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Conseqüències de l’enderrocament del Palau Reial Menor de Barcelona. 
Anàlisi des d’una perspectiva patrimonial, històrica i urbanística. 

 

 

1. INTRODUCCIÓ. 

Al llarg de la història les ciutats han delimitat el seu perímetre amb construccions que 
definien allò que quedava dins la ciutat i allò que hi quedava fora; aquestes construccions 
pràcticament sempre eren muralles o fossars, així com elements naturals com rius, muntanyes o 
penya-segats. Si mirem a ull d’ocell els límits de la Barcelona actual ens adonarem que avui en 
dia aquesta forma de delimitar encara es vigent. A la Figura 1 observem que les actuals Rondes 
de Dalt i del Litoral, actuen per senyalitzar els límits de la ciutat creant una forma de fossar 
entre la ciutat i el mar, els rius Llobregat i Besos i el Collserola. 

Les rondes són una infrastructura el suficient gran i continua que es pot veure sense 
gaire esforç tan en un mapa com en una visió aèria. De ben segur que serà una estructura que 
deixarà empremta en un futur mapa de la ciutat, de la mateixa manera que antigues estructures 
de la ciutat, fins i tot ara que ja fa temps han deixat d’existir han deixar fondes cicatrius en 
l’entramat urbanístic de Barcelona. La principal d’aquestes escarificacions són les antigues 
muralles medievals. Malgrat la muralla medieval va ser destruïda durant la segona meitat del 
segle XIX, la diferència entre la ciutat intramurs i la construïda desprès del seu enderrocament, 
l’Eixample, és més que evident; el que resulta més sorprenent és la profunda cicatriu que va 
deixar la ciutadella borbònica construïda després de la capitulació de Barcelona en la Guerra de 
Successió al 1714, sobre bona part del barri de la Ribera, la seva forma estelada, quasi esfèrica 
va condicionar la distribució de carrers i infrastructures posteriors (Figura 2). 

Però encara ens podem endinsar més en d’aquesta ciutat medieval i en el seu entramat 
de carrers. Al vell mig de la ciutat i corresponent a l’àrea on es varen construir els edificis més 
importants de la ciutat trobem les restes de la muralla romana del segle IV. A la Figura 3 
podem resseguir gairebé sense equivocar-nos el traçat sencer d’aquesta estructura.  

 
Figura 1.- Mapa metropolità actual de Barcelona. On s’observa els límits generats pel mar, els rius 

Besós i Llobregat i la serralada del Collserola, generant el corredor per construir-hi les Rondes. Font 
Google maps. 



 

 

  

Passejar per Ciutat Vella, pel Barri Gòtic, és una de les grans atraccions d’aquell que 
s’hi trobi a la Ciutat Comtal, un luxe. En poques capitals europees podem trobar-nos amb restes 
d’un passat tan ric arquitectònicament com convuls políticament. Aixecar qualsevol llamborda 
condueix irremissiblement a un viatge al passat, tan se val si seran tres-cents, mil o mil cinc-
cents anys, a ben segur que quelcom nou s’hi trobarà, quelcom nou però d’altre banda conegut. 

La Barcelona antiga actual conté infinitat de restes arquitectòniques passades, d’un 
passat llunyà i també d’un passat recent, moltes d’aquestes últimes, especialment les 
remodelacions i embelliments de finals del segle XIX i principis del XX varen estar fortament 
influenciades pels corrents romàntic–nacionalistes que es donaven arreu d’Europa per aquells 
temps. Corrents que exaltaven el passat heroic i l’estètica medievalitzant gòtica, avui coneixem 
aquest estil com a neogòtic. Barcelona es plena d’aquestes intervencions neogòtiques, hi ha una 
important literatura sobre aquest tema des de el mític llibre Barcelona, pam a pam d’Alexandre 
Cirici Pellicer1 a la més recent tesi doctoral d’Agustín Cócola, El barrio gótico de Barcelona: 

                                                

Figura 2.- Detall sobre l’entramat metropolità actual. Si poden distingir la segona i tercera muralles dels 
segles construïdes del segles XIII al XVI (línia verda) formant les rondes i el Paral·lel. També si veu el 
traçat de la segona muralla del segles XIII, que forma les Rambles actuals (línia blau marí) , i la fonda 
cicatriu de la ciutadella borbònica (s. XVIII), que destruir bona part del barri de la Ribera, així com la 
totalitat de la muralla d’aquell flanc (línia blau cel).  

  

Figura 3.- Detall del traçat de la primera 
muralla sobre l’entramat urbà. La línia 
groga indica el traçat de la primera 
muralla, el traçat encara condiciona la 
trama urbana actual. En una de les 
cantonades de la muralla s’hi erigí el Palau 
Reial Menor (cercle discontinu de color 
blau. 
 

 

 
1 CIRICI PELLICER, Alexandre.  Barcelona pam a pam. Edit. Teide. Barcelona, 1984 

 



planificación del pasado y imagen de marca2. Moltes d’aquestes obres tenen una visió crítica  
sobre allò que podem veure en la Barcelona actual, especialment la darrera obra de Cócola, però 
en canvi deixen en el aire allò que va haver-hi abans, allò que el corrent neogòtic va usar com a 
substrat i va ser anhelat i mitificat en la seva materialització.  

L’interès per allò que ja no es veu és tan rellevant en el pòsit de la història comuna com 
allò que és pot mostrar en la seva magnificència. Aquest treball està inspirat en una edificació 
de gran importància en la història de Catalunya, però que a la fi, no va ser suficient per salvar-la 
de la ruïna i la demolició, el Palau Reial Menor o de la Reina de Barcelona. La demolició 
d’aquest Palau va deixar un gran buit en el patrimoni històric i artístic al centre neuràlgic de la 
Barcelona antiga, a més d’una gran extensió en la Barcelona d’intramurs que obligà a una 
reordenació urbanística de gran envergadura, creant-se nous carrers i illes d’habitatges; a més a 
ben segur que va canviar la fisonomia social i econòmica del barri del Palau (nom que tenia el 
barri abans del segle XX) i generà un ampli debat en els cercles socials de l’època. 

Objectius del treball 

Al 1856 el Palau Reial Menor va ser enderrocat. Aquest fet trist i certament dramàtic va 
comportà la pèrdua irreparable d’un patrimoni artístic, arquitectònic, històric i cultural, que  
difícilment podrem valorar de manera justa i acurada. Tanmateix aquest enderrocament va 
causar un canvi de fisonomia al centre d’una ciutat encara emmurallada. Aquest fet va canviar 
l’urbanisme, s’obriren nous carrers, i d’una sola vivenda es passar a construir-ne centenars. 
Allò que durant molts de segles havia estat ocupat per uns pocs i escollits va passar a allotjar 
centenars de ciutadans. 

Per un costat tenim un reordenament urbanístic a ciutat vella que du associat una nova 
realitat social. Aquests nous inquilins forçosament havien de canviar els usos socials i dels 
serveis que s’hi prestaven. 

Així que la temàtica del treball haurà de centrar-se en el triple eix: la pèrdua 
patrimonial, el canvi urbanístic i els canvis socio–econòmics. 

Aquest treball té com a objectiu principal analitzar les conseqüències per al patrimoni, 
la història, la cultura i la ciutat de Barcelona que es varen esdevenir de l’enderrocament del 
Palau. El primer que om pensa és: què es va perdre realment a nivell material? patrimonialment 
enderrocar el Palau de la Reina va ser una pèrdua? o seria una exageració parlar-ne en aquests 
termes. També cal però parlar d’intangibles, com seria a part de les pedres i fonaments estem 
perdent una referència històrica, un lloc únic on hi varen succeir fets únics i cabdals per a la 
història general de Catalunya o de Barcelona. O bé, moralment, calia enderrocar el Palau?  

Un altre objectiu principal és la ordenació urbanística de l’àrea del Palau abans i desprès 
de l’enderrocament. Així com la construcció dels habitatges i les seves possibles conseqüències 
socials i econòmiques en el barri i els carrers adjacents. Algunes preguntes a les que s’intentarà 
buscar resposta, són: la nova reordenació del barri del Palau surt des dels despatxos 
d’arquitectes i urbanistes o per altre banda sorgeixen d’estructures prèvies? Es podran veure les 
cicatrius del passat sobre la trama urbana actual?  

Com  objectius secundaris s’intentarà valorar la idoneïtat de l’enderrocament, si assolir 
els objectius que s’havien prefixat els promotors del fet i si va servir d’exemple per a altres 
edificacions. 

Finalment, com a objectiu quimèric, intentaré donar resposta a una qüestió, que 
malgrat ser irrellevant, em sembla de justícia denunciar. Si aquesta edificació ara tan magnífica i 
rellevant, i tothom qui, en la actualitat, parla o escriu sobre ella ho fa en termes d’una pèrdua 
injusta i irreparable, com és que no hi ha cap referència, cap rètol explicatiu, cap placa que 
indiqui la seva localització, o un panell explicant-nos la seva història, especialment si tenim en 

                                                 
2 CÓCOLA GRANT, Agustín. El barrio gótico de Barcelona: planificación del pasado y imagen de marca.  
 (http://hdl.handle.net/10803/2027)  

 



compte que aquests són abundants en el mateix perímetre parlant-nos del més petit tros de 
muralla romana.   

