actualment es coneix com 

a Pla de Barcelona. Va ser fundada per Juli August, que la va batejar amb el nom de Barcino 

Faventia Julia Augusta Paterna i, paral·lelament a la seva formació, es va construir una muralla 

que l’envoltava. Així doncs, Barcelona ha estat dotada de muralles des dels seus orígens, i 

l’època romana es constitueix com el període de fundació del primer recinte emmurallat 

que, molts segles després, es convertiria en una gran ciutat i metròpolis europea de més 

d’un milió d’habitants.  

Durant la primera meitat del segle XX, però, i gràcies a l’arqueologia i als treballs 

d’excavació, es va descobrir que aquesta muralla estava formada per un doble cos, en tant 

que es constituïa per una “muralla d’època fundacional, augustal, reforçada al final del segle 

III o principi del IV per una altra cortina juxtaposada, per l’exterior, a la primera.”4 Per 

tant, la muralla d’època romana consta de dues fases: en la primera es va construir el que es 

coneix com a muralla fundacional i en la segona la muralla baix imperial. 

La primera muralla era d’una estructura força senzilla, pel fet que la ciutat va ser fundada en 

una època de pau en la qual no abundaven les amenaces exteriors. De la mateixa manera 

que moltes altres ciutats emmurallades en època augusta, la muralla de Barcino estava dotada 

de funcions simbòliques que, juntament amb les de caràcter polític, econòmic i religiós, 

eren de gran consideració i importància a l’època. Per exemple, contribuïen a establir una 

clara diferenciació entre la urbs, allò que quedava dins del recinte emmurallat, i el suburbium, 

aquelles edificacions o estructures que envoltaven els murs des del cantó exterior. 

Existeixen múltiples historiadors que han posat èmfasis en les diverses funcions de les 

muralles, tant en època romana com en èpoques posteriors. Particularment, en relació a la 

muralla romana de Barcino, Albert Cubeles i Ferran Puig consideren que: 

El paper de les muralles en una ciutat és complex. El primer que es pensa en visualitzar una ciutat 

emmurallada és en la seva defensa. I certament aquest és un dels seus principals papers, però ni de 

                                                             
4 Sobrequés, Jaume. Història de Barcelona. Barcelona: Rosa dels vents. 2008. p. 270. 
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bon tros n’és l’únic. Les muralles també acompleixen altres funcions que les ciutats necessiten 

resoldre per ser operatives com és la de límit, que es relaciona amb aspectes econòmics, polítics, 

religiosos i jurídics, entre d’altres.5  

Cal tenir present que la muralla fundacional no va mantenir-se intacta fins a arribar a la fase 

de construcció de la muralla baix imperial sinó que, al llarg dels segles, va ser objecte de 

diverses reformes i intervencions. D’aquesta manera, la muralla va anar patint una sèrie de 

transformacions a mesura que passava el temps i la ciutat evolucionava i s’adaptava a les 

noves necessitats de cada moment. 

Un cop arribats al segle III, pels voltants de l’any 270, els francs alamans van saquejar, entre 

d’altres, poblacions de la costa mediterrània hispànica, i Barcino no va ser pas una excepció. 

L’impacte que va rebre va ser tan fort que molts habitants la van abandonar. Hi ha 

historiadors que creuen que moltes de les poblacions afectades van quedar deshabitades i 

que es va produir una retornada massiva al camp. Pel contrari, altres historiadors revoquen 

aquesta hipòtesis tot sostenint que, si bé és innegable que aquestes invasions van posar de 

manifest la poca seguretat i defensa de les ciutats, ràpidament es van aixecar noves 

fortificacions i es van millorar i reforçar les ja existents, fet que contradiu amb escreix la 

versió de l’abandonament total de les ciutats.6  

Precisament, la construcció de la muralla baix imperial de Barcino s’emmarca en aquest 

context. Aquesta muralla no modificava el traçat de la muralla fundacional, sinó que es 

concentrava en revestir-la d’un sistema defensiu molt més potent afegint-hi, per exemple, 

més de 70 torres – que es van constituir com un tret característic i diferenciador, ja que 

proporcionaven a la ciutat l’aspecte d’una gran corona – i parant especial atenció a reforçar 

els trams de muralla més propers al mar. Definitivament, és aquest segon cos de la muralla 

el que sumà a la funció simbòlica inicial una funció pràctica i de caràcter militar: la de 

protegir la ciutat. 

Aquesta doble muralla va romandre intacta durant més de cinc segles fins que, a partir dels 

segles XI i XII, es va fer evident la necessitat d’aixecar una nova fortificació. Just després 

                                                             
5 Cubeles, Albert i Puig, Ferran. Les fortificacions de Barcelona. Dins Bohigas, Oriol., et al. Abajo las 
murallas!!! 150 anys de l’enderroc de les muralles de Barcelona. Barcelona: Museu d’història de la ciutat. 2004. p. 49. 
6 Per a més informació en relació a aquest aspecte vegeu: Beltrán de Heredia, Julia. Barcino, de colonia 
augustea a sede regia en època visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de 
la arqueología. Dins Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones. Girona: Institut de 
Girona. Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. 
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del reforçament de la muralla fundacional, la ciutat va viure un període tranquil, en el qual 

no es va veure involucrada en cap conflicte important.  És per aquest motiu que la funció 

defensiva inicial dels murs aviat va quedar relegada a un segon terme i les funcions 

simbòliques van guanyar terreny de nou. En aquesta línia, la funció de monumentalització, 

que pretenia enaltir la ciutat i dotar-la d’importància, va ser la que va prendre més força. 

D’altra banda, la ciutat no va deixar de créixer, i durant aquest llarg període de temps, es 

van aprofitar els forts murs de la fortificació per adossar-hi nous edificis, de manera que 

aquests van quedar amagats rere seu. Tal i com exposa Julia Beltrán, es tracta d’una 

transformació de la muralla romana a l’època medieval, i les cases de les famílies nobles, 

com ara el Palau Marc7, en són un bon exemple, atès que van transformar algunes de les 

torres defensives en part de les seves residències.8 

No es tracta, per tant, d’un enderrocament, sinó d’un procés que va fer que la muralla 

quedés dissimulada enmig del creixent entramat de la ciutat: “Amb el pas del temps i amb 

el creixement urbà, la muralla romana desapareix de la imatge de la ciutat fins a perdre-se’n 

la memòria, tot i això, es conserva amagada per les construccions posteriors que la van 

utilitzar com a paret mitgera.”9 Com a conseqüència, aquesta ocultació ha permès protegir 

la muralla durant segles i segles i fer-la perdurar fins a l’actualitat. 

En aquesta línia – tal i com es desenvoluparà en la tercera secció del projecte – a poc a poc, 

i afegint-se a la voluntat dels darrers anys de monumentalització i museïtzació del centre de 

la ciutat per tal d’atreure els visitants, les tasques arqueològiques, les excavacions, els 

enderrocaments d’edificis antics i les obres de la ciutat han comportat el retrobament de 

diversos trams de la muralla romana. 

 

Muralla medieval: muralla de Jaume I i muralla de Pere III 

El període que comprèn del segle V al segle XI es va caracteritzar per un procés 

d’estancament i un creixement lent però progressiu de la ciutat. A partir del segle XI, però, 
                                                             
7 Tal i com s’esmentarà en el proper apartat, es tracta d’una edificació que s’ha mantingut fins als nostres dies 
i que actualment es coneix amb el nom de Pati d’en Llimona, el mateix nom que pren el Centre Cívic que s’hi 
ubica.  
8 Beltrán de Heredia, Julia. “Intervenir a la muralla romana de Barcelona” dins de Quarhis: Quaderns 
d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. Núm 8. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat, Institut de 
Cultura, Ajuntament de Barcelona. 2012. p. 199. 
9 Íbid. 
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Barcelona va passar a ser el centre administratiu dels comtats catalans, pel fet que s’hi va 

situar el govern comtal, que controlava el poder polític, jurídic, militar i religiós. Això va 

impulsar, durant els segles XII i XIII, una expansió urbanística considerable de la ciutat, de 

tal manera que es van crear nous convents i van créixer els burgs – els barris exteriors a la 

vila emmurallada10.  

Aquest ràpid creixement va fer que augmentés la preocupació per la defensa de la ciutat, 

atès que aquesta, com ja és sabut, havia absorbit completament les antigues muralles 

romanes. És per aquest motiu que, finalment, després de tants segles es van aixecar unes 

noves construccions de tancament sota la direcció del Consell de Cent, institució que va 

tenir la competència de les muralles fins a mitjan s.XVII11. Aquestes muralles incloïen per 

primera vegada dins del seu traçat – i, per tant, dins del nou i ampliat recinte emmurallat – 

els nous barris anomenats burgs. Es tracta de la primera fase de construcció de la muralla 

medieval, duta a terme en època de Jaume I, que passava al llarg de la rambla – aleshores la 

riera d’en Malla –, acabava en arribar al mar i constava de cinc portals: el Portal de Santa 

Anna o dels Bergants, el Portal de Portaferrissa, el Portal de la Boqueria, el Portal de Trenta 

Claus o dels Ollers i el Portal de Framenors o de les Drassanes. Així doncs, aquest primer 

tram es coneix o bé sota el nom de Muralla de Jaume I o bé sota el nom de Muralla de la 

Rambla. 

Pel que fa a les funcions d’aquests nous murs, altre cop la defensiva i les simbòliques van 

ser les més destacades. De la mateixa manera que ja havia passat anteriorment amb la 

muralla romana, aquests primers trams de muralla medieval establien una clara distinció 

entre allò que quedava dins del nou recinte i allò que en continuava quedant fora malgrat 

haver inclòs alguns burgs. Com a conseqüència, els portals també van passar a ser molt 

importants, ja que constituïen l’únic nexe d’unió entre ambdós espais. 

Les obres de construcció d’aquest primer tram de muralla es van allargar fins a mitjan segle 

XIV, de tal manera que, només acabar, “fou evident la necessitat d’ampliar aquesta 

fortalesa tancant també fins les muralles els barris que s’anaven formant a l’altra banda de la 

Rambla, els quals fou donat aleshores el nom de Raval.”12  

                                                             
10 Per a més informació en relació a aquest període vegeu: Batlle, Carme., i Vinyoles, Teresa. Mirada a la 
Barcelona medieval des de les finestres gòtiques. Barcelona: Rafael Dalmau. 2002. 
11 Cubeles, Albert., i Puig, Ferran. Les fortificacions de Barcelona. Dins Bohigas, Oriol., et al. Abajo las 
murallas!!! 150 anys de l’enderroc de les muralles de Barcelona. Barcelona: Museu d’història de la ciutat. 2004. p. 57. 
12 Duran i Sanpere, Agustí. Barcelona i la seva història (I): La formació d’una gran ciutat. Barcelona: Curial, 
documents de cultura. 1973. p. 200. 



13 
 

La ciutat havia anat creixent durant aquest temps altre cop fora muralles i es tornava a 

repetir la situació d’anys enrere: totes les edificacions i construccions exteriors a la muralla 

– majoritàriament masies, horts i institucions religioses – restaven desprotegides i 

exposades a l’enemic. L’any 1357, amb l’inici de la Guerra de Castella, aquesta situació 

s’havia posat de manifest, de manera que Pere III va recórrer al Consell de Cent per tal que 

millorés la defensa de la ciutat i aquesta es pogués protegir davant del possible atac de les 

tropes castellanes.  

La segona fase de construcció de la muralla medieval – coneguda com a Muralla de Pere III 

– es va veure impulsada per aquestes circumstàncies i es va caracteritzar pel fet de reforçar 

els trams més indefensos de la primera fase i per ampliar el recinte emmurallat tot incloent-

hi les noves zones edificades.  

D’una banda, la part de la ciutat més propera al mar era una de les zones més 

desprotegides. Segons el prolífic historiador Duran i Sanpere, Barcelona entenia el mar com 

el seu aliat i “La platja no tenia [...] un port per a rebre amics ni una muralla per a rebutjar 

enemics. Es presentava, lliure i oberta en tota la seva extensió, davant la ciutat que, vista la 

situació de les muralles, semblava que només podia tenir escomeses terrestres.”13 A 

principis del segle XIV, però, van arribar els primers desenganys, com ara incursions de 

pirates, turcs i moros. Conseqüentment, la concepció del mar envers la ciutat va canviar i, 

per primera vegada, fou necessària una fortificació que els separés. Tanmateix, els forts 

temporals enderrocaren ràpidament bona part del nous murs, que no van ser renovats i 

millorats fins a finals del segle XVIII. 

D’altra banda, el barri del Raval constitueix la nova zona que va passar a formar part de la 

vila emmurallada. Malgrat que des de mitjan segle XIV la necessitat de fortificar aquest nou 

barri havia quedat palesa, no va ser fins més endavant que es va tenir en compte com una 

possibilitat real. L’any 1368 el Consell de Cent va convocar els ciutadans perquè 

col·laboressin en la construcció de la segona fase de les muralles. Els ciutadans del Raval 

també van ser cridats i van demanar com a condició per treballar que s’inclogués el seu 

barri dins del nou perímetre de fortificació, demanda que fou acceptada pel Consell amb la 

intenció d’aconseguir, així, mantenir la mà d’obra del nou barri. 

En un primer moment, hi havia la sospita que tan sols s’hi realitzarien unes mínimes obres 

de tancament, ja que el Raval es tenia com una zona de poca importància. Tanmateix, aviat 
                                                             
13 Op. Cit., p. 194. 
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va adquirir el seu paper i es va passar a entendre com “un nou impuls de la ciutat per a 

allunyar del seu nucli urbà els establiments, oficis i serveis poc adients amb la seva 

importància ciutadana”14 i la fortificació d’aquest barri va acabar sent concebuda com una 

part més de la muralla, amb les seves pròpies torres i portals. De fet, en aquest tram de 

muralla s’hi va construir el Portal de Sant Antoni, que s’acabaria constituint com el portal 

d’entrada a la ciutat més utilitzat pels reis, normalment provinents de Saragossa.  

A banda d’aquest portal, però, el nou tram de muralla estava dotat de tres entrades més: El 

Portal de Sant Pau, el Portal de Tallers i el Portal de Santa Madrona. Tanmateix, cal 

remarcar que, després de la construcció del Portal de Sant Antoni, van sorgir dubtes i 

discussions sobre el recorregut que havien de prosseguir els murs. Una de les opcions que 

hi havia era traçar una línia horitzontal que unís directament el Portal de Sant Antoni amb 

la Rambla, deixant així les Drassanes fora del recinte que, aleshores, ja tenia la seva pròpia 

fortificació. Finalment, però, es va decidir tancar aquella zona, en la qual encara només hi 

havia horts, per decisió de Pere III. El comte de Barcelona tenia la voluntat de construir en 

aquell espai lliure d’edificacions un Palau Reial, un projecte que, tanmateix, mai es va acabar 

realitzant. 

 

Transformacions de la muralla en època moderna i  posterior 

enderrocament 

L’arribada de les armes de foc a Barcelona i els conflictes de l’època, especialment la 

Guerra de Successió, van propiciar una onada de reformes i millores de la muralla. Cal tenir 

present que la fortificació moderna no va ampliar el perímetre emmurallat ni va substituir la 

muralla medieval – com si que havia fet aquesta amb la muralla romana – sinó que es va 

superposar als murs ja existents; és a dir, tots els nous elements defensius es van afegir a la 

muralla medieval, de manera que el traçat de la ciutat no es va veure alterat. 

Tal i com s’ha exposat en l’apartat anterior, les armes de foc van suposar un canvi 

substancial en la manera de fer la guerra i d’atacar a l’enemic i, com a conseqüència, 

l’estructura de les fortificacions defensives també va haver de canviar, per tal d’adaptar-se al 

nou sistema d’atac.  