Com tot treball aquesta investigació presenta dues cares identificables, una és la 
subjectiva, la que fruit de la motivació desperta un interès personal. En aquest cas la inspiració 
d’aquest treball cal anar a cercar-la al llibre de Ròmul Brotons, La ciutat encadenada3, on 
l’autor fa un exhaustiu repàs a l’evolució urbanística de l’actual districte de Ciutat Vella des del 
11 de Setembre de 1714 fins l’enderrocament de les muralles. Una lectura que no va fer més que 
refermar la meva passió pels carrers de la meva ciutat, aquells carrers que de petit recorria amb 
la meva mare i la meva germana quan enfilàvem el carrer de la Palla, per anar a buscar al meu 
pare a la feina al carrer Banys Nous. De petit aquests carrers m’havien semblat màgics, però 
amb els temps la presència de les cicatrius pròpies del pas del temps em revelaren una ciutat 
viva, testimoni d’infinitat de vicissituds, batalles i revoltes; i en cada un d’aquests moments el 
present arrencava un boci de passat sense fer-lo desaparèixer mai del tot. Una ciutat màgica i 
real, una ciutat amb un passat viu. 

D’altre banda tindríem una visió més objectiva, més d’interès general. Aquest treball 
es centrarà en les conseqüències d’un fet puntual que pot afectar a diverses facetes de la vida en 
una ciutat, és un estudi del canvi, sense entrar a considerar si aquest és forçosament positiu o 
negatiu. Un interès en que els principals destinataris haurien de ser historiadors i urbanistes 
locals. El treball s’enfoca en una localització molt concreta de la ciutat, un pol històric en el 
passat i un indret que avui en dia passa enterament desapercebut entre la Plaça de Sant Jaume, 
centre polític de la Ciutat i de la Nació catalana, i el carrer Ample. En certs aspectes a tothom 
que senti una certa atracció per aquella Barcelona oblidada aquest treball també pot generar-li 
un cert interès. 

 

1.1 Metodologia 

Donat que aquest treball no deixa de ser una comparativa entre l’abans i el després de 
l’enderrocament del Palau Reial Menor, el període històric queda ben delimitat, situant-nos 
estrictament al segle XIX, malgrat donada la singularitat de l’edificació, les dades, les 
referències i els aclariments es remunti des del segle XII fins enguany. 

Les dades més rellevants s’han obtingut als arxius de l’Ajuntament de Barcelona:  

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

Arxiu Contemporani de Barcelona. 

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella. 

Biblioteca i Centre de Documentació del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA). 

Les dades principals s’han extret tant de llibres especialitzats, com, especialment, de 
tesis doctorals, articles i separates de revistes, congressos o simposis, així com de la 
documentació derivada dels plans urbanístics, contractes de compra–venda o lloguer i llicències 
d’activitats. A més dels fons dipositats en aquests arxius, també s’hi ha realitzat cerques per 
Internet dels catàlegs generals de les diferents universitats, començant per la UOC. 

Finalment, el treball està dotat d’un fons visual (gravats, pintures, fotografies) i 
cartogràfic de l’àrea del Palau d’abans i desprès de l’enderroc. Donat que bona part del treball 
es centra en la reordenació urbanística del barri del Palau, s’han emprat les superposicions 
planimètriques, extretes de la Tesi La rehabilitació com actitud projectual: el cas del Regomir. 
de Na Margarita Costa i Trost4. Aquesta metodologia compara les antigues plantes i plànols 
existents, d’una època o moment concret, amb el parcel·lari actual; aquesta comparació permet 

                                                 
3 BROTONS, Ròmul. La ciutat captiva. Barcelona 1714-1860. Alberti Editor. 2008. Barcelona. 
4 COSTA i TROST, Margarita. Tesi doctoral: La rehabilitació com actitud projectual: el cas del Regomir. Escola Tecniva Superior 
d’Arquitectura de Barcelona. Univarsitat Politècnica de Catalunya. 2007 

 



identificar antigues traces desaparegudes que d’alguna manera determinen la geometria actual 
de la quadricula urbana actual, clarificant-se algunes incoherències planimètriques actuals. La 
complexitat de la tècnica rau en la deformació mètrica i formal del dibuix planimètric antic, 
malgrat solen contenir correctament representats els conceptes de la forma urbana descrits. La 
superposició permet la identificació geomètrica de les coincidències i divergències dels traçats, 
així per exemple, el traçat de la muralla romana sobre el parcel·lari actual ha permès localitzar 
antigues edificacions, com castells, monestirs, torres de guaita, i, fins i tot, recuperació de 
jardins i localització de traçats viaris desapareguts (Figura 4). Per analitzar les planimetries a 
més dels fons documentals s’ha utilitzat l’aplicació Google Maps5.  

 

 

                                                

Figura 4.- Esquema 
del procés 
d’obtenció de la 
superposició 
planimètrica. En 
aquest cas s’encaixa 
el plànol del Palau 
Reial Menor amb el 
traçat urbà de 2005. 

 
5 http://maps.google.cat/ ©2012 Google. 
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1.2 Hipòtesi 

Les ciutats tenen cicles de prosperitat i de crisi, durant aquests períodes hi han 
circumstàncies que deixen profundes marques, que com ja s’ha explicat, poden produir 
cicatrius. Unes cicatrius que tan les podríem qualificar de físiques com d’emocionals. La 
hipòtesi que es planteja  en el cas de l’enderrocament del Palau Reial Menor és multifacètica, és 
a dir, té diferents nivells d’anàlisi. Per un costat la hipòtesi tindrà un caràcter històric–
patrimonial i per l’altre un caràcter netament urbanístic, tant a nivell de trama urbana com a 
nivell de vivenda. 

Així doncs aquest treball tractarà d’afirmar què la vida d’un monument o una edificació 
singular està restringida al període d’apogeu del lloc o societat on pertany. I per altre banda 
aquest estudi podrà constatar que allò precedent en una trama urbana deixa una marca 
suficientment profunda com per poder-la redescobrir, fins i tot quan no en queda cap vestigi 
visible. I, finalment, es podrà dir que els canvis de paradigma urbanístic a nivell de vivenda 
d’una ciutat com Barcelona varen néixer en una àrea de la ciutat tan restringida com era les tres 
illes que es construiren a rel de l’enderrocament del Palau Reial Menor.  

 



   

2. ANÀLISI DE LES CONSEQÜÈNCIES DE L’ENDERROCAMENT DEL PALAU 
REIAL MENOR  

2.1.  Història d’un Palau. Conseqüències històric–arquitectòniques de l’enderocament. 

 El Palau dels templers 

La comanda de Palau del Vallés va ser una de les primeres comandes de l’ordre del 
Temple al Principat creada amb una sèrie de donacions d’alous i masos per la zona de Sant Pere 
de Vilamajor, Santa Perpètua de Mogoda i l’actual Llinars, a la dècada de 1130. En poques 
dècades els dominis territorials de la comanda ocupaven bona part del Vallès Oriental i l’Osona 
tenint com a capital administrativa el municipi de Palau–solità6. Al 1282 la seu de la comanda 
es traslladà a Barcelona. 

L’any 1134, una setmana després que en una assemblea de Pau i Treva hom determinés 
en quines condicions s’havia d’establir el Temple a Catalunya, es documenta la donació per part 
de Bernat Ramón de Masanet i el seu fill Berenguer d’unes cases vora el castell de Regomir –
amb mur, torres, pati i pou– del costat occidental de la 
muralla romana de Barcelona, aprofitant l’angle que 
aquesta hi formava, anomenades les torres d’en Gallifa. 
Aquestes torres i cases, esdevindrien la residència
barcelonina dels templers7, coneguda a partir d’aleshores 
amb el nom de Palau del Temple.  

La comanda de Palau–Barcelona subsistí fins a la 
detenció dels templers en temps de  Jaume II. Tots els bens 
de la comanda, palau inclòs, foren administrats per l’ordre 
de Sant Joan de Jerusalem i posteriorment pel bisbe de Vic, 
qui alienà el Palau a Pere el Cerimoniós l’any 1367.  

El Palau de la Reyna

Carta de Felip IV de França a Jaume II 
denunciant els crims dels templers. París, 
1307. Reial Cancelleria, Pergamins de 
Jaume II, Extrainventari, núm. 393. Arxiu 
de la Corona d’Aragó 

 

 

Pere el Cerimoniós comprà el Palau del Temple, una sèrie de cases i terrenys adjacents, 
incloent-hi els carrers Sota les Torres i Jaume Andreu, així com uns solars al carrer Simó Oller8. 
El rei Pere va condicionar el palau com a residència de la seva muller la Reina Elionor de 
Sicilia, per això el palau passar a anomenar-se el Palau de la Reyna, malgrat per contraposició 
amb el Palau Reial Major, també se’l coneixerà com a Palau Reial Menor. L’edifici estava a la 
vella muralla romana i en un nivell inferior es trobava l’hort o jardí de la Reina.   

Elionor de Sicília (1325-1375) va ser la tercera esposa de Pere el Cerimoniós amb qui 
es casà el 27 d’agost de 1349. Durant vint-i-cinc anys va ser fidel companyona9 del rei, 
l’ajudava a elaborar els seus plans i l’havia arribat a representar com a lloctinent del regne10. Va 
tenir quatre fills, entre ells l’hereu al tro Joan I.  

L’any 1368 s’iniciaren les obres de reforma del Palau i al cap de pocs temps els 
monarques passaren a residir-hi, abandonant el Palau Reial Major. Entre les reformes cal 
destacar la adequació de la sala dels Cavalls, que provenia del conjunt templer que estava força 
deteriorat, també la construcció d’estances sobre els murs de la muralla i els enderrocs de les 
edificacions que permeteren l’ampliació del jardí.  

L’any 1375 morí la reina Elionor, i el rei Pere es va tornar a casar el 1377 amb Sibil·la 
de Fortià. El dia 5 de gener de 1387, el rei Pere el Cerimoniós va morir a les estances del Palau 
Menor de Barcelona. 