                                                             
14 Op. Cit., p. 204. 
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Per aquesta raó – i seguint el model de fortificació de l’enginyer militar Sébastien le Prestre 

de Vauban que ja havia triomfat en altres indrets d’Europa com ara França i els Països 

Baixos – es va augmentar el gruix dels murs i se’n va disminuir l’alçada, a la vegada que es 

buscava una solució al problema que suposaven les torres, que s’havien convertit en 

l’element més fràgil i fàcil de destruir pels canons. Primer es van construir torres circulars, 

més resistents que les quadrades, però la solució de debò va arribar amb els baluards, uns 

elements defensius i fortificats, amb forma poligonal, que es situaven als cantons dels murs. 

Amb aquestes construccions “El vall continuava existint, però ja no com una rasa mes o 

menys ampla, sinó com una gran superfície que es completava amb una contraescarpa a la 

fortificació per tal de crear un angle favorable per a la defensa.”15  

Al segle XVI es van aixecar els primers baluards a la fortificació de Barcelona: el de Santa 

Madrona o Santa Eulàlia16, el de Sant Francesc, el de Sant Ramon, el de Llevant i el de 

Migdia. Tots ells estaven situats a la muralla de mar, que feia temps que restava malmesa 

degut als forts temporals, i van reforçar considerablement aquesta zona. Més endavant, a 

mitjan segle XVII, es van iniciar les construccions de la resta de baluards que havien 

d’envoltar tot el recinte emmurallat: el de Sant Daniel, el de Portal Nou, el de Sant Pere, el 

de Jonqueres, el de l’Àngel, el de Tallers o Sant Sever i el de Sant Antoni. 

Aquestes millores van ser fonamentals durant la Guerra de Successió, en tant que van 

convertir Barcelona en una ciutat estratègica des del punt de vista defensiu. Ara bé, la 

derrota del 1714 va suposar un canvi significatiu per les fortificacions de la ciutat, i la 

construcció de la Ciutadella en va constituir la peça clau.17 Ja des del començament de les 

obres, que van implicar la destrucció de múltiples edificis del Barri de la Ribera i van deixar 

tots els seus veïns sense sostre, aquesta fortificació va ser objecte de tensions constants. 

En aquest sentit, és indispensable tenir en compte el gir que proposen alguns historiadors, 

com ara Albert Cubeles i Ferran Puig. Es tracta d’un canvi de funció i, per tant, també de 

concepció, atès que la muralla va deixar de ser un element defensiu i de protecció pels 

ciutadans que acollia i va passar a ser tot el contrari; una mostra de vigilància i d’opressió 

per la societat que empresonava: “La fortificació no només serveix per a defensar la ciutat 

                                                             

15 Cubeles, Albert., i Puig, Ferran. Les fortificacions de Barcelona. Dins Bohigas, Oriol., et al. Abajo las 
murallas!!! 150 anys de l’enderroc de les muralles de Barcelona. Barcelona: Museu d’història de la ciutat. 2004. p. 65. 
16 També conegut com a Baluard del Rei 
17 Per tal d’anar seguint l’evolució de les fortificacions de la ciutat vegeu la figura 2.1. de l’annex 
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d’atacs exteriors, també passa a ser un instrument de la Corona per a mantenir sota control 

una ciutat que es revolta contra l’autoritat.”18  

D’aquesta manera, l’època moderna es constitueix com el moment en el qual va canviar 

rotundament el significat de la muralla des del punt de vista de la població barcelonina. El 

govern central va imposar a la ciutat la condició de Plaça Forta, segons la qual tot el 

territori circumdant de l’anomenat Pla havia de restar lliure de qualsevol tipus d’edificació o 

construcció. Des d’aleshores, els murs van passar a simbolitzar la derrota patida durant el 

conflicte bèl·lic més significatiu de la història de Catalunya. I encara, a mesura que avançava 

el temps i que la ciutat s’anava recuperant i enfortint després de les conseqüències de la 

guerra, el recinte emmurallat es veia com un impediment per al creixement, l’evolució i, en 

definitiva, la llibertat de la ciutat i dels seus habitants que, sota l’atenta vigilància de l’exèrcit 

del rei enviat a la Ciutadella, es sentien vilment empresonats dins de la seva pròpia llar. En 

aquesta línia, Duran i Sanpere fa un molt bon resum de la història de les muralles de la 

ciutat: 

Barcelona ha estat plaça forta al llarg de més de setze segles. El primer recinte emmurallat és del final 

del segle III o del principi del IV. El segle XIII fou ampliat el perímetre, rectificat i eixamplat 

novament els segles XIV i XV. I ja sense noves reformes, amb els portals més o menys defensats 

amb baluards d’una o altra forma segons les èpoques, les muralles persistiren fins al 1869, obligant la 

ciutat a créixer sense ampliar-se, torturant els carrers, disminuint els espais lliures, fins a convertir-se 

en una ciutat obsessionada contra el seu cinyell deformant i amb un sol desig i una sola veu: la 

supressió de les muralles.19  

Així doncs, el permís per enderrocar la fortificació no va arribar fins a mitjan segle XIX, i la 

ciutat no va quedar lliure de murs fins a finals de la dècada dels seixanta. Durant la primera 

meitat del segle, per tant, la ciutat creixia, evolucionava i es modernitzava a un ritme 

vertiginós, però sempre dins dels límits que marcava l’antiga fortificació. La Revolució 

Industrial va impactar amb força a la ciutat, i va anar acompanyada d’un alt creixement 

demogràfic que cada cop feia més evident la necessitat d’adaptació, de canvis urbanístics i, 

en definitiva, de sanejament i higienització de la ciutat. A mesura que aquest procés 

avançava es feia més clar que la ciutat tenia un gran potencial que, tanmateix, quedava 

reprimit pels alts murs de la fortificació. En aquesta línia, tant les institucions, els 

                                                             
18 Op. Cit., p. 67. 
19 Duran i Sanpere, Agustí. Barcelona i la seva història (I): La formació d’una gran ciutat. Barcelona: Curial, 
documents de cultura. 1973. p. 13. 
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governants i fins els mateixos ciutadans sabien que calia enderrocar les muralles per 

respondre a l’expansió i a l’eixamplament que l’oprimida ciutat demanava a crits.  

No obstant això, les autoritzacions havien de venir de Madrid, del govern central, que 

precisament maldava per tenir controlada una ciutat que s’havia guanyat la fama de tossuda, 

revoltosa i problemàtica. Ara bé, la societat barcelonina no es va quedar ni molt menys de 

braços plegats esperant l’aprovació, que no va arribar fins l’any 1854. Ans al contrari, van 

ser múltiples els intents que hi va haver per tal d’aconseguir ensorrar els imponents murs 

medievals. És en aquest context, doncs, que s’han de situar els “episodis heroics com la 

temptativa d’enderroc de la Ciutadella el 1841 i de les muralles el 1843, i els posteriors 

càstigs: bombardeigs de la ciutat, exilis i contribucions elevadíssimes per costejar la 

reconstrucció de les fortificacions.”20 

Un dels exemples més significatius, en aquest sentit, el constitueix el concurs que va 

convocar l’Ajuntament de Barcelona l’any 1840, en el qual demanava una memòria que 

exposés tots els avantatges que comportaria la destrucció de les muralles. Pere Felip 

Monlau en va ser el guanyador, i la seva memòria, titulada “Abajo las murallas!!!”, posava 

èmfasis en l’aspecte industrial de la ciutat, que calia potenciar i que rivalitzava 

completament amb els murs que la limitaven. D’aquesta manera, Monlau sentenciava 

convençut que era “una locura inhumana oponerse con muros y barreras á su natural 

ensanche.”21 

I encara, aquesta disputa va prendre tanta importància que el ressò del lema “Abajo las 

murallas!!!” impulsat per Monlau i que, seguidament, clamà amb força tota la ciutadania 

barcelonina seguia latent gairebé dues dècades després – abans que es generalitzés la 

voluntat de recuperació del passat que abordada en la secció del treball que segueix a 

continuació. Els fets que embolcallen la demolició de les muralles van esdevenir part cabdal 

de la història de l’evolució de la ciutat. És en aquesta línia que no és pas d’estranyar, per 

tant, que aquest episodi fos reproduït a l’Oda a Barcelona, un dels poemes més significatius 

de Jacint de Vergader: 

 

                                                             
20 Santa-Maria Batlló, Glòria. Decidir la ciutat futura. Barcelona, 1859. Barcelona: Ajuntament de Barcelona: 
Institut de Cultura de Barcelona. Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. 2009. p. 25.  
21 Monlau, Pere Felip. Abajo las murallas!!! Memória sobre las ventajas que reportaria Barcelona, y especialmente su 
industria, de la demolición de las murallas que circuyen la ciudad. Barcelona: Imprenta del Constitucional. 1841. p. 11. 
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Al nàixer amazona, de mur te coronares,  

mes prompte ta creixença rompé l’estret cordó;  

tres voltes te’l cenyires, tres voltes lo trencares,  

per sobre el clos de pedra saltant com un lleó.  

 

Per què lligar-te els braços amb eix cinyell de torres?  

No escau a una matrona la faixa dels infants;  

més val que l’enderroques d’un colp de mà i esborres;  

muralles vols ciclòpies? Déu te les da més grans.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Verdaguer, Jacint. Oda a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1958. 
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4. Recuperació i restauració de la muralla romana i de 

la muralla medieval 

 

La recuperació de la memòria, context històric de l’època (finals del 

segle XIX i segle XX) 

L’anhelada destrucció de les muralles medievals va comportar un vertiginós creixement de 

la ciutat. La majoria d’estudiosos coincideixen en afirmar que les ànsies d’urbanització, 

modernització i industrialització, que tenien com a objectiu primordial enaltir Barcelona i 

posicionar-la al mateix nivell de les grans ciutats europees, van marcar fortament la segona 

meitat del segle XIX i les primeres dècades del XX. 

Com és ben sabut, el Pla Cerdà constitueix l’actuació per antonomàsia que va posar de 

manifest els nous horitzons que havia obert l’enderrocament dels vells murs. Tanmateix, la 

creació de l’Eixample no va suposar ni molt menys l’única transformació que va patir la 

ciutat a partir d’aquell moment. La ciutat antiga continuava essent innegablement el cor 

d’aquella Barcelona en expansió i, tant abans com després de la demolició de les muralles, 

va ser objecte de diverses actuacions. 

Totes aquestes transformacions – que, juntament amb l’enderroc de la fortificació 

medieval, es pot arribar a considerar que constitueixen un punt d’inflexió i marquen un 

abans i un després en la història de la ciutat de Barcelona – han estat minuciosament 

investigades per múltiples historiadors, arquitectes i estudiosos. Així doncs, les seves 

publicacions – particularment les d’Oriol Bohigas, Agustín Cócola i Joan Fuster, Antoni 

Nicolau i Daniel Venteo entre d’altres – constitueixen el fonament sobre el qual s’han basat 

les següents pàgines23. Pel que fa a les fonts primàries, s’han consultat diversos escrits de 

l’arquitecte i restaurador Adolf Florensa.24 

                                                             
23 Bohigas, Oriol. La doble lliçó de l’enderroc. Dins Bohigas, Oriol., et al. Abajo las murallas!!! 150 anys de 
l’enderroc de les muralles de Barcelona. Barcelona: Museu d’història de la ciutat. 2004.; Cócola, Agustín. El barrio 
Gótico de Barcelona: planificación del pasado e imagen de marca. [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. 
Departament d’Història de l’Art. 2011.; Fuster, Joan., Nicolau, Antoni., i Venteo, Daniel. La construcció de la 
gran Barcelona: L’obertura de la Via Laietana 1908-1958. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat. 2001. 
24 Florensa, Adolf. Conservación y restauración de monumentos históricos (1927 – 1946). V 1. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. 1947.; Florensa, Adolf. Conservación y restauración de monumentos históricos (1947 – 1953). V 2. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1954.; Florensa, Adolf “Las murallas romanas de la ciudad” dins de 
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En el cas de les reformes realitzades intra murs – com a resposta desesperada de 

sanejament de la ciutat mentre no arribava l’aprovació del seu enderrocament des del 

govern central – els exemples més destacats són les places construïdes com a resultat de 

l’alliberament d’espais que provocà la coneguda crema dels convents de l’any 1835 i 

l’obertura o prolongació de carrers, com és el cas del carrers Princesa, Ferran i Jaume I.25  

Seguidament, després que Barcelona quedés lliure de muralles, l’obertura de la Via Laietana 

– inicialment coneguda com a Via A –  va constituir la reforma més important de la ciutat 

antiga. La creació d’aquesta gran avinguda, juntament amb dues més – Via B i Via C –, ja 

havia estat prevista per Cerdà en el seu projecte d’Eixample. De fet, l’Ajuntament de 

Barcelona havia convocat un concurs amb l’objectiu d’escollir un projecte d’eixamplament 

de la ciutat en les bases del qual es deixava clar que l’Eixample s’havia d’entendre com una 

millora d’aquella asfixiada ciutat que fins aleshores havia tingut la condició de plaça forta. 

És per aquest motiu que s’expressava la necessitat d’executar projectes de reforma a la part 

antiga de la ciutat per tal d’unir-la a les zones noves que es preveia construir al seu voltant26. 

Així doncs, el projecte de Cerdà, malgrat que no va ser el guanyador del concurs sinó que 

va ser imposat des del govern de Madrid l’any 1860, complia amb els requisits que 

demanava l’Ajuntament. 

Tanmateix, el Pla Cerdà es va veure molt alterat atès als interessos de les elits econòmiques 

barcelonines que, al capdavall, eren les que prenien les últimes decisions. D’aquesta manera, 

no va ser fins l’any 1881 que es va aprovar l’obertura de les tres grans vies27, aquesta 

vegada, però, de la mà d’un nou projecte: el Pla Baixeras o Projecte de Reforma i Millora Interior 

de Barcelona.  

El que ja s’havia intuït força amb les obres anteriors a ciutat vella va quedar ben palès amb 

la realització d’aquesta reforma interior i, concretament, amb l’inici de l’obertura de la Via 

                                                                                                                                                                                   
Estudios sobre la ciudad antigua. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1961.; Florensa, Adolf. Conservación y 
restauración de monumentos históricos (1954 – 1962). V 3. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1962.; Florensa, 
Adolf. La valorización urbanística del circuito romano de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1964. 
25 Fuster, Joan., Nicolau, Antoni., i Venteo, Daniel. La construcció de la gran Barcelona: L’obertura de la Via 
Laietana 1908-1958. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat. 2001. p. 61. 
26 Les bases del concurs van ser publicades a Diario de Barcelona el 17-04-1859 i a la Gaceta de Madrid 24-04-
1859, tal i com es recull a: Santa-Maria, Glòria. Decidir la ciutat futura. Barcelona, 1859. Barcelona: Museu 
d’Història de la Ciutat. 2009. 
27 Cal recordar que la Via B i la Via C van patir diverses modificacions i finalment no van seguir el traçat 
recte proposaven tan Cerdà com Baixeras. Per a major informació en relació al projecte d’obertura de les tres 
grans avingudes consulteu: Fuster, Joan., Nicolau, Antoni., i Venteo, Daniel. La construcció de la gran Barcelona: 
L’obertura de la Via Laietana 1908-1958. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat. 2001. 
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A o Via Laietana. Fem referència a l’eliminació dels antics carrers i l’expropiació de les 

cases que havien tingut la mala fortuna d’estar situades justament on es preveia traçar la 

línia recta de la gran avinguda. En altres paraules, els enderrocaments van passar a ser el 

tret distintiu de les obres realitzades a la part antiga de la ciutat, ja que l’objectiu primordial  

del Pla Baixeras era alliberar un sòl extremadament sobreexplotat que havia estat ben a 

prop de provocar el col·lapse de la ciutat.  

Pel que fa a les edificacions d’interès històric i cultural no van gaudir ni molt menys d’un 

tracte especial. La societat barcelonina del moment, des de la massa de ciutadans fins a les 

classes dirigents, estava encegada per la voluntat de creixement que havia quedat reprimida 

a la força durant tants anys. El conegut arquitecte Oriol Bohigas exposa aquesta idea de la 

següent manera: “El primer fet significatiu [entorn a la destrucció de les muralles] és la 

pràctica unanimitat dels diversos estaments ciutadans a favor de l’enderroc, que mostraren 

una voluntat col·lectiva coincident.”28  

És en aquest mateix sentit que, a mitjan segle XX, l’arquitecte i restaurador Adolf Florensa 

va titllar d’“època funesta”29 el període que comprèn l’obertura de la gran avinguda i també 

les actuacions realitzades anteriorment, degut a les demolicions indiscriminades que el 

caracteritzen i que van afectar edificis i monuments importants per la història de la ciutat 

com ara el Palau Menor, el Convent de l’Ensenyança i, de retruc, les parets de la muralla 

romana a les quals s’havien adossat aquests edificis i molts d’altres. Tant és així, que tot 

centrant l’atenció en el cas en particular de la fortificació romana, l’arquitecte va fer una 

valoració molt negativa del segle XIX atès que, segons ell, “se caracterizó por una posición 

de absoluto desprecio de los muros.”30 

Ara bé, un cop arribats a aquest punt cal tenir en consideració que, de la mateixa manera 

que l’obertura de la Via Laietana va suposar el moment més àlgid de la nova cultura de 

l’enderrocament en favor de la modernització i transformació de la ciutat, també va 

constituir el punt d’inflexió cap a una nova concepció de la societat – especialment de les 

classes dirigents i intel·lectuals – marcada per la voluntat de conservar i recuperar tants 

elements com fos possible d’interès històric i cultural. Tal i com expressava Florensa “la 

opinión y el ambiente fueron modificándose y, en 1913, al quedar abierta la Vía Layetana, 
                                                             
28 Bohigas, Oriol. La doble lliçó de l’enderroc. Dins Bohigas, Oriol., et al. de Abajo las murallas!!! 150 anys de 
l’enderroc de les muralles de Barcelona. Barcelona: Museu d’història de la ciutat. 2004. p. 41. 
29 Florensa, Adolf. La valoración urbanística del circuito romano de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
1964. p. 9. 
30 Op. Cit., p. 10. 
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se había creado como una conciencia general de culpabilidad por la destrucción implacable 

que se había llevado a cabo.”31 Posteriorment, precisament 150 anys després de l’aprovació 

de l’enderrocament de les muralles, Oriol Bohigas va opinar el mateix, “El cert és que la 

defensa del patrimoni històric com a batalla – o batalleta – ciutadana contra l’enderroc no 

apareix clarament fins als esventraments del segle XX com fou el de la Via Laietana”32.  

Seguint en la mateixa línia dels anomenats erudits que s’ocupen d’aquest objecte d’estudi, es 

pot extreure una interpretació a través de la qual s’estableix que a partir d’aleshores es va 

iniciar una espècie de dialèctica entre la tendència de l’ensorrament i la tendència de la 

recuperació de la memòria. És a dir, els enderrocaments van continuar formant part de les 

reformes i els projectes de creixement de Barcelona, amb l’única diferència que a partir de 

llavors es va tractar d’un nou tipus de demolició. Es va passar d’un enderrocament que es 

podia definir perfectament com a indiscriminat a un enderrocament de caire estratègic que 

va ser determinant. D’aquesta manera, es pot considerar que la demolició va esdevenir un 

instrument pel govern barceloní – paral·lelament favorable als intel·lectuals i amants de la 

cultura i del passat de la ciutat – mitjançant el qual es facilitava la construcció de la gran 

capital moderna i industriosa que – com bé assenyalen els historiadors esmentats al llarg 

d’aquestes pàgines – s’havia estat perseguint fins i tot des d’abans de l’alliberació que va 

suposar l’eliminació del recinte emmurallat. 

És en aquest sentit que aquest nou tipus d’enderrocament, molt més meditat, enllaçava 

amb el sorgiment de la voluntat de recuperació de la memòria i de la història de la ciutat. 

Dit d’una altra manera, tots aquells edificis que a partir d’aleshores van romandre drets – o, 

en el pitjor dels casos, van ser traslladats a nous indrets de la ciutat33 – compartien un 

mateix tret: tenien un interès històric, artístic i/o cultural que contribuïa a la recuperació del 

passat de la ciutat. Es tractava, precisament, del que més interessava als governants i 

intel·lectuals – després del ja mencionat gir de concepció que van causar les obres de la Via 

Laietana – de cara a complir el seu objectiu i transformar la seva petita Barcelona en una 

gran ciutat europea. En canvi, la majoria de construccions que no posseïen cap d’aquestes 

característiques corrien l’alt risc de ser expropiades i reduïdes a runa sota la justificació – 

certament vàlida i legitimada – de la necessitat de sanejament i d’organització d’una 
                                                             
31 Op. Cit., p. 11 i 12. 
32 Bohigas, Oriol. La doble lliçó de l’enderroc. Dins Bohigas, Oriol., et al. Abajo las murallas!!! 150 anys de 
l’enderroc de les muralles de Barcelona. Barcelona: Museu d’història de la ciutat. 2004. p. 44. 
33 Un dels exemples més característics d’edifici d’interès històric i cultural traslladat a un nou emplaçament el 
constitueix la Casa Padellàs, l’actual Museu d’Història de la Ciutat, de la Plaça del Rei. Per a més informació 
vegeu: Peñarroja, Jordi. Edificis Viatgers de Barcelona. Barcelona: Llibres de l’índex. 2013. pp. 69 – 90. 
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circulació més eficaç del que, a mesura que avançaven les obres al Pla de Barcelona, 

s’estava convertint en el nucli antic de la ciutat. En definitiva, és en aquesta línia que, tal i 

com assenyalen de manera ben encertada diversos dels estudiosos en els quals es 

fonamenta el present treball, es pot parlar d’una recuperació selectiva de la memòria, en la 

qual tan sols van adquirir importància aquells elements que contribuïen a la creació de la 

determinada imatge de la ciutat que tant es maldava per aconseguir34. 

D’aquesta manera, enmig de la delimitada direcció que estava emprenent l’evolució de la 

ciutat, calia entendre la recuperació de la memòria des d’un punt de vista molt concret. 

Abans, però, és precís endinsar-nos en el context de l’època. Hem de situar-nos 

concretament a l’any 1927; per tant, poc temps abans del 1929, any en el qual s’havia de 

celebrar a Barcelona l’Exposició Internacional. Tal i com expressa l’historiador de l’art Joan 

Molet “Les actuacions «urbanístiques» directament relacionades amb l’Exposició tingueren 

un caràcter purament ornamental, dirigit a millorar la imatge de la ciutat i a fer de Barcelona 

una urbs moderna i cosmopolita a l’altura de les grans capitals europees.”35 

Es tractava, doncs, d’una oportunitat d’or per posar-se en marxa i començar a treballar pel 

que ja feia anys que es volia aconseguir: projectar una imatge singular de la ciutat i 

demostrar que es trobava a l’alçada de les grans capitals europees en tots els nivells. Així 

doncs, les dues cares de la moneda prenien la mateixa importància: per un costat, la 

innovació industrial i tecnològica a la cara del futur i la modernització, i per l’altre costat, 

l’interès històric i cultural a la cara del passat i la memòria.  

Per tal d’assolir aquesta ambiciosa imatge de la ciutat era necessari crear uns projectes molt 

concrets. En primer lloc, calia definir clarament els seus punts emblemàtics; és a dir, tota 

una sèrie d’icones que, per sobre de tot, havien de ser característiques, pròpies i 

diferenciadores per tal que contribuïssin a proporcionar una imatge clara i única de la ciutat 

que no es pogués confondre ni barrejar sota cap circumstància amb altres poblacions 

veïnes i/o similars. Avui en dia no es pot negar que Barcelona és coneguda per múltiples 

aspectes, si bé probablement destaca per sobre d’altres ciutats gràcies a la gran quantitat 

d’edificis modernistes que acull. Tanmateix, a mitjan segle XX el modernisme encara era 

                                                             
34 Per tal d’ampliar la informació relativa a la recuperació de la memòria i a la creació d’una imatge 
determinada de la ciutat, qüestió ja esmentada anteriorment i que s’abordarà a continuació, consulteu: Cócola, 
Agustín. El barrio Gótico de Barcelona: planificación del pasado e imagen de marca. [en línia]. Barcelona: Universitat de 
Barcelona. Departament d’Història de l’Art. 2011. 
35 Molet, Joan. El procés de construcció de l’Eixample (1860-1929). Dins Alberch, Ramon. Els barris de 
Barcelona: Volum I.Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana. 1997. p. 292. 
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massa ressent, fet que, tot sumant-se al caràcter trencador d’aquest moviment, impedia que 

s’observés i es valorés amb perspectiva i de la mateixa manera que es fa ara. És per aquest 

motiu que va ser un altre l’estil artístic – que també havia de tenir, no ho oblidem, un 

interès històric i cultural –  el que es va escollir per embellir la ciutat. Es tracta de l’estil 

gòtic que – aprofitant la reconstrucció de la façana de la Catedral Gòtica entre els anys 

1887 i 1912 – hauria de prendre la força suficient per tal d’associar-se automàticament amb 

la nova Barcelona que s’estava creant. 

En segon lloc, i com a complement de l’estil gòtic que s’havia d’erigir com al definitori de la 

ciutat, calia recuperar i posar en valor tots aquells elements que contribuïssin a fer palesa de 

manera ben visible la llarga història i tradició de la ciutat. Així doncs, si bé la primera 

actuació que es plantejava realitzar es preocupava més aviat de la concepció cara enfora de 

la ciutat – és a dir, de la imatge que es volia que percebessin els visitants estrangers i les 

grans ciutats europees que Barcelona aspirava a igualar –, la segona actuació planejada 

mirava més aviat cap endins, cap a totes aquelles persones que sempre havien viscut a la 

ciutat i que, com a conseqüència, constituïen una gran massa de testimonis que presenciava 

dia rere dia i sense excepció l’exponencial i vertiginós canvi que estava experimentant la 

seva fins aleshores petita ciutat. En definitiva, el que es pretenia era aconseguir implantar 

en tots els habitants barcelonins un sentiment identitari i un orgull de ciutat que es 

fonamentés en la visibilitat i l’embelliment dels elements amb més història de la capital 

catalana. 

Tal i com s’interpreta a continuació, a partir dels estudis dels diversos autors esmentats, és 

en aquest sentit que les antigues muralles de la ciutat, especialment la romana però també la 

medieval, s’inscrivien en aquesta actuació. En el cas de la fortificació romana es complia 

amb escreix l’objectiu de recuperació del passat. En aquesta línia, Cócola expressa, tot 

reproduint les paraules de Folch i Torres, que l’interès del monument rau en el fet de 

constituir “el testimoni més vell de la nostra història”36. I encara, els murs romans prenien 

doble valor atès que – en certa manera, i malgrat no ser d’estil gòtic – formaven part del 

projecte de creació del Barri Gòtic, tant per la seva proximitat en la zona com perquè 

moltes vegades es trobaven adossats a edificis medievals d’interès historicoartístic, ja fos 

degut a elements i característiques originals o afegides posteriorment. Pel que fa a la muralla 

medieval, la llunyania entre l’únic tram preservat i la part de la ciutat que s’estava erigint 

                                                             
36 Cócola, Agustín. El barrio Gótico de Barcelona: planificación del pasado e imagen de marca. [en línia]. Barcelona: 
Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art. 2011. p. 107. 
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com a Barri Gòtic va impedir que s’inscrivís en aquest projecte i, en canvi, es va relacionar 

amb la remodelació de les Drassanes de Barcelona, l’edifici gòtic que tenia a tocar. 

Tanmateix, adquiria d’igual manera un paper important en la recuperació de la memòria en 

tant que contribuïa a donar continuïtat a la història de la ciutat. Així doncs, tenint en 

compte que la construcció de muralles – degut al temps i al cost que suposaven – es 

considerava un clar símbol de poder de la població en qüestió, la visió de les altes i fortes 

parets medievals, sumada a la de la muralla romana erigida segles abans, es podia entendre 

com una manera de simbolitzar que la ciutat de Barcelona havia mantingut la seva 

importància durant les diferents èpoques històriques fins arribar a l’actualitat.  

En relació a ambdues fortificacions –  però especialment les medievals, pel simple motiu 

que amb prou feines feia un segle que tota la societat barcelonina havia adoptat el lema 

“Abajo las murallas!!!” de Pere Felip Monlau i l’havia cridat amb força fins a reeixir en el 

seu propòsit – és curiós contemplar com el temps, el pas del temps, pot arribar a capgirar-

ho tot completament. Duran i Sanpere expressa aquesta observació amb les següents 

paraules: “Vet aquí un nou contrast de l’opinió ciutadana a traves d’un segle escàs: tot el 

que fou entusiasme el 1860 per a llançar-se a l’enderrocament de les muralles fou després, 

el 1955, satisfacció i goig per la restauració de la petita part que n’ha pogut esser salvada.”37 

És important tenir present que rere aquests dos projectes de creació d’una nova Barcelona, 

estretament relacionats, també existien altres objectius,  en aquest cas de caire urbanístic i 

polític. Pel que fa a la consideració del primer objectiu, tal i com s’ha anat apuntant 

anteriorment, la fortificació medieval havia impedit durant un llarg període de temps que la 

ciutat s’eixamplés de manera natural. És per aquest motiu que va haver de créixer explotant 

al màxim les possibilitats de l’espai del qual disposava, tot afegint pisos superiors als terrats, 

esglaonant les façanes per guanyar uns pocs metres d’espai i creant arcs entre els carrers per 

tal d’edificar-hi al damunt. Un cop ensorrada la muralla, doncs, l’esponjament d’aquella 

ciutat abarrotada de carrers insalubres, poc lluminosos i encara menys ventilats, s’havia 

convertit en una necessitat d’allò més peremptòria: una ciutat moderna i industriosa no es 

podia permetre un nucli antic de condicions tan deplorables. Pel contrari, havia de disposar 

d’una bona comunicació amb els nous barris del voltant i, per sobre de tot, havia de lluir i 

dignificar els monuments més importants, motiu pel qual es necessitava un projecte 

d’higienització i sanejament. Tant és així, que les operacions urbanístiques – principalment 

                                                             
37 Duran i Sanpere, Agustí. Barcelona i la seva història (I): La formació d’una gran ciutat. Barcelona: Curial, 
documents de cultura. 1973. p. 210. 
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les que consistien en obrir places i carrers que proporcionessin espai, llum i ventilació – es 

van convertir en una bona eina per aconseguir-ho i, conseqüentment, van passar a formar 

part indispensable de la creació del Barri Gòtic i de la museïtzació del nucli antic en general. 