                                                 
6 SANS I TRAVÉ, Josep Maria. Els templers catalans de la Rosa a la Creu. Pagès Editors. Barcelona 1996. Pàgines 271-275. 
7 FUGUET SANS, Joan. La casa del Palau del Temple de Barcelona. LOCVS AMOENVS 7, 2004, p`gs 99 - 109 
8 ADROER i TASIS, Anna M. Palaus Reials de Catalunya. Ed. 62. Barcelona 2003. Pàg 67 i posteriors. 
9 En molts texts en referir-se a la reina com a companya utilitzen aquest sinònim present el Diccionari de la Llengua Catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
10 Ibidem, pàgina 70 

 



Decadència del Palau i destrucció.  

A la mort de Pere el Cerimoniós, els seus fills varen continuar les millores al Palau, 
Joan I va seguir-les amb entusiasme. Posteriorment Martí I l’Humà va tornar a fixar el Palau 
Major com a residència oficial, mantenint el Palau Menor com a residència de convidats i, fins i 
tot va intentar de vendre’l, cedint-lo finalment a la seva dona Margarida de Prades. 

El monarca Joan II el cedí a Galceran de Requesens, comte de Palamós i governador 
general de Catalunya, per això el Palau fou conegut com a Palau del Governador. Amb 
l’arribada dels nous ocupants el Palau inicià una nova etapa que va arribar a un punt àlgid amb 
la donació, per part de l’emperador Carles, del patronat de la Reial Capella el 1542. Per aquest 
motiu es dugué a terme la seva reforma i es construí el panteó familiar11. Durant el període dels 
Requesens, nasqué al Palau Lluís de Requesens, 
heroi de la batalla de Lepant, i al 1551 s’hi 
hostatjà el rei Felip II.  

Dels Requesens l’edifici passà als Zuñiga i 
desprès als marquesos de Villafranca. El 1785 en 
el palau menor de Barcelona, en l’antic saló dels 
templers, el marqués de Villafranca i la seva 
muller van donar una gran festa a nobles i militars, 
segon explica el baró de Maldà en el seu Calaix de 
Sastre12. Passats dos segles, pel cap baix, sense 
ésser habitats els edificis i amb importants
espoliacions de la guerra del Francès al damunt, el 
Palau arribà a mitjan segle XIX amb una 
degradació més que notable. I així fou que arribat l’any 1856, la comtessa de Sobradiel, nova i 
darrera propietària de la casa–palau, decidia enderrocar-lo per construir-hi pisos de lloguer. 

Desprès d’un període d’abandó, l’any 1856 fou enderrocat per urbanitzar el sector.  

2.1.1.   Conseqüències històric–arquitectòniques de l’enderrocament.

 Plànol (alçat) del Palau Reial Menor dels 
Requesens. Barcelona, 25 de maig de 1749.
CAT ANC 1-960, uc. leg. 365, doc. 21. 

 

Aquest primer apartat ens permet tenir una idea clara del que el Palau va representar per 
a la història de Barcelona i de la Corona Aragonesa especialment durant els segles XII al XIV. 
A l’edat mitjana Barcelona era un pol polític i econòmic a l’Europa Meridional, era una ciutat 
rica i amb projecció, els seus carrers edificats 
sobre un modest assentament romà concentraven 
un bon nombre de joies arquitectòniques i alhora 
eren punt de referència de històries de la Història. 
L’enderrocament doncs manlleva de la ciutat un 
lloc històric que equilibraria el conjunt medieval 
de Palau Reial Major, Generalitat i Catedral, tots 
tres joies gòtiques amb afegits posteriors. 

Arquitectònicament el Palau tenia una 
sèrie d’elements característics que, a excepció de 
l’església, s’han perdut totalment. Aquests
elements destacats són: les muralles, el verger de 
la reina, la col·lecció de lleons i animals 
exòtics13, l’església i la sala de cavalls. 
Analitzem-los:  

                                                

 
Figura 5.- Traçat de la primera muralla romana 
sobre el pla geomètric del Palau Reial Menor. Pla 
aixecat per Josep Mestres i Gramatges el 1832. Font 
dels Pares Jesuites carrer Palau n.3 

 
11 Cessió de l’Arxiu del Palau Requesens a l’Arxiu Nacional de Catalunya.  
 (http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/06/17/13/36/fbd72fac-1b8a-4440-b673-a5b19a4ebe2a.pdf ) 
12 MOLAS i RIBALTA, Pere, Estefanía de Requesens i Don Juan de Zúñiga i Avellaneda, senyors de Molins de Rei. Text 
 de la conferència:http://molendinoregio.blogspot.com/2010/12/celebracio-de-la-diada-de-sant-andreu.html. 
 2010 
13 CARRERES CANDI, Francesc. Geografia General de Catalunya. Toms 3 i 4 (Barcelona). Editorial Albert Martin. Barcelona. 
 1916 

 



 Les muralles. Part del Palau Reial estava construït des d’èpoques dels templers 
a la part sud-oest de la muralla romana del segle IV; però és justament aquest 
sector de la muralla romana on hi ha menys vestigis de la mateixa14, de fet des 
del carrer de la Baixada de Sant Miquel fins al carrer Timó no hi ha cap resta de 
muralla romana a peu de carrer, trobant-se només algun fragment de muralla als 
fonaments de noves construccions. Al carrer Timó és troba una de los poques 
restes del Palau, es tracta d’una porta que probablement comunicava el carrer 
Ataülf amb els horts del Palau. Amb tot han quedat alguns vestigis en la obra 
pictòrica de Domènec Sert, a la sèrie de quadres del Palau Reial de 1856, en la 
visió oest i sud s’observa l’existència de la torre de planta circular (torre 45), 
que formava un angle d’uns 90 graus a l’alçada del carrer Escudellers i que 
donava a un pòrtic que s’obria al pati central del Palau (Figura 5), i de la torre 
rectangular 44 (Figura 6). Confirmant que la muralla del baix imperi formava 
part del Palau Reial Menor. 

 

 El verger. El Palau estava situat sobre la muralla i a un nivell inferior s’estenia 
el jardí i l’hort, conegut també com el verger de la Reina, aquest limitava a 
ponent pel carrer d’Avinyó i a migdia per la platja i el mar (Figura 6). En el 
verger si plantava tan flor ornamental com arbres fruiters i hortalisses, tot regat 
per una canal que provenia de la font del patí del Palau.  

 La col·lecció de lleons i  animals. La part 
més exòtica del Palau la constituïa la 
col·lecció d’animals que es mantenia en les 
dependències annexes al verger. Constituïa 
una tradició d’antic que arribà fins a la baixa 
edat mitjana de mantenir animals com lleons 
malgrat els constants problemes i despeses 
que se’n derivaven. Les col·leccions es 
mantenien per diversió i per sensació de 
poder, manifestada en l’ostentació i el luxe. 
A més de lleons, al Palau s’hi exhibien: 
guepards, tigres, óssos, galls fers, micos, 
estruços, altres aus, a part dels falcons, i 
també escurçons. Mantenir les feres era una 
extraordinària despesa que al nostre país només es podien permetre les 
poblacions en que el seu barri jueu havia adquirit certa importància i podia 
subvencionar la manutenció d’aquests animals. A l’any 1380 el call de 
Barcelona pagava per la manutenció de cada bèstia fera dos sous i set diners 
diaris. Així va seguir fins a la destrucció del Call l’any 1391. A partir d’aquest 
moment es buscaren formules més o menys imaginatives per mantenir com a 
mínim la lleonera. Al segle XVI el Consell Municipal acordà fer-se càrrec de la 
manutenció dels lleons i del sou del lleoner. L’últim exemplar de lleó que 

                                                                                                                                              

Torre circular 
Torre rectangular 

Verger 

Figura 6.- Palau Reial menor. Vista Sud. 
Pintura de Domènech Sert, 1856. MHCBA 

Ceràmica valenciana del s.XIII,on s’hi 
veu un lleó.  

 
 
14 BALIL, Alberto Las Murallas Romanas de Barcelona. CSIC, Madrid, 1961. 

 



 

s’exposà a la casa dels lleons a la Baixada de lleons (part de l’actual carrer 
Ataülf) va ser un cadell de lleoneta de cinc mesos dut per captiu rescatat al 
170115. 

 L’esglèsia.  La capella de Santa Maria és l’únic edificació que s’ha conservat 
del complex del Palau. Va ser construïda al 1246 per ordre dels comanador16 
Pere Gil. És un edifici d’una sola nau de 25 metres de llarg per 10,65 metres 
d’ample amb la capçalera actualment orientada a l’oest, a l’est en època 
templera. L’interior està dividit en sis trams iguals per cinc arcs diafragmàtics 
apuntats amb una alçada de 10,65 metres. Cada tram està cobert per una volta 
de creuria d’estil gòtic tardà. El presbiteri és un absis poligonal amb xamfrans i 
volta de creuria. Les voltes centrals contenen tres capelles per banda. Té dues 
portes una que va a la casa dels jesuïtes i la que dona al carrer Ataülf, aquesta 
darrera és la façana neogòtica historicista realitzada per Eliés Rogent al 1868. A 
l’interior de la capella s’han trobat restes de pintura policroma que indicarien 
que en temps dels templers l’església estava pintada al fresc17.  

 La capella sembla que no va patir cap transformació des de l’encàrrec de Pere 
Gil fins a l’època dels Requesens que s’hi va construir la volta de creuria i les 
capelles laterals i probablement es girés l’orientació de la capella obrint una 
porta a la Baixada de Lleons (Ataülf), sota la direcció del mestres d’obres 
Andreu Matxí. Dos segles més tard, entre 1737 i 1749, l’església va ser 
novament modificada i restaurada. Ja al segle XIX quan es decideix enderrocar 
el Palau s’encarrega una nova remodelació a Elies Rogent, que amb l’excepció 
de l’afegitó al segle XX de dues finestres ogivals a la façana, és la esglèsia que 
podem visitar actualment.  

 

                                                 
15 ADROER i TASIS, Anna M. Palaus Reials de Catalunya. Ed. 62. Barcelona 2003. Pàg 91. 
16 Comanador.- Superior d'algunes cases religioses, especialment de l'orde de la Mercè. 
 http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0230483  
17 FUGUET SANS, Joan. La casa del Palau del Temple de Barcelona. LOCVS AMOENVS 7, 2004, pàgs 104, 107-109.  



 

 La sala de cavalls i la sala major. Aquest era probablement l’element 
arquitectònic més característic i singular de tot el Palau. Hi ha diverses teories 
sobre l’origen de les sales, atès que hi ha que l’atribueixen a l’obra templera 
ordenada pel comanador Pere Gil18, mentre que hi ha altres historiadors que 
n’atribueixen l’obra desprès de la mort de la reïna Elionor de Sicília (1375)19, 
en tot cas podríem estar parlant d’una mateixa edificació i de dues sales 
diferents, la sala de cavalls, pròpiament dita que podria ser templera, i la sala 

major, de nova construcció. Val a dir que ambdues estances arriben a la 
demolició del Palau, en estats totalment oposats, mentre la sala de cavalls es 
troba en un estat de conservació notable (Figura 7A), la sala major apareix 
totalment enrunada en els documents pictòrics (Figura 7B i portada). La salas 
de cavalls ocupava un gran edifici de 28 metres de llarg per 15 metres d’ample 
a la cantonada nord-est del pati. Aquesta edificació tenia una estructura 
típicament cistercenca, és a dir, una planta baixa molt robusta (Figures 7A i 8) i 
una planta noble de gran lleugeresa (Figures 7C i 8).  

Sala de Cavalls Església

Figura 8. Planol
aixecat el 1785 per 
Josep Mestres i 
Francesc Renard. 
Arxiu del Palau. Es pot 
veure tan la planta 
baixa com la noble de 
la sala de cavalls, al 
costat de l’església

Sala de Cavalls EsglésiaSala de Cavalls Església

Figura 8. Planol
aixecat el 1785 per 
Josep Mestres i 
Francesc Renard. 
Arxiu del Palau. Es pot 
veure tan la planta 
baixa com la noble de 
la sala de cavalls, al 
costat de l’església

La planta baixa estava constituïda de vuit mòduls de creuria amb tres pilars 
exempts al mig, per contra la sala superior tenia una elevació de tretze metres 

                                                 
18 Ibidem, pg 103. 
19 CID MORAGAS, DANIEL.  La restauració del desapergut Palay Reial Menor de Barcelona a través del llibre d’obra. El cas de 
 la Sala Major (1376-1378). Acta historica et archaeologica mediaevalia, Any: 1997 Núm.: 18 Pàg 397-425 
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Figura 7. La sala de cavalls i el saló major. A 
Interior de la Sala de Cavalls.Planta baixa. Dibuix de 
Lluís Rigalt, 1858 MHC. On es pot veure la planta 
baixa que estaba alçada per mòduls de creueria amb 
pilars exempts al mig. B Estat de conservació de la 
Sala Major encerclada en vermell abans de 
l’enderrocament del Palau Reial Menor. Palau Reial 
Menor. Vista Nord. Pintura de Domènec Sert, 1856. 
MHC. C Interior de la Sala Major. Planta noble 
Aquarel·la de Soler Rovirosa, 1858  

C



 

amb tres arcs de diafragma que servaven una coberta de fusta (Figura7C). 
Aquesta darrera sala és la que Cid Moragas coneix com Sala Major. En els seus 
estudis inscriu aquesta sala, restaurada per Pere el Cerimoniós entre 1376 i 
1378, dins l’obra constructiva pública de grans espai en la que Barcelona hi 
tenia forces representants, on val destacar: el Saló del Tinell (1359-1363) al 
Palau reial Major, el Saló de Cent (1369-1373) a la nova seu municipal, les 
Reials Drassanes (1378-1387) i la Llotja de Mar de Pere Arvei (1380-1392) 
(Figura 9). 

 

Com s’ha pogut analitzar en aquesta secció les estructures arquitectòniques fan 
referència un moment històric anterior al regnat dels Borbons a Espanya; la història del Palau 
Menor va entrar en una espècie de letargia, malgrat quasi mai va deixar d’estar habitat. 
D’alguna manera un Palau que va ser centre o pol de interès polític en una època on Barcelona 
també el tenia va anar deixant de ser important en la mesura que políticament allà on hi era 
també va deixar de ser centre de la cort.   

A B

C D

Figura 9. Els salons 
de finals del segle 
XIV a Barcelona. A 
Saló del Tinell al 
Palau Reial Major 
obra de Guillem 
Carbonell; B Saló 
de Cent obra de Pere 
Llobet; C reials 
Drassanes; i D Saló 
de Contractacions 
de la Llotja de Mar 
obra de Pere Arvei 



 

2.2. Claus polític–urbanístiques a la Barcelona Moderna20. Conseqüències 
urbanístiques de l’enderrocament del Palau de la Reina. 

 El Palau Reial Menor té una vida paral·lela a Barcelona, quan la ciutat arriba al seu 
zenit de poder a la Mediterrània, pel Palau representa el seu màxim apogeu. L’apaivagament de 
la ciutat, la seva decadència. Un i altre són el reflex de les circumstàncies polítiques. L’entrada 
al segle XVIII, la victòria de les tropes Borbòniques castellanes, comportarà una eliminació de 
tot pes institucional de Barcelona en un Imperi Español centralitzat i centralista. El Palau en si 
mateix ja no aportarà gaire més interès històric i arquitectònic; en canvi les vicissituds 
urbanístiques d’una Barcelona encerclada per les seves pròpies muralles agafaran el relleu en 
l’interès d’aquest treball, cal tenir en compte que la problemàtica urbanística en la Barcelona del 
segle XIX, serà la que finalment dirigirà al Palau a la seva destrucció.  

11 de Setembre de 1714. 

Quan el setge de Barcelona va acabar, amb bona part de la ciutat destruïda i amb la 
pèrdua del 20% de la població, ningú sabia quin seria el destí de la ciutat. Inesperadament, el 
nou rei Felip V no n’ordenà la destrucció de la ciutat, com va fer amb totes les estructures 
defensives del Principat, preferí aprofitar la situació estratègica de la ciutat i del seu port, i va 
establir-hi una fortalesa deixant la ciutat sota l’autoritat militar, captiva dins les seves muralles i 
sotmesa al poder dels militars castellans. 

El 9 de març de 1715 el tinent general Pròsper de Verboom va ser encarregat de millorar 
les defenses de la ciutat; entre aquestes millores hi havia la construcció de la Ciutadella, una 
fortalesa militar de planta pentagonal amb un baluard a cada vèrtex, dos dels quals apuntaven de 
ple a la ciutat. La fortalesa i l’esplanada de seguretat que l’envoltava, va comportà la pràctica 
demolició del barri de la Ribera (Figura 10), el més poblat de la ciutat i que representava la 
cinquena part de la superficie urbanitzada. A més, s’establí un perímetre d’un quart de llegua21 
de seguretat on no si podia construir, el futur Eixampla. El 16 de gener de 1716 va fer-se públic 
el decret Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña. 

 

 

 

La Ciutadella va representar temps d’opressió en tots els sentits, però en termes 
urbanístics va repercutir en una sobreocupació dels habitatges molt per damunt del normal en 
una zona ja de per si densa, provocant sobreedificació. A més el consistori no tenia recursos 
econòmics per afrontar les millores més bàsiques, donat que tenia que pagar uns impostos 
exagerats, Barcelona presentava un aspecte de deixadesa i acumulava uns deutes enormes. 

                                                

Figura 10. Restes del Barri de la Ribera. Sota el 
mercat del Born varen aparèixer les restes del ciutat 
manada enderrecar per a la construcció de la 
Ciutadella. En la foto podem veure la cruïlla del 
carrer d’en Xuclàs amb el carrer del Bonaire.  

 
20 Aquest capítol serà un resum enfocat a la part més urbanística i econòmica del llibre:  RÒMUL BROTONS. La ciutat captiva. 

Barcelona 1714-1860. Alberti Editor. 2008. Barcelona. 
21 La zona polèmica embolcallava la muralla, inicialment no es va definir la amplada fins que ho va establir l’art.10, tit II, Tratado 

IV de las Ordenanzas militares de S.M. para régimen, disciplina, subordinación y servicio a los ejercitos, de 12-VIII-
1970; que el va establir en 1254 metres o 1500 vares castellanes. 

 



Malgrat tot, el port de Barcelona seguia tenint un bona activitat comercial i alguns sectors 
industrials començaven a fer reconversions per esdevenir competitius. Al 1737 començaren a 
operar les primeres fàbriques cotoneres, que substituïren les anteriors de manufactura de la 
llana,  i al 1768 ja hi havia vint-i-dues, concentrades al barri de Sant Pere i al creixent barri del 
Raval. El cotó va canviar la fisonomia de Barcelona, alhora que impulsà a la burgesia urbana i 
eclipsà el model econòmic barceloní gremial. 