En aquesta línia, Xavier Peiró estableix en referència al planejament del barri vell que 

“l’objectiu és doble i alhora ambiciós: facilitar la circulació per l’interior de Ciutat Vella i 

mantenir-ne l’estructura urbana definida pels monuments i edificis més representatius.”38 

Per últim, cal considerar els objectius de caire polític; és a dir, d’on provenia la planificació 

d’aquest gran pla de transformació de la ciutat. Es tractava, doncs, d’un projecte liderat per 

la classe intel·lectual i dirigent del moment: la burgesia. Ja feia temps que la voluntat divina 

no regia l’ordre natural de les coses i, en substitució, la burgesia s’havia erigit com la nova 

força dominant de la societat. Tanmateix, aquesta nova classe dirigent no gaudia de tenir al 

seu darrere el mateix bagatge i tradició de la religió cristiana i, per tant, necessitava trobar 

nous mecanismes que legitimessin el seu poder. Donat que l’Edat Mitjana representava, pel 

que fa al cas de Barcelona, un període de desenvolupament urbà i comercial i, per tant, el 

naixement de les institucions burgeses, es va assumir aquest període com l’època daurada 

de la nació catalana. Segons Agustín Cócola, entre d’altres historiadors, és per aquest motiu 

que precisament es va escollir – entre l’ampli ventall de moviments artístics que havien 

existit al llarg de la història – l’estil gòtic per elevar-lo a la categoria d’estil nacional i la 

catedral gòtica com a símbol de la ciutat, ja que  

El gótico era un arte urbano, establecido en las ciudades que tenían órganos de autogobierno, 

espacios de libertad y de residencia del tercer estado, y la catedral habría servido a la burguesía como 

centro de reunión, y desde donde reclamaban a la aristocracia su independencia jurídica39 

D’aquesta manera, es fa evident que, tant la creació del barri gòtic com la posada en valor 

de les antigues fortificacions de la ciutat responien a dos objectius fonamentals. D’una 

banda, s’utilitzaven com a eina legitimadora de la presa de poder de la burgesia; és a dir, la 

nova classe dirigent i governant a partir d’aleshores. D’altra banda, aquesta nova elit 

pretenia enaltir la seva ciutat, de cara a les grans capitals europees – i, per tant, també al 

turisme estranger – i de cara a la massa popular de ciutadans barcelonins, tot creant-ne 

estratègicament una visió determinada a través dels treballs d’urbanisme i de restauració 

                                                             
38 Peiró, Xavier. Adolf Florensa i el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. La seva labor en la 
restauració de monuments i conjunts urbans. Dins Bohigas, Oriol., et al. Adolf Florensa i Ferrer (1889 – 1968). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 2002. p. 44. 
39 Cócola, Agustín. El barrio Gótico de Barcelona: planificación del pasado e imagen de marca. [en línia]. Barcelona: 
Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art. 2011. p. 371. 
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que, a tall d’exemple, Cócola sintetitza de manera molt encertada en el títol de la seva tesis 

doctoral, posteriorment publicada en forma de llibre: “El Barrio Gótico de Barcelona. 

Planificación del Pasado e Imagen de Marca”.40  

Un cop finalitzada aquesta aproximació al context històric de l’època i a la importància que 

van prendre la creació del Barri Gòtic i la recuperació de les muralles dins la planificació de 

la nova imatge de la ciutat, els següents apartats situen el punt de mira en les diverses 

característiques del procés de posada en valor d’aquestes fortificacions.  

 

Adolf Florensa i el seu pensament sobre la restauració 

La primera fase de recuperació de la muralla romana i de la medieval va ser protagonitzada, 

en bona mesura, per l’arquitecte Adolf Florensa – que l’any 1959 va ser reconegut amb el 

càrrec de Conservador de la Ciutat Antiga41 – i està compresa, aproximadament, entre els 

anys 1930 i 1970. Les properes pàgines es basen en alguns dels seus múltiples escrits i en la 

seva manera d’entendre la restauració dels antics murs. No hem d’oblidar, però, que 

historiadors i arqueòlegs de l’època, com ara Agustí Duran i Sanpere i Josep de Calassanç 

Serra i Ràfols, estretament vinculats amb diverses institucions culturals de la ciutat42, també 

van tenir un paper fonamental en aquests projectes de restauració.  

Els tres volums Conservación y restauración de monumentos históricos (1927 – 1946), (1947 – 1953), 

(1954 – 1962)43, editats per l’Ajuntament de Barcelona, constitueixen una bona guia que 

permet seguir de primera mà el procés, no només de les muralles, sinó de totes les 

construccions intervingudes durant aquests tres períodes. Els pròlegs dels llibres, en els 

volums dos i tres escrits pels alcaldes del moment – Don Antonio Mª Simarro i Puig i Josep 

                                                             
40 Cócola, Agustín. El barrio Gótico de Barcelona: planificación del pasado e imagen de marca. [en línia]. Barcelona: 
Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art. 2011. 
41 Peiró, Xavier. Adolf Florensa i el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. La seva labor en la 
restauració de monuments i conjunts urbans. Dins Bohigas, Oriol., et al. Adolf Florensa i Ferrer (1889 – 1968). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 2002. p. 53. 
42 Duran i Sanpere va ser el fundador de l’Insitut Municipal d’Història de Barcelona i va estar vinculat a 
l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi entre d’altres. Per la seva banda, Serra i Ràfols va ser president de la 
Societat Catalana de Geografia i va estar vinculat a l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i 
Prehistòria. 
43 Florensa, Adolf. Conservación y restauración de monumentos históricos (1927 – 1946). V 1. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. 1947.; Florensa, Adolf. Conservación y restauración de monumentos históricos (1947 – 1953). V 2. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1954.; Florensa, Adolf. Conservación y restauración de monumentos históricos 
(1954 – 1962). V 3. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1962. 
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Maria Porcioles i Colomer respectivament –, s’inscriuen completament dins la ja esmentada 

tendència de valoració del passat, un cop va ser superada l’eufòria inicial de modernització i 

mirada cap al futur. El següent fragment del pròleg escrit per Simarro i Puig – que fou 

l’escollit per La Vanguardia per tal de presentar el segon volum d’aquesta sèrie de llibres44 – 

es pot interpretar com una justificació en relació a l’actitud que anys enrere havia 

desencadenat l’enderroc de les muralles; és a dir, la inexistent consideració de la història i de 

la tradició de la ciutat. 

Las ciudades, como las familias y las naciones, prestan mayor atención a su historia, a medida que 

avanzan en el tiempo y se afirma la conciencia de su ser. Siempre la madurez comporta más interés 

por el pasado histórico y más esfuerzo por desentrañarlo. Y también mayor satisfacción en 

contemplar y lucir las antiguas glorias y bellezas.45 

Si bé cal tenir present que l’Ajuntament era qui donava el vistiplau a tots els plans de 

reforma i millora de l’espai públic i que, com a conseqüència, els restauradors i arquitectes 

havien de cenyir-se a les condicions dictades, és cert que la concepció que tenia Florensa 

sobre la restauració s’adaptava força als objectius que perseguien els governadors de la 

ciutat. 

L’arquitecte d’origen lleidatà no es considerava en cap cas seguidor de l’anomenada 

restauració en estil que imperava en aquell moment, el màxim exponent de la qual va ser el 

francès Viollet-le-Duc. Tal i com exposa Terradas a la seva tesis, Florensa criticava que  

moltes vegades, el resultat d’aplicar el mètode de Viollet-le-Duc era un edifici en gran part nou, de 

formes romàniques o gòtiques segons l’estil principal que havia decidit l’arquitecte restaurador, el 

qual enderrocava tot el que no era en aquest estil i, per això el resultat final era un edifici diferent, 

desconegut; en definitiva, un monument novell.46  

Paradoxalment a aquests arguments, però, i en segons quins casos concrets, Florensa 

considerava adient decantar-se pel tipus de restauració propugnada pel francès, que tants 

debats i controvèrsies havia generat. Així doncs, es declarava partidari de les 

                                                             
44 La Vanguardia. “Resurrecciones casi milagrosas”. 25-03-1954 p. 6. 
45 Florensa, Adolf. Conservación y restauración de monumentos históricos (1947 – 1953). V 2. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. 1954. p. 5. 
46 Terradas Muntañola, Robert. Les Drassanes de Barcelona. La geometría, la traça i l’estructura com a garants de la 
identitat de l’edifici. [en línia]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Departament d’Enginyeria i Arquitectura. 
2008. p. 125. 
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reconstruccions hipotètiques sempre i quan es disposés d’un precís coneixement de la 

construcció en qüestió i del seu estil.47  

Degut a aquesta posició intermèdia sota la qual s’emparava, l’arquitecte tenia un marge 

força ampli per variar la seva opinió segons les circumstàncies; fet que li va suposar, a 

banda de molts elogis, també moltes crítiques. Tan sols a tall d’exemple, en un llibre que 

repassa la seva carrera professional, Xavier Peiró opina que Florensa “És, en aquest sentit, 

un artista actuant davant el seu públic urbà més que un historiador o un erudit 

desenvolupant la seva tasca, tot interpretant-la amb exclusivitat des de les especificitats de 

la seva professió.”48 

 

Recuperació de la muralla romana 

Tal i com ja s’ha avançat, el present treball es basa en els escrits de l’arquitecte Florensa per 

tal d’abordar el seu objecte d’estudi: el procés de restauració  de les muralles de la ciutat a 

partir del segle XX. Pel que fa a la fortificació romana, les publicacions de l’arquitecte 

permeten elaborar una idea força concreta del resultat final que es preveia aconseguir un 

cop realitzats els treballs d’urbanització i millora de les antigues parets. Així doncs, Florensa 

va fer un repàs exhaustiu de les zones en les quals es tenia coneixement de l’existència de la 

muralla, de les tasques arqueològiques i d’excavació realitzades, i de l’alliberació dels 

fragments de muralla allà on va ser possible. D’aquesta manera, de la mà de les pàgines 

redactades pel Conservador de la Ciutat Antiga, es poden rememorar els projectes aprovats, 

les actuacions realitzades i les que, en canvi, finalment no van poder ser dutes a terme. 

La primera tasca important de restauració, a l’actual plaça de Ramon Berenguer el Gran, 

estava estretament lligada amb les obres d’obertura de la Via Laietana. Els enderrocs de les 

obres van suposar la descoberta d’un tram considerable de muralla, i la creació d’una plaça 

enjardinada al seu voltant constitueix un bon exemple del canvi de consciència que va 

provocar el projecte d’obertura d’aquest gran carrer. D’aquesta manera, la primera actuació 

de valoració de la muralla va començar durant el període comprès entre els anys 1927 i 

1946 i es va donar completament per acabada entre els anys 1947 i 1953. 

                                                             
47 Peiró, Xavier. Adolf Florensa i el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. La seva labor en la 
restauració de monuments i conjunts urbans. Dins Bohigas, Oriol., et al. Adolf Florensa i Ferrer (1889 – 1968). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 2002. p. 34. 
48 Op. Cit., pp. 38 i 39. 
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L’any 1948 es constitueix com una altra data important, en tant que l’alcalde Simarro i Puig 

va aprovar un projecte en el qual es planejava obrir un nou carrer que seguiria el recorregut 

de la muralla des del carrer de Sots tinent Navarro i fins al carrer de Regomir. Per tal que el 

projecte es fes realitat, però, s’haurien de tirar a terra diverses cases adossades als murs 

d’aquesta zona de la fortificació romana. Es posa de manifest, doncs, com la dinàmica de 

l’enderroc seguia ben latent al nucli antic de la nova i imparable Barcelona, amb l’única 

diferència que aleshores es tractava d’un tipus de demolició completament premeditada i 

enfocada a uns objectius molt determinats. 

No va ser fins l’any 1964 que es va dissenyar un projecte amb la voluntat de donar un sentit 

unitari entre les properes actuacions previstes i les intervencions ja finalitzades. Florensa 

expressa que aquest pla de posada en valor es va idear per petició de l’alcalde Porcioles i 

Colomer, engrescat pel resultat que havien donat les últimes tasques arqueològiques, segons 

les quals existia 

“La convicción de que los muros y torres del recinto, por lo menos en sus primeras hiladas, se 

mantienen enteras bajo las casas aun allí donde se los tenía por desaparecidos, unida al aliciente que 

representa la posibilidad, casi con seguridad, de encontrar en los macizos interiores piezas de gran 

interés artístico y arqueológico”. 49 

A continuació, es pren com a guia principal l’article Las murallas romanas de la ciudad50 i el 

plànol inclòs a La valorización urbanística del circuito romano51, així com algunes de les 

fotografies de diversos dels seus escrits, en tant que es constitueixen com a suport i 

complement dels textos. I encara, també amb altres escrits de Florensa i d’arquitectes i 

historiadors posteriors, el present treball proposa recórrer el circuit romà tal i com es 

conservava a mitjan segle XX, de manera que es pugui comprovar com les diverses 

actuacions realitzades s’adherien en gran mesura als interessos de museïtzació de la ciutat 

vella, impulsats per la classe dirigent barcelonina, ja exposats al llarg de tot aquest apartat. 

Successivament es compararà l’estat de la fortificació romana durant el primer període de 

                                                             
49 Florensa, Adolf. La valorización urbanística del circuito romano de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
1964. p. 24 – 25. 
50 Florensa, Adolf “Las murallas romanas de la ciudad” dins de Estudios sobre la ciudad antigua. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. 1961. Cal remarcar per endavant que en aquesta edició aquest capítol no consta de 
numeració de les pàgines. 
51 Vegeu plànol 3.1 de l’annex. 
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restauració amb el seu estat actual, tot valent-nos dels estudis realitzats per Dani Cortijo52 i 

de l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 53 com a ajuda principal. 

Prèviament a la descripció dels diversos trams Florensa divideix el recinte en dos quadrants, 

el nord est i el sud oest, a partir d’un criteri de distinció entre la zona més fàcil de recuperar 

– el quadrant nord est, la major part del qual està compost per edificacions públiques – i la 

més complicada – el quadrant sud oest, ocupat en bona mesura per cases privades. 

El recorregut comença per l’Avinguda de la Catedral54; és a dir, pels llenços de muralla i les 

torres que es troben, per un costat, just a tocar de la Catedral i, per l’altre, adossades a 

l’edifici de la Pia Almoina, també anomenada “la Canonja”. Pel que fa al fragment 

conservat al costat de la Catedral, es trobava integrat en dos edificis gòtics: la Casa del 

Degà55 i la Casa de l’Ardiaca, la segona de les quals va passar a ser la seu de l’Arxiu Històric 

de la Ciutat de Barcelona l’any 1921. Aquestes cases medievals es van veure afectades per 

les obres de restauració que tenien la intenció de monumentalitzar la zona. No obstant això 

– a diferència de les altres edificacions que van ser enderrocades atès que, a banda de no ser 

d’interès historicoartístic, impedien l’admiració dels murs romans – tant la Casa del Degà 

com la Casa de l’Ardiaca, pel fet de ser construccions d’estil gòtic, van ser objecte de 

reformes de millora per tal d’equiparar-les al mateix nivell d’importància que havia 

d’adquirir la plaça. 

Pel que fa als ensorraments d’edificacions en aquest sector, se’n van produir dotze: a les 

vuit edificacions adossades a les cases gòtiques56, i a les quatre cases adossades a l’edifici de 

la Pia Almoina57, que ocultaven la visibilitat d’una torre molt característica degut a la seva 

planta octogonal. El benefici que van reportar – de cara a la construcció d’una imatge 

concreta de la ciutat – va ser doble, ja que també va contribuir a crear una plaça amplia que 

enaltia en bona mesura la Catedral Gòtica o, en altres paraules, el que es volia constituir 

com el símbol més característic de Barcelona. 