Aquesta represa econòmica va dur lligada un increment poblacional; la ciutat passà de 
34.000 habitants al 1718 a 53.000 al 1769, i encara es doblaria abans d’acabar el segle. Santiago 
Miguel de Guzmán, Marqués de la Mina, qui era capità general de Barcelona al 1749 va fer 
construir, per pal·liar els problemes de congestió poblacional, l’únic barri que va ser permès 
fora de les muralles, la Barceloneta, amb una estructura urbanística quadriculada per facilitar-ne 
el control i la seguretat. Aquesta mesura no va aturar la proliferació d’espais habitables, ni en les 
voltes sobre els carrers, ni en les volades dels edificis, ni en l’increment de l’alçada dels edificis 
–que passà de dues a cinc plantes–; aquests elements arquitectònics provocaven seriosos 
problemes de salubritat, atès que evitaven l’entrada de sol i aire fresc. La densificació de la 
població barcelonina havia arribat a uns límits tan dramàtics que les condicions higièniques eren 
deplorables, posant a la ciutat a la vora de l’epidèmia constantment.  

La convulsa entrada al segle XIX. 

A Barcelona, com a la resta d’Europa a la segona meitat del segle XVIII, hi va haver-hi 
situacions que donaren lloc a revoltes socials22. Donant-se una situació de revolta continua que 
s’estengué fins a ben entrat el segle XX. Barcelona era una ciutat en permanent crisi. 

La primera revolta o avalot es donà a la primavera de 1773, l’avalot de les quintes. El 4 
de Maig en ple sorteig els mossos es revoltaren i posaren en evidència el sistema de repressió a 
la ciutat, especialment al sector de les Rambles, raó per la qual les autoritats borbòniques per 
garantir una bona connexió entre la Ciutadella, el Pla de Palau, Drassanes –que fou fortament 
protegida– i el castell de Montjuïc varen emprendre la seva reforma urbanística. S’accelerà 
l’enderrocament de la muralla de la Rambla (Figura 11), amb dues conseqüències. D’una banda 
es va reurbanitzà el carrer a la manera barroca que tant desitjaven els seus promotors, l’actual 
traçat rectilini amb edificacions aristocràtiques, com els palaus de la Virreina i Moja, i d’àrees 
comercials, com la Boqueria. D’altra banda, es donava via lliure a la colonització del Raval. 

 

La presa de la Bastilla de París el 14 de Juliol de 1789 i la conseqüent Revolució 
Francesa va representar per a Barcelona l’arribada d’exiliats, que dugueren l’ideari liberal, poc 
conegut a Catalunya; alhora que portaren nous costums que s’estenien entre el jovent 
aristocràtic i burgès, evidenciant la ruptura amb l’Antic Règim.  

                                                

Figura 11. Plànol de la Rambla reformada de 1807. aquest planell obra de l’arquitecte Francesc Renart i Closes, mostra el nou traçat de 
les Rambles amb sobreposició planimètrica de la muralla enderrocada (línies tènues). També indica els edificis enderrocats i els edificis 
de nova creació (en groc). Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. 

 
22 JOSEP GRAU MATEU, JOAQUIM M PUIGVERT I SOLÀ i NÚRIA SALA i VILA. Els orígens del món contemporani. Les 

transformacions econòmiques. Mòdul 1. Història Contemporània I. Pag. 34.  

 



La l’aliança política del rei Carles IV amb Napoleó Bonaparte23, provocà el bloqueig 
marítim britànic al 1805 que deixà a les fàbriques de Barcelona aturades i als obrers abocats al 
carrer i vivint de l’almoina. El 25 de Març de 1808 els francesos aprofitaren l’avinentesa per 
conquerir la ciutat sense esforç i tant la ciutat com el territori català va ser annexionat a l’imperi 
francès el gener de 1812; a la resta d’Espanya s’havia aprovat la primera Constitució, de Cadis, 
de caràcter liberal. Al 1814 Catalunya va ser tornada al regna d’Espanya i la monarquia 
absolutista borbònica tornava a regnà a la península, deixant sense efecte la Constitució de 
Cadis. 

Tots aquesta daltabaixos polítics aturaren el progrés urbà barceloní. Amb tot al 1816 es 
varen prohibir, per raons higièniques i sanitàries, els enterraments dins el nucli urbà, construint-
se el Cementiri Nou24 al terme de Sant Martí de Provençals i alliberant-se nous solars dins les 
muralles. 

Al 1820, Barcelona es va aixecar, junt a altres ciutats espanyoles, contra Ferran VII, qui 
obligant-lo a jurar la Constitució de 1812. Barcelona tenia moltes esperances en aquesta etapa, 
però una circumstància macabra enterbolí aquesta eufòria: l’epidèmia de febre groga causa 
prop de 9.000 morts, i agreujà la recorrent crisi econòmica. Entre tanta desgràcia, l’activitat 
cultural que imitava el corrent romàntic europeu va anar calant en la societat i esdevindrà la 
llavor de la Renaixença, i del nacionalisme català. 

Durant el Trienni Progressista el consistori decidí reprendre els vells projectes 
urbanístics pendents, com l’eix transversal de l’esplanada a la Rambla i l’adequació del Passeig 
de Gràcia; i començà de nous de gran simbolisme liberal, com la d’enretirar les capelletes dels 
carrers. A Barcelona, influenciada per Europa, s’havia anat formant un liberalisme de soca-rel 
que el distingia de les poblacions d’interior profundament conservadores. Al 1823, un cop 
d’estat, recolzat pel restaurat rei de França, Lluís XVII, i els seus Cent Mil Fills de Sant Lluís, 
va tornar a imposar el poder absolut de Ferran VII amb l’exèrcit francès novament patrullant per 
la ciutat.  

A Barcelona la industrialització va potenciar dos sectors socials, el burgesos i el 
proletariat, ambdós veien en el liberalisme –per motius oposats– una oportunitat de progrés, 
però el panorama polític de l’Espanya absolutista aquestes oportunitats s’esvaïen. La revocació 
de la llei sàlica va enutjar als partidaris de l’infant Carles Maria Isidre, germà de Ferran i de 
tarannà conservador. A la mort del rei al 29 de setembre de 1833, esclataren les guerres carlines, 
que ha Catalunya, amb el precedent dels malcontents foren especialment virulentes.  

A la ciutat pels voltants de 1835 ja hi vivien 120.000 habitants amb molta població 
immigrada que s’establia al Raval i que engruixia les files del proletariat i ben aviat 
començarien a organitzar-se en entitats obreres i sindicats. Les guerres carlines i les convulsions 
polítiques no feien més que provocar crisis econòmiques que afectaven a burgesos i obrers. 
Barcelona viurà en pocs anys set revoltes populars, les bullangues. La primera va ser la 
bullanga de Sant Jaume (25 de Juliol de 1835) que acabà amb quinze convents assaltats, cinc 
dels quals varen ser totalment consumits pel foc. La bullanga del 5 d’agost va acabar amb la 
vida del general Bassa i amb la destrucció de la moderníssima fàbrica El Vapor Bonaplata.  

Tot i la inestabilitat el procés industrial ja no donaria marxa enrera, especialment 
facilitada per la llibertat de indústria de l’any 1834, que acabava definitivament amb els gremis, 
Barcelona ja no seria una ciutat menestral, sinó una ciutat industrial, incorporada al grup dels 
first comers, serà el Manchester català. L’última embranzida a aquesta industrialització 
intramurs de la capital la va donar la desamortització de Mendizabal, que culminaria a l’any 
1837 amb la supressió de la propietat del sòl de molts convents i monestirs, el que provocar un 

                                                 
23 Napoleó Bonaparte s’havia fet amb el poder de França al novembre de 1799 desprès d’un cop d’estat que donava per finalitzada la 

revolució; iniciant-se l’època napoleònica, en que va crear un gran imperi a escala europea fins a la batalla de Waterloo 
al 18 de juny de 1815. Desprès de la derrota Napoleó va ser desterrat i l’imperi francès va quedar abolit. JOSEP GRAU 
MATEU i JOAQUIM M PUIGVERT I SOLÀ. Els orígens del món contemporani. Les transformacions polítiques. 
Mòdul 2. Història Contemporània I. Pag. 34-35. 

24 Ara conegut com Cementiri Vell o del Poble Nou, va ser el cementiri oficial de Barcelona fins a la construcció del de Montjuïc al 
1888.  

 



canvi radical al paisatge urbà: el convent de Sant Josep serà el Mercat de la Boqueria, el dels 
Caputxins serà un teatre i desprès la plaça Reial, el dels Trinitaris descalços serà el Gran Teatre 
del Liceu, el dels Framenors la Plaça del Duc de Medinaceli, i un llarg etcètera. 

¡¡¡Abajo las murallas!!! 

La necessitat d’eixamplar Barcelona ja era més que 
evident, el consistori va convocà un concurs per respondre 
quines avantatges pràctiques i econòmiques tindria 
enderrocar els murs d’aquell cinturó medieval. Només es 
va presentar Pere Felip Monlau, qui va ser l’introductor a 
l’estat de la disciplina de l’higienisme, que pretenia fer 
compatible el progrés industrial amb la millora de les 
condicions sanitàries de la classe obrera, i així o va fer 
constar en la memòria pel concurs: ¡¡¡Abajo las
murallas!!!  

La primera temptativa d’enderroc va venir a 
l’octubre de 1841; la segona, més seriosa, va ser la 
ocupació de la Ciutadella al Novembre del 1842, la 
resposta va ser contundent, Espartero va bombardejar la 
ciutat des del castell de Montjuïc, el 3 de desembre.  

 

Un any més tard entrava a Barcelona el 
general Prim, aquest esdeveniment va ser aprofitat per l’Ajuntament per decreta de nou 
l’enderrocament de la Muralla. Les obres varen començar a tirar el mur entre la Rambla i 
Jonqueres. Però la liquidació de la Junta Central a Madrid va caure molt malament als 
barcelonins i començaren nous aldarulls, la revolta de la Jamància, que el general Prim va 
apaivagar amb un nou bombardeig el 6 de setembre del 1843. Aquesta va ser la darrera revolta 
popular barcelonina en que participaren junts burgesia i proletariat. 

Amb Isabel II ja com a reina d’Espanya la ciutat arribava als 150. 000 habitants. 
L’Ajuntament va tornar a centrar-se en les reformes internes i en el foment del comerç i la 
indústria, així com d’una base de finançament, obrint-se les primeres entitats bancàries25 a la 
dècada dels 40, que facilitaren la creació de la Borsa de Barcelona al 1851. Un altre fet 
destacable va ser la inauguració de la línia de ferrocarril entre Mataró i Barcelona. Els avenços 
tecnològics, industrials i socials varen fer més evident l’absurditat de les muralles.  

L’any 1853 fou constituïda una comissió d’enderrocament, desprès de no poques 
vicissituds l’enderroc va començar el 7 d’agost de 1854. El nou governador civil de la ciutat 
Pasqual Madoz, es va encarregar d’aconseguir un crèdit hipotecari amb la garantia del sòl 
obtingut. El dia 25 d’Octubre el Govern va demanar un projecte a l’Ajuntament, i a més assumí 
la realització del plànol del pla de Barcelona que va encarregar a Ildefons Cerdà. L’ajuntament 
encarregaria un plànol de la ciutat a l’arquitecte Miquel Garriga i Roca. L’Eixample començava 
a tenir un llenç ara només calia pintar-lo. 

 Aquell any de l’estiu de 1854 al del 1855 es varen ajuntar sis processos revolucionaris 
de diferent natura, però que varen convergir amb molta força a la ciutat de Barcelona en el 
moment adequat, i que a la fi marcaran a la ciutat per sempre. Aquests sis processos són26:  

1. A Europa s’inicia l’enderrocament de les muralles que envolten les ciutats. 

                                                

 

http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuobert/II_Mostra/AMCB_04_G.ht

 
25 El Banc de Manel Girona obri les portes el 1 de Maig de 1844, la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona també al 1844; i 

seguiren les de Vilalta i Mas (1844), Banc de Barcelona (1845), Evarist Arnús (1852) Garriga germans i fills (1852) 
26 JAVIER GARCIA-BELLIDO GARCIA DE DIEGO, SARA MANGIAGALLI. Pascual Madoz y el derribo de las murallas en el 

albor del Ensanche de Barcelona. Capítol dins el llibre de RAMON GRAU.  Cerdà i els altres. La modernitat a 
Barcelona, 1854-1874. 2008 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2. Dura tensió jurisdiccional entre el poder civil i el militar pel control de la ciutat. 

3. Una epidèmia de còlera arrasa la població de la ciutat. 

4. Primera aturada general d’Europa, al Juliol de 1855, provocat per l’atur i per 
l’eclosió del socialisme revolucionari. 

5. Inici d’autonomia financera i de capacitat d’endeutament dels ajuntaments. 

6. i, mercès a una nova fórmula de finançament d’obres públiques, neix 
l’urbanisme municipal. 

Abans de l’enderroc de les muralles, Barcelona tenia una densitat de població de 
dimensions asiàtiques 859 habitants per hectàrea27 –a Londres era de 86 i a Madrid de 384–, 
l’esperança de vida mitjana d’un obrer era d’uns 25 anys28 i la industrialització propulsada pel 
vapor era cada cop més important i contaminant. 

La ciutat al segle XIX i la Barcelona de Cerdà. 

Las transformacions que es duen a terme en les ciutats durant el segle XIX són una 
conseqü

és ben 
diferent, traçat sota l’autoritat de Haussmann valora l’edifici monument com cap altra ciutat i 
l’oxigena amb la sistemàtica obertura d’avingudes i boulevards que la creuen, creant una ciutat 
unitària que regularitza el casc antic. Altres ciutats opten per no intervenir dins el cas antic, com 
a Viena on l’eixample s’estableix entorn a una sèrie d’avingudes circulars (rings) o com a 
Barcelona on la retícula de l’Eixample engoleix la ciutat vella29. 

Ildefons Cerdà va assimilà tot el coneixement pràctic de les noves tecnologies i corrents 
científics i socials: disciplines com l’higienisme de Monlau i la seva implicació en el nivell de 
vida de les classes obreres, els consells de Lesseps sobre el transport tant a distància com 
l’interurbà i el seu encaix a la ciutat, el traçat dels serveis com l’enllumenat, el gas, l’aigua 
corrent o el clavegueram; amb tota aquesta informació, Cerdà va redactar la Teoría General de 
la Urbanización  de 1867 amb l’aplicació del projecte de reforma i eixample de Barcelona. 
Aquesta nova ciutat moderna i democràtica havia de representar un nou paradigma en el 
tractament de les ciutats. Aquest nou paradigma tenia dos punts essencials: crear una nova 
formula de creixement, l’eixample, i, introduir espais específics per diferents modes de 
transport. 

2.2.1.  Conseqüències sobre la trama urbana de l’enderrocament del Palau Reial 

ència directa del seu entramat històric. Políticament, la ciutat vol donar importància als 
edificis rellevants, i socialment, la ciutat del XIX tendirà a diferenciar classes diferenciant 
barris, esdevenint el carrer un element regulador. Per altre banda la Revolució Industrial 
provocà un creixement demogràfic desconegut en un lapse de temps molt curt, el que du a les 
ciutats a la problemàtica entre habitabilitat i progrés. Londres és la ciutat més important 
d’Europa, de tarannà liberal, i és on es reconeix més la distinció de classes, on hi conviuen 
barris miserables junt a luxosos immobles envoltats de exquisits jardins. El cas de Paris 

Menor.  

Barcelona al segle XIX tenia una història que s’escrivia a peu de carrer socialment però 
també urbanísticament amb uns nivells de congestió inimaginables, havia de compaginar 
indústria, desenvolupament i població en una capsa de sabates. La tensió poblacional es trobava 
tant al límit que Barcelona assolia unes dramàtiques xifres en l’esperança de vida dels seus 
ciutadans; uns nivells de subdesenvolupament higiènic al que si sumava una expansió industrial 
i comercial pròpia de la revolució industrial i del vapor. La ciutat barrejava característiques de 
societat avançada i avantguardista amb trets propis d’un municipi decadent i empobrit. La 

                                                 
27 Semiòtica de L’Eixample Cerdà. Varis Autors. Edicions Proa. 1995 Barcelona. A l’apartat material gràfic. Pag 133. 
28 http://www.geocities.com/medit1976b/cerda5.htm (aquest web ja no existeix, està integrada dins 

http://arquicatalana.blogspot.com.es/ ) 
29 www.todoarquitectura.com , document en pdf: Urbanismo y Arquitectura en el Siglo XIX. 

 



Barcelona pre-Cerdà presentava una sèrie de deficiències que feien atractiu qualsevol terreny 
edificable, el cas dels cementiris per exemple. 

A aquest nivell s’analitzarà en de quina manera es va urbanitzà el solar del Palau Reial 
Menor i la seva finca adjacent. Emprant la superposició planimetria es tractarà d’esbrinar si els 
nous carrers i l’estructura d’aquests corresponen a estructures preestablertes o si ans al contrari 
es va fer un autèntic ras i curt sobre la trama urbana. Una primera comparativa (Figura 12) ens 
permet veure que des de l’edificació del Palau dels templers, fins al segle XV en l’apogeu del 
Palau reial Menor es molt poca la incidència urbanística dins la muralla romana, la Moenia 
Barchinone Urbis (Figura 12 A i B); com a trets distintius es poden veure la inclusió de la 
Baixada de Sant Miquel, existent en l’actualitat, i la Baixada del Palau, de la que es parlarà més 
endavant. El que si que és pot veure en aquestes dues comparatives és l’increment de trama 
urbana fora de la muralla romana, urbanitzant-se les vilanoves que s’establien preferentment als 
camins d’accés a les portes de la muralla30, el que evidencia el creixement i prosperitat de la 
Barchinona medieval. 

Ja ben diferent és el que s’evidencia en la el plànol de finals del segle XIX (Figura 
12C), on podem veure la desaparició de carrers i dels vells traçats de la muralla i la generació de 
noves vies, on destaca l’eix transversal de l’Esplanada de la Ciutadella a les Rambles (pel Carrer 
Ferran i de la Princesa) i la reurbanització del barri del Palau.  

L’enderroc del Palau i la urbanització d’aquest solar i el adjacent de la família Cignàs 
fora del perímetre de la muralla va donar lloc als carrers de Palau, Comtessa de Sobradiel, 
Cervantes i Milans i, n’hi havia un altre de projectat paral·lel al carrer de la Comtessa de 
Sobradiel que no es va acabar de realitzar. 

 

 Si mirem atentament aquests nous traçats podem veure que en si mateixos no hi ha 
regularitat, no s’han buscat illes de cases rectilínies, ni regulars, ans el contrari són més 
abundoses les distorsions i els racons en aquesta trama més moderna que no en els carrers 
adjacents més antics com per exemple els del segle XV fora muralla. Potser de la mateixa 
manera que en la introducció d’aquest treball s’anomenaven les cicatrius que deixaven traçats 
preexistents, aquí al barri del Palau, es podrien trobar paral·lelismes similars.  