A banda de la restauració dels murs i l’enjardinament de la seva base, l’operació de millora i 

embelliment d’aquest tram també va consistir en la simulació de l’arcada de l’antic 

                                                             
52 Cortijo, Dani. Històries de la història de Barcelona. Barcelona: Arca. 2010. 
53 Miró, Carme. Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013. V 6. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
Institut de Cultura. Servei d’Arqueologia de Barcelona. 2015.  
54 Vegeu figura 3.2. de l’annex 
55 Durant el segle XVI se li va afegir una façana renaixentista. 
56 Vegeu figura 3.3. de l’annex 
57 Vegeu figura 3.4. de l’annex 
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aqüeducte que havia existit en època romana i del qual només s’havien conservat els 

basaments sota una de les dues torres semicirculars que emmarcaven l’antiga porta 

decumana58. No es tracta, per tant, d’una restauració, sinó d’una reconstrucció que tenia la 

intenció de representar una infraestructura que feia segles que s’havia perdut. Florensa ho 

justificava de la següent manera: “Con un fin ilustrativo, y aclarándolo con una pequeña 

inscripción, se ha reconstruido el segundo arco, reforzando a la vez el pilar del primero.”59  

Ens trobem, doncs, davant d’un exemple d’intervenció en el qual Florensa s’adheria, sense 

cap mena de dubte, al model de restauració del francès Viollet-le-Duc. En canvi, des d’una 

perspectiva més historicista i arqueològica i no tant urbanística, els treballs duts a terme en 

aquesta zona van prendre un especial interès donat que van posar de manifest que la 

muralla estava composta per un doble cos. 

Un cop urbanitzat i embellit, aquest conjunt no va patir gaires alteracions, a banda d’una 

notable remodelació a les façanes posteriors de les dues cases gòtiques adossades als panys i 

torres de la muralla romana. Es tracta d’un revestiment llis amb obertures per les finestres 

només a la part superior que adquireix especial importància des del punt de vista urbanístic 

en tant que contribueix a generar una potent sensació de contrast entre allò nou i allò antic.  

Abans de traslladar-nos al següent punt que Florensa indica a l’article cal aturar-nos a les 

obres del carrer de la Tapineria, que uneix la plaça de Ramon Berenguer amb l’avinguda de 

la Catedral. Ja feia un temps que s’havien iniciat els treballs en aquella zona, però no va ser 

fins l’any 1959 – un any després de la publicació de Las murallas romanas de la ciudad – que 

van sortir a la llum els primers descobriments importants. Es tracta de les excavacions de 

les finques 35 i 37 d’aquest carrer, que van revelar l’existència dels fonaments i – de manera 

absolutament inesperada i sorprenent – dels primers centímetres d’alçat d’una torre i el 

llenç que l’envoltava. Com a conseqüència, aquestes troballes van constituir un punt 

d’inflexió important, en tant que van propiciar la decisió de Porcioles d’encarregar la 

posada en valor dels murs i a més, van suposar una valuosa ampliació del coneixement que 

es tenia fins aleshores de la preservació de la fortificació romana. A La valorización urbanística 

del circuito romano de Barcelona Florensa utilitza les següents paraules per expressar-ho: 

Este resultado [...] nos asegura que incluso bajo las construcciones del siglo pasado, que parecían ser 

las que más radicalmente habían borrado el recuerdo de los muros romanos, se conservan, no sólo los 

                                                             
58 Vegeu figura 3.5. de l’annex 
59 Florensa, Adolf. Las murallas romanas de la ciudad. Dins Florensa, Adolf. Estudios sobre la ciudad antigua. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1961. s/n.  
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cimientos, sino también las primers hiladas y esto gracias a que el suelo de las casas nuevas se encuentra, 

por lo menos, dos o tres metros por encima de la base de aquéllos.60  

Aleshores ambdues cases formaven part del Museu Frederic Marès, que havia estat 

inaugurat l’any 1948, i tenien la façana revestida amb un mur llis que cobria els pocs carreus 

romans que s’havien mantingut61. Florensa desaprovava amb convenciment aquest acabat, 

tot denunciant que “La solución del muro liso de albañilería, si puede quizá defenderse 

desde el punto de vista arqueológico, anula todo el valor estétito y urbanístico.”62 

Novament, es tracta d’una valoració que es pot relacionar fàcilment amb la restauració en 

estil de Viollet-le-Duc. Avui en dia, es pot comprovar com aquesta postura va prendre 

força, atès que els edificis en qüestió continuen albergant les col·leccions del fundador del 

museu, però la seva façana llisa ha desaparegut. En el seu lloc s’hi van produir uns treballs 

inscrits dins del projecte de posada en valor i urbanització de la fortificació que, per tant, 

consistien en el rebaixament del terra fins al nivell primigeni – on, de fet, s’hi trobaven els 

únics carreus conservats del segment –, en l’enjardinament de la zona i, naturalment, en 

l’alliberació de la façana afegida. 

El següent fragment de fortificació comentat en el recorregut de Florensa és el que 

correspon a la plaça de Ramon Berenguer63. Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, es 

tracta de la zona on es van produir les primeres intervencions de posada en valor del 

circuit. La presentació que en fa l’arquitecte a l’article Las murallas romanas de la ciudad, molt 

possiblement orientat a la massa del poble barceloní, difereix força – sinó completament – 

de la valoració que en fan autors com Terradas dècades més tard. A la seva tesis, Terradas 

es valia d’aquest cas per demostrar que, en diversos dels seus plans de reforma, Florensa 

“no solament va procedir a l’enderroc de tot allò que no permetia de fer visible el conjunt 

de murs romans i edificis medievals, ans va introduir millores en l’acabament dels murs que 

varen anar més enllà de la pura construcció”64; i acabava constatant que l’arquitecte “va 

demolir edificis i va realitzar una reconstrucció ideal de l’edificació sobre la muralla.”65 

                                                             
60 Florensa, Adolf. La valorización urbanística del circuito romano de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
1964. pp. 14 i 15.   
61 Vegeu figura 3.6. de l’annex 
62 Op. Cit., p. 30. 
63 Vegeu figura 3.7. de l’annex 
64 Terradas Muntañola, Robert. Les Drassanes de Barcelona. La geometría, la traça i l’estructura com a garants de la 
identitat de l’edifici. [en línia]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Departament d’Enginyeria i Arquitectura. 
2008. p. 124. 
65 Íbid. 
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Durant els següents anys aquesta plaça va ser objecte d’algunes modificacions, si bé no 

gaire notòries. A tall d’exemple, fins fa molt poc la plaça no presentava el mateix nivell que 

la Via Laietana i constava d’una amplia àrea d’arena. Actualment, però, està sent objecte 

d’unes obres de reforma que tenen com a funció principal facilitar la circulació dels 

vianants. Ara bé, no es tracta només de millorar l’espai públic sinó que, a més, “Amb 

aquestes intervencions, l’Ajuntament preveu que la muralla i l’escultura eqüestre, que 

regenta l’espai, llueixin més.”66 

Des d’aquesta mateixa plaça, Florensa ens guia cap al carrer del costat, anomenat de Sots 

tinent Navarro, en el qual es conserva un llarg conjunt de la fortificació romana. Florensa el 

considera “indudablemente el mejor de los conservados, aunque no goce de las ventajas de 

un punto de vista despejado y amplio”67 atès que alberga la torre més alta que havia 

perdurat fins aleshores.    

Gràcies a l’excel·lent material gràfic que Florensa inclou en els seus escrits es pot 

comprendre fàcilment quina era l’actuació plantejada per aquest fragment de muralla68. 

D’una banda, una fotografia ens mostra com en aquell moment – al voltant de l’any 1964 – 

el carrer arribava fins als murs i hi havia un seguit de balles entre torre i torre que permetien 

observar el nivell primigeni del terreny i, per tant, les bases dels panys i les torres 

conservats. D’altra banda, un dibuix mostra com hauria de ser l’aspecte d’aquest tram 

després de les obres. De la mateixa manera que en altres indrets on es trobava l’antiga 

fortificació, es tenia la intenció de rebaixar part del carrer més proper al mur fins al nivell 

original de l’època romana i, posteriorment, plantar-hi un jardí. Com no podia ser d’una 

altra manera, per a la deguda realització d’aquest projecte, es contemplava expropiar i tirar a 

terra una casa i part d’una altra per tal de crear una placeta semicircular. El carrer 

continuaria sent una mica més alt que el jardí i estaria resseguit per un banc corregut amb 

una obertura en la qual s’hi situaria una escala que permetria accedir a la zona enjardinada i 

apropar-se als murs. 

Avui en dia, el terra presenta un nivell lleugerament més elevat, mentre que la zona més 

propera als murs continua rebaixada i entre els dos nivells hi ha el baix mur que actua com 

a banc i que ja es preveia col·locar en l’estudi presentat per Florensa. Tanmateix, les cases 
                                                             
66 Álvarez, Patrícia., i Carbonell, Sílvia. “La plaça de Ramon Brenguer i els entorns es modificaran per 
afavorir-ne el pas als vianants”. Barcelona Televisió. 25-09-2014.  
67 Florensa, Adolf. Las murallas romanas de la ciudad. Dins Folrensa, Adolf. Estudios sobre la ciudad antigua. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1961. s/n.  
68 Vegeu figures 3.8. i 3.9. de l’annex. 
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que es preveia ensorrar segueixen en peu, de tal manera que no es va crear la placeta 

proposada a mitjan segle XX per l’arquitecte. 

Retrocedint de nou cap a la primera etapa d’intervenció de la muralla, i tot seguint pel 

carrer Sots tinent Navarro, a partir de la Baixada de Caçador i abans d’arribar a la Plaça dels 

Traginers,  Florensa fa menció d’uns panys de muralla i torres que encara no s’havien 

alliberat. D’aquesta zona, l’arquitecte apunta que “es curioso observar que la supervivencia 

de la fortificación se acusa claramente en la forma dentada de los lindes de separación de 

las fincas.”69 Com ja sabem, però, la mera insinuació dels murs no era suficient per l’afany 

d’urbanització i museïtzació imperants en l’època, motiu pel qual Florensa acaba el 

comentari d’aquest fragment tot informant del vistiplau aconseguit que permetria procedir 

a la demolició dels edificis adossats.  

Efectivament, actualment aquest fragment és visible des del carrer. De fet, està sent objecte 

d’una intervenció integrada dins del Pla Barcino, dissenyat pel Servei d’Arqueologia de 

Barcelona i impulsat i aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, que “vol donar a conèixer 

Barcino, amb un lema: generant il·lusió a la ciutat a partir de l’arqueologia.”70 En referència a 

la intervenció d’aquest sector en concret, s’està investigant la rica i diversa informació del 

subsòl arqueològic tot parant especial atenció a tot allò que faci referència a l’antiga 

fortificació de la ciutat.71  

A continuació, l’arquitecte barceloní fa esment de la Plaça dels Traginers, on s’hi localitza 

un altre llenç de muralla i una torre circular que marcaria un canvi de direcció del perímetre 

de la muralla72. De la mateixa manera que amb la majoria dels altres casos, calia procedir a 

enderrocar les edificacions que ocultaven el fragment en qüestió. Tanmateix, com a resultat 

d’aquests ensorraments s’aspirava a aconseguir un espai públic i agradable amb un afegitó 

ben característic – pel fet que es configuraria al voltant d’una part del monument més antic 

de la ciutat – i es contribuiria al sanejament del sobre explotat nucli antic. 

Des d’aquesta primera etapa d’urbanització aquesta zona no ha patit notables variacions. 

Cal recordar, però, que l’any 1948 va ser validat per part de l’Ajuntament un projecte que 

                                                             
69 Op. Cit., s/n. 
70 Miró, Carme. Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013. V 6. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
Institut de Cultura. Servei d’Arqueologia de Barcelona. 2015. p. 22. 
71 Per a més informació referent al Pla Barcino i a les seves actuacions i intervencions consulteu: Miró, Carme. 
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013. V 6. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. 
Servei d’Arqueologia de Barcelona. 2015.  
72 Vegeu figura 3.10. de l’annex. 
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contemplava ensorrar totes les construccions necessàries per tal de crear un itinerari que 

seguís el recorregut de la fortificació romana a partir del carrer de Sots tinent Navarro i fins 

al carrer de Regomir. Un dels sectors que es veuria afectat pels enderrocaments seria el de 

les edificacions que impedien unir el carrer de Sots tinent Navarro amb la plaça dels 

Traginers. Actualment aquests edificis continuen en peu, però el Pla Barcino que s’acaba de 

mencionar té prevista l’obertura d’aquest carrer atès que, possiblement, aquest projecte 

iniciat anys enrere constitueix una bona actuació de cara a l’acompliment dels seus 

objectius.  

Per últim, Florensa s’atura a l’últim conjunt que constitueix el quadrant nord-est: al carrer 

de Correu Vell, on perduren les parets i torres romanes, i al carrer de Regomir, on s’hi 

trobava l’anomenada porta de mar, flanquejada per dues torres. Segons l’arquitecte, aquest 

conjunt estava força ben conservat i també s’hi preveia una intervenció que el valoritzaria i 

l’enaltiria tal i com es considerava aleshores que es mereixia l’antiga fortificació romana de 

la ciutat. En aquest cas es tractava de fer visible els murs romans sense ensorrar l’edifici que 

els albergava en el seu interior, el palau gòtic del Pati Llimona, degut al seu interès 

historicoartístic.  

Avui en dia s’hi troben el Casal de Gent Gran Pati Llimona i el Centre Cívic Pati Llimona. 

L’any 1990 es va iniciar una restauració del conjunt, i entre l’any 2009 i el 2012 s’hi van 

realitzar unes obres que van posar al descobert més trams de la fortificació romana – 

donant com a resultat un fragment de 17 metres de muralla en total – i, a més, les restes 

d’unes termes romanes femenines, motiu pel qual aquest conjunt pren doble valor. 

L’arquitecte prossegueix el recorregut pel quadrant sud oest començant per recordar que 

està menys conservat i que les intervencions són més complicades pel fet que la majoria de 

cases i establiments d’aquesta zona són privats. Tanmateix, sembla que per ell això no 

suposi un impediment ni molt menys infranquejable; ans al contrari, defensa un clar 

procediment a seguir un cop localitzats els trams conservats en aquesta meitat del recinte 

emmurallat: 
cuando el linde tiene esta forma característica [de la muralla] y corresponde aproximadamente al 

lugar que ha de ocupar el muro romano, debe irse allí, obtener el permiso correspondiente y ponerse 

a desconchar paredes, que unas veces son de una sala o una tienda y están enyesadas y pintadas o 

empapeladas, y otras son cocinas o sanitarios con revestimiento de azulejos. Si la investigación no 
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tiene éxito, como ha sucedido muchas veces, hay que excusarse por las molestias causadas y volver a 

dejar las cosas como estaban.73  

En aquesta línia, es comenta el primer sector conservat d’aquest quadrant, localitzat a la 

casa número 12 del carrer de la Palla.74 Es tracta d’un edifici privat en el qual s’hi van 

endevinar unes torres i un llenç de muralla. Efectivament, l’article de Florensa deixa 

constància que es preveia alliberar la zona per tal de posar en valor el fragment trobat; fet 

que es traduïa novament en l’expropiació i enderroc de l’edifici en qüestió i els que 

l’envoltaven – números 10, 14, 16 i 18 –, que també van quedar afectats pel projecte 

després de comprovar que el fragment de la fortificació romana continuava en força bon 

estat en el seu interior. A partir d’aleshores aquest tram de muralla ha restat visible fins als 

nostres dies. Tanmateix, unes tanques impedeixen apropar-s’hi ja que actualment forma 

part del pati dels alumnes de l’escola Sant Felip Neri. 

Els següents fragments localitzats es troben ben a prop dels primers, als edificis dels “Pares 

de l’Oratori de Sant Felip Neri”. Florensa declara que en els seus soterranis s’hi 

conservaven restes dels panys de muralla i d’una torre, la part alta de la qual es podia 

observar des d’un pati interior. Tanmateix, el tret més característic d’aquest sector, tal i com 

es pot apreciar en el plànol adjunt, seria la suposició, fonamentada en els estudis i 

investigacions previs però no en proves físiques, que justament en aquests soterranis també 

hi hauria hagut una torre circular que indicaria un altre canvi de direcció en el traçat del 

recinte emmurallat. Pel que fa a l’estat actual del conjunt, no presenta diferències notables 

des d’aleshores i continua sense haver-hi pistes materials de la suposada torre circular. 