                                                

Figura 12. Comparativa dels planols de l’àrea del Palau Reial Menor de Barcelona. Aquest recull de planols extrets de 
la tesi doctoral de Margarita Costa i Trost La rehabilitació com a Actitud Projectual: El cas del Regomir, evidencien els 
canvis urbanistics profunds que ha sofert aquesta zona de Ciutat Vella des del que coneixem com a Moenia Barchinone 
Urbis dels segles XI-XII (A), passant per la Barchinona del segle XV (B). Fins arribar a finals del segle XIX (C) quan ja 
s’ha enderrocat el Palau Reial Menor.  .  

A B C

 
30 Excursió retrospectiva a la vella Barcelona (cont.) Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya num 161, Octubre 1916, pag 
 Portada i 258-266. http://ddd.uab.cat/pub/butcenexccat/butcenexccat_a1916m10v26n261.pdf  

 



Figura 13. Projeccions actuals del barri del Palau. (A) Plànol cartogràfic de Barcelona 2005. Ajuntament de 
Barcelona. (B) Imatge captada per Google maps (https://maps.google.es/?ie=UTF8&hl=ca

 

Aquests traçats anteriors s’analitzaren per superposicions de plànols antics amb la 
retícula urbana actual (Figura 13)31.  

El primer dels plànols que serà contrastat és el Plànol històric Plan of the city of 
Barcelona de l’escultor James Bafire, realitzat al 1706, és a dir abans de la caiguda de 
Barcelona a mans dels borbons (Figura 14). 

Aquesta projecció, que és la més antiga que es compara en aquest treball conté un munt 
de imprecisions i mancances, com per exemple la baixada d’Ecce Homo que travessava la 
muralla per l’extrem nord-est del Palau, connectant la plaça de la Verònica amb la baixada de 
Gegants, just a l’entrada principal de l’edifici. També una mancança sorprenent és la total 
eliminació de l’església dels templers. En si mateix aquest plànol és certament desinformatiu, si 
no fos que és l’única representació que inclou el passatge del Pou Dolç complert (1, Figura 
14B) i el primer en representar el carreró d’unió Ataülf-Regomir.  

Ja en plena crisi de la Guerra de Successió la projecció que va aixecar Joseph Cardoso al 
1714 posa èmfasi en les defenses i les muralles (Figura 15A), delimitant amb certa 
versemblança les torres de defensa. El plànol situa amb precisió la porta principal del Palau (3, 
Figura 15B), i en aquest cas Cardoso si dibuixa el carrer d’Ecce Homo, mentre desapareix la 
connexió del Pou Dolç així com el de unió Regomir Ataülf. El Carreró d’Ecce Homo va ser una 
entrada secundaria de la muralla romana que unia la plaça de la Verónica amb la Baixada de 
Gegants, durant la remodelació del barri del Palau i l’enderrocament de la muralla romana en 
aquesta secció, l’obertura del carrer Cervantes va substituïr aquest accés donant-se per eliminat, 
malgrat tot la imatge aèria de Google maps (Figura 15C) permet veure que el carrer encara 
existeix, malgrat ara forma part dels patis interiors de les finques del carrer de Cervantes i de 
l’edifici del Bolsin, el carreró que no es transitable té l’accés a peu de carrer des de la mateixa 
plaça de la Verònica. També apareix dibuixat el carrer Timó, que manté l’única resta intacte 
dels murs del Palau, es tracta d’una porta de Fusta i el seu marc en pedra que probablement 
permetia l’accés directa als horts del Palau. 

 

                                                

) de la mateixa 
àrea. En ambdós casos es poden apreciar les alteracions urbanístiques. 

 
31 Aclaració: per una qüestió d’espai l’escala representada en el treball és lliure, l’original treballat està realitzat a escala 1:2000. 

 



 

 

 

Figura 14. Projeccions planimètrica sobre el 
plànol Plan of the city of Barcelona de 1706 
obra de James Bafire . (A)  Plànol original 
1706 (B) Superposició planimètrica el plànol 
del 2005. Destaquen tres elements 1 el 
passatge desaparegut que unia Baixada de 
Lleons (actual Ataülf) i Regomir; 2 El carreró 
de Pou Dolc, actualment és un carreró sense 
sortida a Pas de l’Ensenyança i; 
sorprenentment 3 correspon al pati del Palau 
reial. (C) Planimetria que inclou l’antic traçat 
de les muralles, que accentua encara més la 
discordància de entre el plànol de Bafire i el 
pati o el Palau sencer

A B 

C 

A B 

Figura 15. Projeccions planimètrica sobre el plànol 
de Joseph Cardoso de 1714. (A)  Plànol original 
1714 (B) Superposició planimètrica el plànol del 
2005. Destaquen tres elements: 1 el traçat de la 
muralla romana amb les torres de defensa, 2 el carrer 
d’Ecce Homo; i 3 l’entrada al Palau Reial menor per 
la Baixada dels Gegants. (C) Imatge de Google Maps 
on pot observar-se la presencia del carrer d’Ecce 
Homo.  C 
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En un plànol sense autor aixecat entre 1740 i 
1760 (Figura 16) cal destacar el dibuix perfecte del 
pati del Palau, l’església i els accessos pel carrer del 
Gegants i per la Baixada de Lleons, davant del carrer 
Calella, així com de l’accés a la muralla per la Baixada 
del Palau. 

Més informació dóna el plànol aixecat per 
Francisco Renart i Closas al 1740 (Figura 17). En 
aquesta planimetria es pot veure clarament com la 
Baixada del Palau entra dins el Pati del Palau a traves 
de la muralla romana, dibuixada en el planell com un 
fina línia (1, Figura 17). El que constitueix la primera 
evidència d’un pas transversal a través del Palau de 
l’eix Escudellers fins el Regomir, i aquest pas atenent a 
la superposició amb la trama actual coincideix amb el 
carrer Comtessa de Sobradiel, en que l’entrada del 
carrer coincidiria amb la Baixada del Palau i l’altre 
banda coincidiria amb l’accés del Palau a l’alçada del 
carrer de Calella. 

També cal destacar en aquest planell la presència d’un gran pati d’illa, aquest pati (2, 
Figura 17) té certes coincidències amb la placeta Milans al carrer Milans, sense que se li pugui 
atribuir cap mena de estructura preestablerta, tipus pou o font. Aquest patí es repetirà en 
posteriors representacions com “Plano de la ciudad i el Puerto de Barcelona” de J. Moulinier, 
P. Lartigue, Vicq, A. De laborde i P. Didot de 1806 (no es mostra). 

 

 Pel que fa al traçat del carrer de la Comtessa de Sobradiel el plànol “Plan de 
Barcelona” d’Antoni Monfort i Miquel del 1818 és molt més explícit, atès que connecta sense 
embuts les dues boques del carrer com s’intuïa a les projeccions anteriors. També dibuixa el pati 
d’accés al pati principal de l’entrada del carrer dels Gegants i, probablement la font del Palau, 
descrita des de l’Edat Mitjana, atès que donava l’aigua al verger de la reina (Figura 18). 

Figura 16. Projeccions planimètrica sobre 
un plànol anònim de 1740-1760. Aquest 
plànol dibuixa notablement totes les 
estructures i accessos del Palau, així com la 
Baixada del Palau (quadrat vermell)  

 
 
 

Figura 17. Projeccions planimètrica sobre el plànol de Francisco Renart i Closas de 1740. És el
primer plànol en que la Baixada del Palau entra de forma clara dins el patí del Palau a traves de la
muralla, dibuixada com una fina línia (1). Apareix també un pati d’illa coincident amb l’actual
placeta Milans (2). El traçat del Carrer Comtessa de Sobradiel apareix amb una doble línia blava 
puntejada. 
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Figura 18. Projeccions planimètrica sobre el plànol d’Antoni Monfort i Miquel de 1818. El dibuix 
uneix de manera explicita el carrer Avinyó amb el carrer Ataülf, travessant la muralla i el pati del 
Palau. També dibuixa el pati d’accés al Palau per l’entrada del carrer dels Gegants. La punta de fletxa 
podria indicar l’emplaçament de la font dibuixat com un quadradet negre. 

 

  

 

Els següents plànols de la ciutat va afegint petits detalls als elements urbanístics que 
s’han anat desenvolupant al llarg del temps com el dibuix d’arcs a les Baixades del Palau i de 
Lleons i un altre sobre el carrer del Regomir o les fonts del Palau, de Sant Miquel i Sant Just. En 
plànols de Francesc Oliva i Eugeni Mabon de 1840 i del 1848, el pati principal del Palau ja ha 
esdevenit un espai obert al carrer Ataülf, i es comença a dibuixar el nou traçat dels carrers de la 
finca Cignàs, com el carrer de Viladalls i de Milans (Figura 19A i B). Finalment als plànols de 
Saurí i Matas de 1855 es dibuixa el carrer Cervantes, traçat de nova creació que indica 
primerament, un inici de reurbanització del barri del Palau. El carrer Cervantes és una via 
paral·lela a la Baixada d’Ecce Homo, en ser més ample i més moderna implica pot edificar-se 
amb una millor qualitat que l’estreta Ecce Homo i, d’alguna manera determina la fi de l’històric 
carreró, encara dibuixat en aquest planell. Per altre banda, l’obertura del carrer Cervantes també 
inicia l’enderroc absolut de la muralla del baiximperi en el aquest tram (Figura 19C). 
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Figura 19. Projeccions planimètriques sobre els plànols propers a la demolició del Palau. A “Plano de la 
Ciudad de Barcelona” de Francesc Oliva/ Eugeni Mabon del 1848, on comença a urbanitzar-se la finca Gignàs, 
és veu el traçat del carrer Viladalls (1); B, “Plano de la Ciudad de Barcelona” de Manuel Saurí i Joseph Matas 
del 1852, la finca Cignàs està totalment urbanitzada amb el carrer Milans traçat; C, “Plano de la Ciudad de 
Barcelona” de Manuel Saurí i Joseph Matas del 1855 s’observa l’obertura del carrer Cervantes, paral·lel a la 
Baixada d’Ecce Homo, implica l’inici de l’urbanització del barri del Palau.  