Unes quantes passes més endavant, deixant enrere el carrer de la Palla i arribant al dels 

Banys Nous, Florensa sospita la permanència de fragments de muralla en l’illa de cases 

privades situada entre aquest carrer i el de l’Arc de Sant Ramon del Call. En aquesta zona 

és interessant observar de bell nou com en el plànol adjunt – que, recordem, Florensa 

utilitzava per mostrar quin seria el resultat de l’estudi de valoració proposat per l’alcalde 

Porcioles – es contemplava tirar al terra totes les cases d’aquesta illa i de part de les annexes 

per tal de fer visible un llarg tram de muralla que es sospitava que es mantenia en peus rere 

les noves edificacions. Per no perdre el sentit unitari en relació als altres conjunts ja 

alliberats i urbanitzats, també es proposava l’enjardinament de la zona.  

                                                             
73 Florensa, Adolf. Las murallas romanas de la ciudad. Dins Folrensa, Adolf. Estudios sobre la ciudad antigua. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1961. s/n.  
74 Vegeu figura 3.11. de l’annex. 
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Cal insistir, però, que l’existència d’aquests murs no era una certesa, sinó tan sols una 

sospita. Així doncs, aquesta part del plànol novament fa palès com tan sols una sospita era 

suficient per tirar endavant la museïtzació del monument que havia de ser conegut i 

admirat pel fet de ser el més antic del patrimoni barceloní. Tanmateix, aquesta part del 

projecte no es va complir i les cases segueixen al seu lloc, probablement degut a les 

dificultats i complicacions que hauria suposat l’enderrocament de tots els edificis d’una illa 

de cases. Actualment, però, hi ha documentades restes de la fortificació a les cases número 

4 i 16; la darrera de les quals és ocupada pel Centre Ocupacional Sínia, i el tram que conté 

va ser posat al descobert a través d’unes obres de rehabilitació produïdes l’any 1992. 

Seguidament, Florensa s’atura a l’última edificació d’aquesta illa de cases: la casa número 2 

del carrer dels Banys Nous, que fa cantonada amb el carrer del Call, on té el número 1. En 

aquest punt si que es va poder afirmar l’existència d’un fragment de fortificació, amb torre 

inclosa, després que les propietàries de l’establiment en qüestió, una botiga de puntes i 

costura, decidissin fer unes obres de millora. 

Especial esment es mereix la descripció que fa Florensa d’aquest tram de muralla conservat. 

Si fins ara semblava que l’únic important per l’arquitecte era la localització del màxim 

nombre possible de parets i torres romanes per tal de procedir a la seva valoració – amb tot 

el que això comportava – i considerava els edificis adossats com res més que impediments 

que dificultaven i alentien l’èxit del projecte, el tractament que fa d’aquest establiment en 

concret es constitueix com l’excepció que confirma la regla del to general emprat en la 

immensa majoria dels casos. Tant és així, que la història de la investigació d’aquest tram és 

explicada de manera molt simpàtica i personalitzada – Florensa fins i tot comparteix amb el 

lector el cognom de les propietàries – de tal manera que s’aconsegueix una visió molt 

amable de les senyores Vives. Florensa descriu l’edifici com: 

un establecimiento de puntillas, en el que se iniciaron, hace unos dos años o algo más, trabajos de 

reforma para modernizar la tienda. Al desconchar la pared del fondo se encontraron grandes sillares. 

Sospechando que pudieran ser romanos, las señoras Vives, propietarias de la industria, en vez de 

ocultar el hallazgo se apresuraron a ponerlo en nuestro conocimiento. Hicieron más; comprobado 

que se trataba de una torre y un tramo de la muralla,  lo cual se confirmaba por la forma del linde en 

planta, nos dieron absoluta libertad para disponer la decoración del local y su iluminación, dando 

siempre preferencia al muro romano; y además costearon los gastos. […] Todo ha quedado a la vista 

e iluminado por reflectores y el establecimiento ha tomado muy justamente el nombre de la “La 

Torre Romana”75 

                                                             
75 Op. Cit., s/n. 
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Anys més tard, concretament el 1996, es va realitzar una excavació al carrer de l’Arc de 

Sant Ramon del Call que completà la informació relativa a la muralla en aquesta zona76. 

D’altra banda, la botiga de costura ja no existeix i, en el seu lloc, s’hi troben dos locals: una 

botiga de calçat i una botiga de roba a l’interior de la qual encara s’hi conserva de manera 

ben visible la torre. 

Tot seguint el carrer dels Banys Nous i travessant el Carrer de Ferran arribem al carrer 

Avinyó, concretament a l’edifici número 19, on hi havia i continua havent-hi un local de 

l’Associació Excursionista d’Etnografia i Folkore. Van ser els propietaris els que, altra 

vegada arran d’unes obres de millora, van avisar als arquitectes i arqueòlegs tot sospitant 

que havien descobert part de l’antiga muralla romana. Efectivament, les obres havien 

destapat dues torres i un llenç de muralla; tan sols, però, al pis principal de l’edifici. El tret 

distintiu d’aquest conjunt, que contribuïa a enriquir la seva visió en gran mesura, era que 

s’hi podia apreciar perfectament la muralla fundacional, que normalment romania amagada 

rere la baix-imperial. 

Pel que fa a la descripció de Florensa, es tracta de l’única que segueix la línia de l’anterior i, 

per tant, també explica la història d’aquest conjunt conservat de manera respectuosa tant 

amb l’edifici com amb els propietaris, que valora i elogia pel fet que “han consentido 

incluso en variar la distribución de su local para que el muro romano luciera en todo su 

valor.”77   

Actualment, la pàgina web de l’associació defineix el local que tenen en aquest edifici com 

la “cirereta de l’entitat” i apunten que reben al voltant d’uns 2.000 visitants l’any per a 

contemplar les restes.78 

És aquest fragment el que marca el punt final de l’itinerari recorregut per tot allò que es 

coneixia fins aleshores del circuit romà. En definitiva, tal i com s’ha anat apuntant al llarg 

de les darreres pàgines, el projecte encaixava perfectament amb el pla general de reforma de 

la ciutat antiga – amb la creació del barri gòtic com a exemple paradigmàtic – que preveia 

dotar-la d’una nova imatge d’acord amb la nova concepció que s’aspirava aconseguir de la 

capital catalana. 

                                                             
76 Per a més informació vegeu Miró, Núria. Noves dades sobre la muralla romana de Barcino: el pas de ronda 
conservat al carrer de l’Arc de Sant Ramon del Call. Dins Quarhis 1. Quaderns d’arqueologia i història de la ciutat de 
Barcelona.  Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona. 2005. 
77 Op. Cit., s/n. 
78 Per a més informació vegeu la pàgina web de l’associació:  http://www.aeef-barcelona.org/  
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A La valorización urbanistica del circuito romano de Barcelona Florensa acabava la presentació de la 

valoració sol·licitada per l’alcalde Porcioles fent balanç de la recepció  que havia tingut el 

projecte: “Lo que se lleva ya realizado ha sido en general bien acogido por el público, ya sea 

el barcelonés, ya el cada vez más numeroso que nos visita.”79 Tanmateix, seguidament feia 

esment de les primeres valoracions negatives que s’havien aixecat de manera coetània al 

procés de recuperació dels murs romans, tot argumentant d’allò més respectuosament el 

motiu pel qual opinava que aquestes queixes no tenien suficient pes com per aconseguir 

modificar el projecte:  

Se han levantado contra estos trabajos críticas; y críticas autorizadas, puesto que proceden de 

arqueólogos. Uno de ellos, por ejemplo (1), censura que se derriben estas casas para dejar al 

descubierto las murallas, dando a entender que sería mejor hacer el estudio tal como están, aunque 

sea ocultas y publicar este estudio. Esta opinión es justa desde el punto de vista estricto del 

arqueólogo. Pero la ciudad no la forman únicamente arqueólogos, pues éstos en España, los 

auténticos, no pasarán de uno por cada cien mil habitantes y no se puede pretender que una minoría 

tan exigua, aunque valiosa, gobierne de un modo absoluto.80 

En una nota al peu de pàgina s’explicitava que l’arqueòleg en qüestió anomenat “(1)” era 

Alberto Balil, així com el fragment exacte – que es reproduirà tot seguit – en el qual 

Florensa es basava per exemplificar les crítiques del que l’arquitecte considera un reduït, si 

bé valuós, sector de la població. 

Son lamentables estos proyectos urbanísticos [...] cuyo único resultado es transformar en frías y 

despersonalizadas avenidas barrios llenos de tipismo y color. Así desaparecen las construcciones 

privadas de la Barcelona de los siglos XVIII i XIX, sustituídas por construcciones neogóticas y 

neobarrocas [...]. Bajo el elidismo progresista y comercial del pasado siglo desapareció la mayor parte 

del patrimonio de Barcelona y es de temer que el elidismo “arqueológico” y medievalitzante del 

actual destruirá la imagen arquitectónica y urbanística de la ciudad neoclásica y romántica.81 

Així doncs, el comentari de Balil constitueix un bon exemple de la diversitat d’opinions que 

generava la figura de Florensa i, per extensió, el projecte de planificació de la ciutat antiga. 

De fet, amb la temença que expressava ja s’avançava a la valoració en la qual, anys després, 

coincideixen estudiosos més recents com ara Cócola, Peiró i Terradas. 

 
                                                             
79 Florensa, Adolf. La valorización urbanística del circuito romano de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
1964. pp. 28 – 30. 
80 Op. Cit., p. 30. 
81 Balil, Alberto. Las murallas bajoimperiales de Barcino. Madrid: Diana. 1961. pp. 50 i 51. 
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La recuperació de la muralla medieval 

El tram de fortificació del conjunt arquitectònic de les Reials Drassanes de Barcelona es 

constitueix com l’únic conservat de la muralla medieval i de les posteriors modificacions 

que va patir en època moderna. La resta de recinte emmurallat va ser enderrocat o va 

quedar enterrat sota els nous carrers i edificis aixecats fruit de l’afany de creixement que va 

dominar la ciutat a partir del segle XIX. Un cop el conjunt arquitectònic de les Drassanes 

va passar a formar part de la propietat de l’Ajuntament, concretament l’any 1936, van 

començar les obres de restauració, tant de les restes de muralla com de l’edificació de les 

Drassanes en si – si bé aquí tan sols ens ocuparem de les primeres –, encapçalades i 

realitzades per l’arquitecte Adolf Florensa. Més endavant, l’any 1941, s’hi va instal·lar el 

Museu Marítim de Catalunya, que actualment s’anomena Museu Marítim de Barcelona. 

Per tal d’examinar el projecte de posada en valor d’aquest únic sector preservat en bona 

part de la seva alçada el present treball s’ajuda, principalment, del suport brindat pel segon 

volum de Conservación y restauración de monumentos históricos (1947 – 1953) de Florensa i de la 

tesis doctoral Les Drassanes de Barcelona. La geometria, la traça i l’estructura com a garants de la 

identitat de l’edifici de Robert Terradas i Muntañola, ja utilitzats anteriorment en referència a 

les reformes de la fortificació romana. I encara, de la mateixa manera que amb la 

fortificació romana, es compara l’estat de la muralla medieval i moderna durant la primera 

etapa de restauració amb l’estat actual, tot comentant les recents descobertes i les 

actuacions en curs. En aquest cas, i de la mateixa manera que amb el cas de la muralla 

romana, es prenen com a base els estudis de Dani Cortijo i l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de 

Barcelona. 

Aquest fragment de muralla consta d’una torre, del portal o torre-porta de Santa Madrona i 

del mig baluard de Santa Madrona82, tots ells elements coneguts també sota el nom de 

muralla de Pere III o bé muralla de les Drassanes. Tal i com afirmen autors com ara 

Terradas i Duran i Sanpere, a banda de la torre esmentada, coneguda com a torre de Pere 

II, també n’ha perdurat una altra, anomenada torre de Pere IV, situada dins l’edifici 

pròpiament dit de les Drassanes i conservada gairebé íntegrament. Si bé ells deixen clar que 

es tracta de torres construïdes en èpoques diferents, Florensa les considera “gemelas”, 

motiu pel qual basa els treballs de restauració de la primera en l’estil de la darrera. 

D’aquesta manera, és probable que tractés de justificar les obertures i merlets que hi va 
                                                             
82 Cal indicar que no es tracta d’un dels baluards que es van construir per protegir la ciutat en el marc de la 
Guerra de Successió sinó que va ser aixecat posteriorment. 
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afegir de zero: “Después de un cuidadoso trabajo de consolidación estructural de esta torre, 

se ha terminado ahora la reparación exterior, para la cual ha servido de guía su gemela, 

íntegramente conservada.”83  

En relació a la restauració de la torre-porta de Santa Madrona es va repetir en bona mesura 

la situació anterior. El que havia perdurat fins als nostres dies d’aquest fragment era una 

torre “perfectament prismàtica, sense obertures ni merlets.”84 Després de les intervencions 

de Florensa, en canvi, el portal va quedar ornamentat amb matacà, mènsules, espitlleres, 

obertures laterals i, finalment, va ser coronat amb merlets85. 

Per últim, i a diferència de les dues intervencions mencionades, el mig baluard va ser 

objecte de poques modificacions a banda d’algunes millores purament estructurals i de 

l’enjardinament de la seva part superior, realitzat abans que comencessin les obres de 

restauració pròpiament dites86. Posteriorment, un cop tot el conjunt va ser restaurat, també 

es va enjardinar el fossar, la re excavació del qual deixava al descobert el nivell primigeni 

dels murs i, a més, contribuïa a enfortir la posada en valor del monument medieval. 

La recepció general que va rebre la restauració d’aquest tram de muralla, immediatament 

després de finalitzar tots els treballs, va ser molt positiva. A tall d’exemple, a la notícia 

publicada a La Vanguardia l’endemà de la inauguració del conjunt restaurat s’enumeraven 

els càrrecs importants que hi varen assistir i s’acabava declarant “La trascendencia que tiene 

para Barcelona el haber recobrado, gracias al inteligente empeño municipal, uno de los 

monumentos más sobresalientes de su historia”87  

Dos anys més tard, Duran i Sanpere escrivia a Diari de Barcelona una crònica de la muralla de 

les Drassanes en motiu de la restauració del conjunt, tot mostrant el seu rebuig envers les 

destruccions indiscriminades dominants a partir de la segona meitat del segle XX i elogiant 

els treballs de Florensa, a través dels quals constatava satisfet que finalment la muralla havia 

quedat “redimida de la gran misèria a la qual estigué subjecta i elevada ara a la noble 

                                                             
83 Florensa, Adolf. Conservación y restauración de monumentos históricos (1947 - 1953). V 2. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. 1954. p. 15. 
84 Terradas Muntañola, Robert. Les Drassanes de Barcelona. La geometría, la traça i l’estructura com a garants de la 
identitat de l’edifici. [en línia]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Departament d’Enginyeria i Arquitectura. 
2008. p. 130. 
85 Vegeu figures 3.12., 3.13., 3.14., i 3.15. de l’annex. 
86 Vegeu figura 3.16. de l’annex. 
87 La Vanguardia. “Inauguración de las obras de restauración de las Atarazanas efectuadas por el 
Ayuntamiento”. 07-07-1953 p. 14.  
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condició de monument ciutadà.”88 Malgrat que l’historiador es lamentava pel fet que només 

hagués perdurat aquest petit tram de muralla en relació al que va arribar a ser tot el recinte 

fortificat de la Barcelona medieval i moderna, considerava que això quedava compensat 

gràcies a la pluralitat de característiques que presentava el segment en qüestió: 

aquest sector val com a compendi i representació de tot el circuit, atès que, a desgrat de la seva 

exigüitat, representa una gran diversitat d’èpoques: una torre del segle XIII, elements del XIV, panys 

de muralla del segle XVII, i construccions finals del XVIII. La història militar de cinc segles, 

resumida en uns escassos metres de fortalesa. Cap altre sector de la muralla no hauria pogut 

representar, si s’hagués conservat, una condensació històrica tan valuosa.89  

Pel contrari, tal i com s’ha pogut comprovar al llarg d’aquestes pàgines que també succeeix 

amb el cas de la muralla romana – en el qual no s’ha d’oblidar que també va rebre crítiques 

d’alguns arqueòlegs de l’època – alguns historiadors i arquitectes més recents no veuen les 

actuacions de Florensa amb els mateixos bons ulls.  

Un dels principals exemples el trobem en la interpretació que en fa Terradas, segons el qual 

en tots aquests casos Florensa va dur a terme una reconstrucció ideal en tant que, si bé les 

fonts antigues revelaven que els elements que va introduir haurien existit originàriament, en 

el moment de la restauració no s’havia mantingut cap indici físic que ho demostrés. En 

aquesta línia, es pot establir fàcilment una comparació amb la construcció de l’arc de 

l’aqüeducte romà de l’Avinguda de la Catedral. Per tant, novament ens trobem davant d’un 

exemple més de com l’arquitecte, en diverses ocasions, es va mostrar partidari de la 

restauració en estil que representava Viollet-le-Duc. En aquesta línia, Terradas constata 

que: “el punt de vista emprat per Florensa per intervenir en l’edifici no és tant el fet de 

reconstruir fidelment la construcció antiga ans el d’aprofitar un nou ús de l’espai per 

identificar les parts més significatives”.90 

Feia molt temps que les muralles havien perdut la seva utilitat defensiva i delimitadora 

d’allò que formava part de la ciutat i allò que en quedava exclòs. Fins i tot oblidant per un 

moment la impossibilitat d’acomplir aquestes funcions pel simple fet que la fortificació 

havia quedat reduïda a uns pocs metres de paret alçada, es fa evident que aquestes 

aplicacions no tenien cabuda en la ciutat moderna i industrialitzada en la qual s’havia 
                                                             
88 Duran i Sanpere, Agustí. Barcelona i la seva història (I): La formació d’una gran ciutat. Barcelona: Curial, 
documents de cultura. 1973. p. 209. 
89 Íbid. 
90 Terradas Muntañola, Robert. Les Drassanes de Barcelona. La geometría, la traça i l’estructura com a garants de la 
identitat de l’edifici. [en línia]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Departament d’Enginyeria i Arquitectura. 
2008. p. 128. 
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convertit Barcelona. El nou ús al qual fa referència Terradas, doncs, no pot ser cap altre 

que el patrimonial i urbanístic.  

Com s’ha anat assenyalant, doncs, és innegable que la muralla de les Drassanes és l’única 

part de fortificació medieval que s’ha mantingut d’empeus fins als nostres dies. Tanmateix, 

no hem d’oblidar que, tal i com declarava recentment pel diari La Vanguardia Carme Miró, 

del Servei d’Arqueologia de Barcelona, el subsòl de la ciutat està ple de sorpreses que a poc 

a poc van sent redescobertes pels arqueòlegs91. Així doncs, sota terra encara són molts els 

fonaments que es conserven, tant del perímetre de la muralla com dels baluards i millores 

defensives afegits en època moderna. Actualment, les dues intervencions en curs més 

significatives encapçalades pel Servei d’Arqueologia són les del Baluard de Sant Antoni i el 

Baluard de Migdia92.  

En referència al primer cas, el ressorgiment d’aquestes restes va ser possible gràcies a la 

intervenció que el servei d’arqueologia va iniciar l’any 2012 en el marc de les obres de 

reforma del Mercat de Sant Antoni. Un cop els treballs arqueològics, encara en curs, 

finalitzin es té previst deixar visible el segment trobat tot integrant-lo en la nova estructura 

del mercat per tal que els ciutadans i visitants puguin admirar el que queda del baluard.  

Pel que fa al segon cas, el baluard trobat a tocar de Pla de Palau i de l’estació de França, els 

primers indicis que van despertar la sospita que els fonaments d’aquesta estructura 

defensiva s’haurien preservat, provenien d’una excavació molt propera realitzada entre els 

anys 2006 i 2009 que va fer palesa la riquesa arqueològica d’aquesta zona de la ciutat. Atès 

al positiu precedent que va suposar aquesta intervenció, se’n va iniciar una més just a la 

zona on, efectivament, restaven amagats els fonaments del baluard. La gran transcendència 

d’aquesta troballa va substituir el projecte que es tenia previst en aquests terrenys – 

consistent en l’aixecament d’uns habitatges socials – per un projecte d’urbanització de la 

zona els objectius principals del qual eren arreglar i deixar visible el baluard.  

No obstant això, tampoc aquests fonaments són els únics localitzats avui en dia a banda del 

tram de muralla de les Drassanes atès que se’n conserven petits vestigis que fàcilment 

poden passar desapercebuts enmig de l’actual entramat de la ciutat. L’historiador Dani 

                                                             
91 Tarín, Santiago. “Barcelona bajo el suelo: Veintiséis excavaciones arqueológicas simultáneas reescriben el 
relato de la evolución de la ciudad.” La Vanguardia. Vivir. 28-04-2015. pp. 1 – 3.  
92 Per tal d’obtenir informació més detallada de les intervencions arqueològiques de Barcelona realitzades 
durant els darrers anys o encara en curs consulteu: Miró, Carme. Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 
2013. V 6. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. Servei d’Arqueologia de Barcelona. 2015.  
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Cortijo ens els descobreix en el seu llibre Històries de la història de Barcelona93, de la mateixa 

manera que també ho fa amb la muralla romana. Així doncs, Cortijo localitza restes de la 

fortificació medieval en diferents punts de la ciutat tant diversos com ara el subsòl de la 

Ciutadella, un pàrquing situat sota la Plaça del Teatre i un ascensor que dóna accés al metro 

de Plaça de Catalunya. Tanmateix, l’exigüitat dels fragments trobats en aquests casos no 

feia possible la seva posada en valor, motiu pel qual possiblement les construccions que es 

volien realitzar en aquestes zones – i a partir de les quals s’havien posat al descobert les 

restes en qüestió – podien continuar el seu curs amb la condició que s’adaptessin als petits 

fragments trobats i tractessin de perjudicar-los el mínim possible.  

En qualsevol cas, però, l’existència d’aquests vestigis de la muralla medieval – per molt 

petits que siguin i que no estiguin embolcallats dins de projectes de restauració ni, al cap i a 

la fi, d’embelliment i monumentalització – contribueixen igualment a posar de manifest que 

les ciutats són organismes vius subjectes a múltiples i diversos canvis i transformacions. De 

fet, en certa manera, aquests petits segments integrats i moltes vegades desapercebuts en 

construccions modernes contenen un tret característic i diferencial del qual els conjunts 

museïtzats no poden presumir de manera tan evident, en tant que creen un fort contrast 

que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la història que arrosseguen alguns petits 

racons que, actualment, conviuen amb construccions i edificacions del nostre temps.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 Cortijo, Dani. Històries de la història de Barcelona. Barcelona: Arca. 2010. 
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5. Conclusions i valoracions finals 

 

Aquest últim apartat es concep amb una doble intenció. Per un costat, té la voluntat 

d’elaborar un repàs dels principals punts desenvolupats al llarg de les pàgines anteriors i, 

per l’altre costat, tracta de fer balanç dels dos períodes de restauració i de recuperació de les 

muralles, tot introduint casos d’actuacions actuals i establint unes valoracions finals en 

relació a aquesta qüestió, que s’ha constituït com la motivació primordial que ha impulsat 

aquest projecte. 

Les parts primera i segona es poden entendre com l’aproximació prèvia i necessària abans 

d’endinsar-se en l’apartat tercer, en el qual s’aborda el tema principal. D’aquesta manera, 

mentre que en el primer apartat es mostra el panorama actual en relació als diferents usos 

que han assolit algunes de les muralles europees preservades fins als nostres dies, en el 

segon s’exposa la llarga història dels antics murs de Barcelona i, el que és més important, 

s’analitza quin era el seu estat just abans que comencés el seu procés de recuperació. Tot 

parant especial atenció al context en el qual té lloc l’ensorrament de la muralla medieval, es 

cedeix el pas a l’apartat tercer, que constitueix el gran gruix del projecte. 

Com és ben sabut, l’ensorrament de les muralles medievals durant la segona meitat del 

segle XIX va donar lloc a gairebé tot un segle d’eufòria demolidora. La urgent necessitat 

d’higienització del barri vell no distingia entre les construccions més aviat mediocres i les 

que contenien algun tipus d’interès que convingués preservar, ja fos artístic, històric o 

arquitectònic. El punt d’inflexió no arriba fins al segle XX amb l’obertura de la Via 

Laietana, reforçat posteriorment amb l’Exposició Internacional. A partir d’aleshores es 

comença a atorgar importància a les muralles de Barcelona, juntament amb la resta 

d’elements de la ciutat significatius des del punt de vista cultural, patrimonial i turístic. De 

la mateixa manera en la qual s’ha insistit anteriorment, aquest gir cap a la consideració 

d’una sèrie d’estructures que havien restat en l’oblit durant anys s’ha d’entendre en el marc 

de la creixent voluntat de convertir Barcelona en una ciutat a l’alçada de les grans capitals 

europees; i, més concretament, s’inscriu dins del planejament del Barri Vell. En altres 

paraules, aquestes construccions passen a ser significatives en tant que són útils a l’hora de 

preservar la memòria – aquella part de memòria que a la classe intel·lectual i dirigent de la 

ciutat li interessa preservar – i que posen de manifest aquest passat concret d’una manera 

d’allò més visible i tangible. Tant és així, que es pot arribar a establir que la seva recuperació 
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es troba considerablement influenciada, i a la vegada condicionada, per l’objectiu que 

persegueix aquest gran projecte de transformació de la ciutat. 

Tal i com s’exposa en la tercera secció del projecte, la creació del Barri Gòtic es constitueix 

com una de les accions més paradigmàtiques del projecte de construcció d’una imatge 

determinada de la ciutat per tal d’embellir-la i enaltir-la i, de retruc, arrossega la recuperació 

de la muralla romana, que s’inscriu en aquest projecte degut a diverses raons exposades en 

la secció anterior. Pel que fa als treballs de valoració de la muralla medieval, certament 

quedaven lluny d’aquest projecte i, en canvi, es concebien com a part integrant del complex 

de les Drassanes Reials de Barcelona. Ara bé, el tipus d’actuacions realitzades en ambdós 

casos – en les quals es dóna un considerable protagonisme a la inserció de diversos 

elements que, si bé originàriament havien tingut un valor estructural, arquitectònic i 

funcional, aleshores tenien un caràcter purament ornamental – i que condueix a diversos 

autors a considerar-les reconstruccions ideals, remeten a una mateixa concepció de 

restauració, així com a una igual manera d’entendre les noves funcions dels antics murs en 

qüestió: la patrimonial i la turística.   

Definitivament, es posa de manifest la necessitat imperant durant el segle XX – les arrels de 

la qual es configuren durant la segona meitat del segle XIX – d’utilitzar la història i el passat 

de la ciutat com un recurs a partir del qual projectar-la cap a un futur estretament 

compromès amb la innovació, la industrialització, el sistema capitalista i, al capdavall, la 

modernitat en general.  

Així doncs, per tal d’arribar a ser una ciutat coneguda arreu d’Europa calia no quedar-se 

enrere en la cursa cap a la modernitat que moltes altres grans ciutats ja havien iniciat temps 

enrere. Tanmateix, tal i com observa Duran i Sanpere, “Passat i futur entaulen en aquesta 

ciutat un incessant combat. Allò que és antic malda per sobreviure; allò que és modern 

manté constants afanys de renovació.”94 Segons la burgesia barcelonina – la nova elit i 

classe dirigent – la solució no era ni molt menys renunciar al llegat que la història havia 

deixat a la ciutat, sinó buscar un equilibri en el qual hi tinguessin cabuda tant passat com 

futur. Per tal d’igualar la balança es va determinar posar el passat al servei del futur; és a dir, 

al servei de la nova Barcelona en la quan s’estaven invertint tants esforços i dipositant 

tantes esperances. És en aquest sentit, doncs, que l’únic passat que es podria inscriure dins 

d’aquest pla tant definit i delimitat era un passat ideal i gloriós que simbolitzés el potencial 

                                                             
94 Duran i Sanpere, Agustí. Barcelona i la seva història (I): La formació d’una gran ciutat. Barcelona: Curial, 
documents de cultura. 1973. p. 14. 
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de la ciutat per créixer i desenvolupar-se fins a arribar a consolidar-se en una de les grans 

capitals del continent.  

Seguint en aquesta línia, els enderrocaments es van configurar com el millor recurs a partir 

del qual reduir a la cendra i a la runa tots aquells elements referents a la part del passat que 

destorbava i dificultava l’acompliment del destí final al qual calia fer arribar la ciutat segons 

la fervent opinió dels seus polítics. I encara, de retruc, els ensorraments d’aquestes 

construccions poc preeminents contribuïen a dotar de visibilitat i protagonisme als espais 

en els quals s’hi trobaven el seguit d’edificacions i monuments que si que calia preservar.  

Tal i com s’apuntava en l’apartat anterior a aquest, resulta convenient tenir present el canvi 

que es va produir en la manera d’entendre l’enderrocament. D’aquesta manera, a partir d’un 

moment determinat – no en va coincident amb les arrasadores obres de la Via Laietana 

altra vegada – els amants de la cultura i els dirigents de la ciutat van començar a lamentar-se 

intensament de l’etapa de destruccions indiscriminades precedents a l’obertura d’aquesta 

gran avinguda, atès que va suposar la pèrdua irreparable de nombrosos edificis i elements 

d’interès cultural i historicoartístic. Un cop prengué força la voluntat de recuperació del 

passat, les construccions que tenien la fortuna de posseir algun tret considerat significatiu – 

entre les quals, òbviament, s’hi incloïen les muralles – van aconseguir mantenir-se 

d’empeus. I encara, fins i tot en molts casos van ser objectes de processos de 

monumentalització, en tant que es va considerar que podien contribuir a millorar l’aspecte 

antic, fosc i brut que encara aleshores persistia, precisament, al cor de la ciutat.  

Ara bé, paradoxalment, i per tal de reeixir en aquest propòsit, van ser condemnades moltes 

altres construccions considerades mediocres i que, per tant, no podien reportar cap benefici 

a la nova ciutat que s’estava creant. Certament, és innegable que aquesta sèrie 

d’ensorraments van reportar millores al nucli antic. Des del punt de vista de la 

indispensable necessitat de sanejament del centre històric es pot assegurar que calia 

sacrificar-ne una part per tal d’aconseguir salvar-ne la resta. Ciutat vella estava saturada de 

carrers estrets i laberíntics que no deixaven penetrar ni l’aire ni la llum. És en aquest sentit 

que les noves places o indrets creats per proveir d’una bona perspectiva als monuments 

importants, com ara els antics murs que havien encerclat durant segles la ciutat, adquirien 

una característica més, en tant que es constituïen com espais públics, sovint enjardinats, 

que, literalment, proporcionaven als barcelonins un bri d’aire fresc.   
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Tanmateix, no deixa de ser curiós observar com els enderrocaments, que tant s’havien 

denunciat en un primer moment per la classe intel·lectual, van passar a ser indispensables 

pel procediment de posada en valor de les fortificacions de la ciutat i, al cap i a la fi, de tot 

el barri antic. D’aquesta manera, si el que es pretenia era dotar de protagonisme la zona 

antiga de la ciutat, de cara als seus habitants i, especialment, de cara al turisme, la tendència 

dels ensorraments constituïa l’eina més adient per aconseguir-ho. En relació a la primera 

etapa de recuperació de les muralles de Barcelona, doncs, resulta evident que aquest era un 

objectiu primordial. 

Si avancem una mica en el temps i ens situem a l’època actual, amb la determinació 

d’examinar les accions en curs o ja realitzades al voltant de les darreres descobertes 

relacionades amb les fortificacions de la ciutat, ens adonem que algunes de les 

intervencions proposades segueixen requerint ensorraments. Un exemple concret el 

constitueix un projecte ja esmentat anteriorment que contempla obrir un passeig que 

ressegueixi la fortificació romana des de l’Avinguda de la Catedral fins al carrer de Regomir. 

De fet, no es tracta d’un plantejament nou sinó que, en bona mesura, recull les bases d’una 

proposta ja mencionada en l’apartat anterior, que havia estat aprovada l’any 1948 per 

l’alcalde Antoni Maria Simarro i Puig i que, tanmateix, no es va arribar a realitzar en la seva 

totalitat.  

Pel que fa a les intervencions en curs més significatives relatives a les darreres troballes de 

la fortificació medieval i moderna, també exposades en l’apartat anterior, el caràcter de les 

actuacions és sensiblement diferent. En el cas del baluard de Sant Antoni es té la voluntat 

d’integrar-lo i deixar-lo a la vista, un cop finalitzin les obres de millora del mercat, per tal 

d’aconseguir una fusió entre ambdues estructures d’aspecte, origen i èpoques diferents. En 

relació al baluard de Migdia, en canvi, i degut a la importància de les restes conservades, 

s’ha substituït el projecte inicial que hi havia previst en aquests terrenys per un altre 

d’urbanització de la zona que cerca l’equilibri entre les antigues restes i l’actual fisonomia de 

la ciutat.  

Així doncs, deixant de banda el projecte del passeig – que, al capdavall, pot ésser considerat 

com una excepció – avui en dia es pot arribar a afirmar que els enderrocaments i els 

processos de monumentalització han deixat de ser peces claus en els treballs de restauració 

de les antigues fortificacions de la ciutat. Pel contrari, han pres relleu altres actuacions, com 

ara la integració de les noves restes descobertes en edificis contemporanis de la ciutat o la 

transformació de projectes per altres de nous que permetin deixar al descobert vestigis dels 
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temps antics de la ciutat de manera que convisquin amb el seu entramat actual. Un altre 

bon exemple, si bé no està relacionat amb les muralles, el constitueix la recent creació del 

Born Centre Cultural, en la qual la típica estructura de ferro popularitzada durant el segle 

XIX alberga un extens jaciment arqueològic que es remunta a la Barcelona de principis del 

segle XVIII. 

Arribats a aquest punt, per tant, és gairebé obligat plantejar-se quins són els motius que han 

comportat aquest canvi a l’hora de realitzar actuacions o intervencions en les noves restes 

de les muralles de la ciutat que van apareixent. Com no podia ser d’una altra manera, al 

tractar-se d’un procés tan complex, la resposta es troba en la combinació de diverses 

circumstàncies.  

L’ambiciós projecte de creixement i transformació de la ciutat iniciat un cop aquesta va ser 

alliberada dels murs medievals i moderns – que, com és ben sabut, implicava tant el nou sòl 

urbanitzable i edificable com el petit i abarrotat cor de la ciutat – va anar donant el seu fruit 

fins a fer-se realitat, de manera que avui en dia Barcelona és una gran metròpolis europea 

que rep milers i milers de visitants cada any. 

En l’apartat anterior s’ha anunciat que el Servei d’Arqueologia de Barcelona és l’òrgan que 

s’encarrega de les excavacions i tasques arqueològiques de la ciutat que, a més, s’acaben de 

mencionar novament. Entre els seus objectius relatius a les dues muralles de la ciutat s’hi 

troba la voluntat de dotar de protagonisme a aquest patrimoni dins de l’extensa oferta 

turística que presenta Barcelona, atès que avui en dia queda sensiblement enlluernat per 

altres construccions o indrets més paradigmàtics. Tanmateix, l’atracció del públic estranger 

ha passat a ser una necessitat secundària en relació amb la importància que havia tingut 

anys enrere, en plena creació de la imatge de la ciutat.  

En canvi, actualment es para més atenció a la pròpia ciutadania barcelonina95, atès que es 

vol aconseguir apropar-la al patrimoni històric que constitueixen les antigues fortificacions, 

fet que es tradueix en el canvi de tractament exposat en referència a les troballes 

descobertes recentment. Es pot constatar, per tant, que els propòsits i objectius que 
                                                             
95 Ara bé, cal recordar que aquesta consideració del públic local no és nova. A l’anterior secció d’aquest treball 
s’ha argumentat que la primera etapa de recuperació a la qual van estar subjectes les muralles ja tenia en 
compte als habitants barcelonins, als quals se’ls volia inculcar un sentiment d’identitat i d’orgull de ciutat. Ara 
bé, lluny de buscar una interacció amb la ciutadania, es pretenia crear una monumentalització dels diversos 
fragments de les muralles que facilitessin el procés d’enaltiment de la ciutat. En altres paraules, el tipus de 
restauració emprat responia més aviat a la voluntat d’embellir la ciutat i posicionar-la a l’alçada de les més 
conegudes del continent. És en aquest sentit que aleshores la captació del públic estranger esdevenia molt 
més primordial que l’interès pels propis ciutadans barcelonins. 
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s’aspirava assolir mitjançant la recuperació i restauració de les muralles han evolucionat i 

han passat a ser completament diferents. Així doncs, per tal de complir amb les intencions 

actuals – és a dir, proporcionar als barcelonins una aproximació del passat de la seva ciutat 

– no són tan indispensables els processos de monumentalització, ornamentació i 

embelliment que el segle passat havien esdevingut cabdals. Fins i tot, no resulta ni molt 

menys escabellat considerar que el gran gruix de posada en valor d’ambdues fortificacions, 

en termes físics i de visibilitat, ja es va dur a terme durant el segle passat. Dit d’una altra 

manera, a banda d’algunes excepcions, tot el que no va ser possible d’enderrocar aleshores 

es devia o bé a que els processos d’expropiació van patir massa complicacions o bé a que 

les restes localitzades no es consideraven suficientment importants.  

No obstant això, darrerament s’està demostrant com aquest fet no suposa pas cap 

impediment en relació a les actuals intencions. Per tal de donar a conèixer els antics murs 

existeixen altres opcions vàlides que no impliquen modificacions físiques. Fem referència, 

doncs, a una sèrie d’alternatives impulsades durant els últims anys, algunes de les quals es 

presentaran a continuació.  

La primera acció sobre la qual és convenient aturar-se va ser plantejada per l’Associació 

Consell de Cent l’any 2004, en motiu de la commemoració dels 150 anys de l’enderroc de 

les muralles que havia tingut lloc dos anys enrere. Es tractava d’una proposta de 

senyalització de l’emplaçament on havien estat situats els 14 portals de la fortificació 

medieval, dels quals només un, com és ben sabut, ha perdurat fins als nostres dies: el portal 

de Santa Madrona. Per a la deguda realització d’aquest projecte l’Associació demanava la 

col·laboració del Museu d’Història de la Ciutat, que anteriorment ja havia impulsat la 

senyalització del recorregut de la muralla romana, i sol·licitava l’aprovació de l’Ajuntament 

de Barcelona, que li va ser atorgada. No obstant això, malauradament només tres punts en 

els quals antigament s’hi havien aixecat els imponents murs disposen avui dels proposats 

plafons de ferro informatius: el carrer de Pelai, on hi havia el Portal de Sant Sever; la 

Rambla, a l’alçada del carrer dels Escudellers, on hi havia el Portal de Trentaclaus; i, per 

últim, l’avinguda del Parel·lel, on encara es manté el Portal de Santa Madrona96. És per 

aquest motiu que, des del present projecte – i malgrat desconèixer les circumstàncies que 

van obligar a deixar incompleta aquesta encertada iniciativa – es vol encoratjar a 

l’Associació a reprendre-la així que sigui possible.  

                                                             
96 Vegeu figura 4.1. de l’annex. 
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Pel que fa a la resta d’actuacions innovadores i originals que es té la  voluntat de destacar en 

les línies que segueixen, cal esmentar que aquestes estan dissenyades pel Pla Barcino del 

Servei d’Arqueologia de Barcelona, ja anomenat en la secció precedent a aquesta. D’una 

banda, cal fer esment del projecte Smart Barcino, que pretén posar a l’abast de tothom 

l’antiga ciutat romana a través d’una completa eina web i de diverses aplicacions mòbils que 

permetin oferir diferents nivells de coneixement i de perspectives d’interès. D’altra banda, 

també és de menció obligada la Carta Arqueològica de Barcelona. Es tracta d’un mapa 

virtual de la ciutat en el qual s’hi poden consultar totes les tasques arqueològiques, 

realitzades o encara en curs, de la ciutat. Així doncs, permet una bona aproximació no 

només dels treballs duts a terme a la muralla romana, sinó també dels realitzats a la 

medieval i dels que han tingut lloc en altres punts d’interès dispersats arreu de la ciutat. 

Definitivament, aquestes propostes estableixen una alternativa original que sap treure partit 

de la gran diversitat de recursos que proporcionen els avenços tecnològics i, el que és més 

important, són d’allò més respectuoses amb l’entramat actual de la ciutat.  

Finalment, per tal de posar fi a aquest projecte, i com a conclusió extreta a partir dels 

diversos aspectes abordats, es pot establir sense cap mena de dubte que l’evolució de les 

muralles i, especialment, dels usos i funcions que han tingut durant les diferents èpoques, 

no són sinó un reflex de l’evolució de la ciutat en sí, de la societat que la integra i del 

context i les necessitats de cada moment.  

En el cas concret de la ciutat de Barcelona, les fortificacions que l’han encerclat durant 

segles i segles poden esdevenir fàcilment un punt de vista d’allò més vàlid a través del qual 

abordar els punts històrics més significatius que defineixen la ciutat. La primera muralla 

romana va néixer pràcticament a la vegada que es consolidava la ciutat. El revestiment de la 

muralla baix imperial a la primera suposà un símbol enèrgic de la prosperitat que vivia la 

ciutat malgrat estar involucrada en diversos conflictes, situació que mantingué durant segles 

i que, conseqüentment, també defineix les diverses fases de construcció de la fortificació 

medieval. En relació a les transformacions modernes de la muralla en clau estrictament 

defensiva es poden constituir com el mirall en el qual es reproduí la flagrant voluntat – 

presentada pel poble barceloní i, per extensió, pel poble català – de combatre fins a les 

darreres conseqüències el sotmetiment a Felip V. Posteriorment, fer esment de la intensa 

lluita que s’entaulà per tal d’aconseguir l’ensorrament de les muralles és gairebé el mateix 

que abordar la qüestió de la industrialització, per la culminació de la qual era essencial 

l’eixamplament i sanejament de la ciutat. Seguidament, el procés de recuperació dels antics 
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murs es troba estretament lligat a la insistent voluntat – que, fins a un cert punt, pot arribar 

a ser titllada d’obsessió – de convertir la ciutat en una icona coneguda arreu del continent 

europeu. I d’aquesta manera s’arriba fins als nostres dies, període en el qual – si bé és 

arriscat establir interpretacions degut a la falta de perspectiva de la qual es disposa – si que 

és pot considerar que segueix vigent la voluntat de preservació d’aquest valuós patrimoni, 

malgrat que la manera d’entendre’l ha evolucionat respecte a la primera etapa de 

restauració, especialment pel fet que la majoria de les intervencions i accions actuals estan 

compostes per un caràcter molt més respectuós envers a la resta d’elements que 

caracteritzen l’actual ciutat. 
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7. Annex  

 

  

  
 
Figura 2.1.- Plànol amb les successives fortificacions que ha tingut la ciutat. |Extret de 
(Florensa, 1964) 
 
 

 
 
Figura 3.1.- Plànol elaborat en motiu de la valoració encarregada per l’alcalde Porcioles 
que mostra l’aspecte previst de la muralla un cop completats tots els processos de 
restauració. |Extret de ( Florensa, 1964) 
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Figura 3.2.- Fotografia de l’Avinguda de Catedral després dels treballs de restauració.  
|Extret de (Florensa, 1964) 
 

 
 
Figura 3.3.-  Fotografia de l’Avinguda de la Catedral durant els enderrocaments. |Extret 
de (Florensa, 1964) 
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Figura 3.4.- Fotografia en la qual s’intueix la torre octogonal rere les edificacions 
adossades. |Extret de (Florensa, 1962) 
 

 
 
Figura 3.5.- Fotografia de l’arc de l’aqüeducte, després dels treballs de restauració. Tot 
comparant-la amb la figura 3.3. es pot comprovar que aquest arc era inexistent abans que 
s’iniciessin els treballs. |Extret de (Florensa, 1964) 
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Figura 3.6.- Imatge del revestiment llis del tram de muralla trobat al carrer de la Tapineria 
abans que fos intervingut. |Extret de (Florensa, 1964) 
 

 
 
Figura 3.7.- Fotografia de la Plaça de Ramon Berenguer un cop finalitzats els treballs de 
restauració. |Extret de (Florensa, 1964) 
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Figura 3.8.- Fotografia que mostra l’estat d’aquest fragment al voltant de l’any 1964. 
|Extret de (Florensa, 1964) 
 

 
 
Figura 3.9.- Dibuix en el qual es proposaven unes obres per tal de crear una placeta que 
contribuís a donar visibilitat a aquest fragment. |Extret de (Florensa, 1964) 
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Figura 3.10.- Fotografia en la qual es pot observar el procés d’enderrocament de les casses 
adossades a la torre circular de la plaça dels Traginers. |Extret del Centre de Documentació 
del Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
 

 
 
Figura 3.11.- Imatge del procés de recuperació i restauració d’un fragment de la muralla 
trobat al carrer de la Palla. |Extret de (Florensa, 1964) 
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Figura 3.12.- Fotografia en la qual es pot observar l’estat de la muralla de les Drassanes i la 
seva torre abans dels treballs de restauració. |Extret de (Dahl, 2013) 
 

 
 
Figura 3.13.- Imatge en la qual es pot observar l’estat del Portal de Santa Madrona abans 
de la seva restauració . |Extret de (Dahl, 2013) 
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Figura 3.14.- Fotografia en la qual es pot observar l’estat de la torre i de la porta de la 
muralla de les Drassanes un cop completats els treballs de restauració. Comparar amb 
l’estat anterior, a les figures 3.12. i 3.13. |Extret de (Duran i Sanpere, 1975) 
 

 
 
Figura 3.15.- Imatge en la qual es pot observar l’estat del portal de Santa Madrona després 
dels treballs de restauració. Comprara amb l’estat anterior, a la figura 3.13. |Extret 
de(Florensa, 1962) 
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Figura 3.16.- Fotografia que mostra la transformació del baluard en una zona enjardinada. 
|Extret de (Florensa, 1962) 
 

 
 
Figura 4.1.- Plànol en el qual s’enumeren els 14 portals i s’indica els que han estat 
senyalitzats. |Extret de (Cubeles, 2007) 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