 

Els següents plànols que es mostren ja tenen la urbanització complerta (Figura 20) i, 
fins i tot, el de Garriga i Roca de 1862, molt precís, presenta la ordenació actual al 100%. 
(Figura 20C). 

 

Conclusions sobre la trama urbanística

Figura 20. Projeccions planimètriques sobre els 
plànols desprès demolició del Palau. A “ “Plano de la 
Ciudad de Barcelona” de Manuel Saurí i Joseph Matas 
del 1862, el traçat del barri correspon al actual i 
s’observa la baixada d’Ecce Homo esborronada B, 
“Plano topográfico geométrico de la Ciudad de 
Barcelona. Proyecto de reforma” de Miquel Garriga i 
Roca del 1862, Garriga amb gran precisió aixeca el 
plano de tot l’area amb la Baixada d’Ecce Homo, com 
a carreró sense sortida i el carrer Viladalls sense 
connexió amb Milans. C, planimetria del plano de 
Saurí i Matas, amb 1 Ecce Homo, 2 Comtessa de 
Sobradiel i, 3 Palau com a diferències més notables 
respecte al plano del 1852.  
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C 

 

Aquesta és potser la part més interessant d’aquest treball, si en la introducció podíem 
analitzar i concebre estructures preexistents a partir de l’empremta que aquestes deixaven sobre 
el traçat urbà actual, per exemple el traçat de les muralles medievals i de la Ciutadella que 
queden molt ben delimitades per les actuals rondes, les muralles, i pel passeig de la 
circumval·lació, l’estructura militar. En el cas que s’ha analitzar podem veure com estructures 
molt menys imponents també deixen marques de la seva preexistència. D’entrada el complex 



dibuix de les noves illes de cases evidencien la manca de trama urbana indicant que la seva 
construcció prové d’un aprofitament de solar, més que d’una planificació “de novo”. S’ha pogut 
comprovar com el que en el 
seu dia fou una via d’entrada a 
la ciutat emmurallada, la 
Baixada d’Ecce Homo, la 
obertura d’un carrer més 
ample paral·lel a la baixada, el 
carrer Cervantes, l’ha segregat 
a ser un brut i deixat pati 
interior on amb prou feines i 
entra la llum del sol i la seva 
ventilació és poc menys que 
improbable (1, Figura 21). 
D’altra banda, s’observa 
l’aprofitament de l’entrada 
principal i el patí d’accés al 
complex palatí adjacent per 
traçar el nou carrer del Palau 
(2, Figura 21), fins i tot quan 
això comporta una lleugera 
curvatura del carrer. Com ja 
ha estat explicat al llarg de 
l’exposició planimètrica de 
l’evolució urbanística del barri del Palau, el nou carrer de la Comtessa de Sobradiel  es dibuixa 
unint les dues vies d’entrada al pati principal del Palau, per un costat l’entrada al pati per la 
Baixada de Lleons (avui carrer Ataülf) (4, Figura 21) i per l’altre la Baixada del Palau que 
connecta amb el carrer Avinyó i l’eix Escudellers (3, Figura 21), l’enderrocament de la muralla 
romana facilita el seu traçat rectilini. Finalment, i de manera sorprenent, també es pot observar 
com el patí de l’illa Avinyó–Milans–Ataülf–Comtessa de Sobradiel coincideix quasi fins i tot en 
superfície amb el jardí del Palau, el mític verger de la reina (5, Figura 21). 

2.2.2. Conseqüències sobre els habitatges de l’enderrocament del Palau Reial 
Menor. 

El Palau Reial Menor ha estat enderrocat, el mateix arquitecte que dirigeix 
l’enderrocament, En Elies Rogent, és també qui adequa el solar per l’ús residencial i qui de fet 
té més obres a la zona, cal tenir en compte dins aquest procés en quin moment històric es troba 
Barcelona, probablement estem parlant de la última gran operació transformadora del nucli urbà 
gòtic al segle XIX, just abans de l’eclosió arquitectònica que va suposar la construcció de 
l’Eixample.  

L’operació urbanística del barri del Palau és circumscriu a dues operacions constructives 
diferents, cronològicament molt properes, i que ja s’han vist reflectides en les planimetries a 
l’apartat anterior, la de la finca Cignàs amb l’obertura del carrer Milans i la seva placeta i la del 
Palau pròpiament dita. Aquestes dues finques són contigües i només deixen una petita escletxa, 
el carrer Timó, que no és més que una antiga resta de la divisió de la propietat del sòl, 
probablement del carrer de Sota Muralla, un extrem que no s’ha pogut comprovar en les 
planimetries.  

L’operació urbanística per si mateixa és dóna en una Barcelona on, com s’ha vist en la 
introducció a aquest capítol, impera la lògica de l’aprofitament del sòl i qualsevol actuació que 
du a l’increment de vivenda és ben rebut per les classes polítiques però en certa manera provoca 
el rebuig frontal de sectors econòmics com els botiguers, per exemple en l’obertura del carrer 
Milans mentre els propietaris parlen de “procurar a esta vecindad todas aquellas mejoras que 
redundan a la mayor comodidad y desahogo del público”, els veïns i botigers del carrer 

Figura 21. Projeccions 
planimètriques de les 
actuals illes de cases 
sobre el Plano geomètric 
del piso inferior  Palau de 
la reina obra de Josep 
mestres i Gramatges de 
1832. Hi han diversos 
elements a tenir en 
compte en aquesta 
planimetria 1 la baixada 
d’Ecce Homo 2, pati 
d’accés al Palau; 3, 
Baixada del Palau; 4, 
entrada al pati principal 
per la Baixada de Lleons; 
5, Verger de la reina, 
coincident amb el pati 
d’illa. (imatge Google 
Maps) 
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Escudellers no dubten en catalogar el futur carrer Milans com “obra indigna de la seguridad en 
España, rechazada por la policía urbana, por la higiene pública y por las leyes..”32 i, malgrat 
els veïns no estiguessin faltats de raó en alguns punts, com en l’excés de masificació en un àrea 
ja sobrepoblada, les autoritats varen donar el vist-i-plau a l’obra. D’alguna manera els dos 
projectes del barri del Palau són especulatius, els veïns s’adonen ràpid d’això i entenen que les 
formes capritxoses de les illes Milans es deuen més a un intent d’allargar la longitud de la 
façana que no a una limitació orogràfica; amb tot el terreny és certament irregular i el fet que els 
dos projectes s’endeguin en 10 anys de diferència fa que la finca Cignàs, la primera en 
construir-se, hagi d’adaptar-se a la forma de la finca del Palau, vagament trapezoïdal (Figura 

21)33. El carrer Milans d’alguna 
manera trencarà amb l’arquetip barroc 
rectilini i preocupat per les 
perspectives i enceta un model on 
manarà el carrer com a explotació del 
sòl, per tant el projecte s’adaptarà a la 
forma i no a l’inrevés, d’aquí 
s’esdevindran les illes irregulars del 
barri del Palau. Per altre banda 
obligarà a solucions enginyoses per 
tractar la unió de dos trams de carrer, i 
en aquests sentit la forma octogonal de 
la placeta Milans conté el tres 
elements, l’un endolcidor del disseny 
(estètica), el segon esponjant el carrer 

 finalment, generant més metres de façana 

m s’ha vist a l’apartat anterior l’obertura 
de diversos carrers, a més 
del caràcter clarament 
especulatiu per part dels 
promotors de la 
requalificació dels solars 
del Palau es pot endivinar, 
observant l’expedient 
d’obres (Figura 22), una 
intenció vertebradora del 
barri, atès que a part dels 
carrers oberts hi havia un 
altre de projectat el carrer 
de Lluís Requesens, el que 
reticulava i  milloraria el 
trànsit transversal en la 
zona. Així el carrer de la 
Comtessa de Sobradiel i el 
carrer Lluís Requesens 
donarien sortida al carrer 
Escudellers que quedava 
tallat a l’alçada d’Avinyó, 
actuant de suport 

                                                

permeten l’estacionament de carruatges (funcional) i,
(especulatiu).  

La urbanització del solar del Palau comportà co

Detall de la placeta Milans 

Figura 22. Expedient 
projectual de la 
urbanització del barri 
del Palau. El 
document és la planta 
general del projecte 
d’urbanització en ell a 
més dels carrers que 
es van obrir hi està 
projectat el carrer de 
Lluís Requesens (en 
blau), que finalment 
no es va realitzà. Juan 
Nolla i Fco. Daniel i 
Molina, 1853. Planta 
general del projecte 
d’urbanització. AMA 

 
32 HEREU, Pere, MONTANER Josep M. i RAMON, Antoni. Sobreels procesos d’urnamització i construcció a la zona del Palau 
Raial menor de Barcelona. Dins: II Congrès d'Història del Pla de Barcelona (1985). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut 
Municipal d'Història, 1989, pp. 145-165 (vol. 2n). Pàg 147 
33 Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, 
Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo Sr. Duque de Medinacidonia Marques de 
Villafranca y de los Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832. Josep Mestres i Gramatges 1832 

 



transversal entre el carrer Fernando (actual Ferran) i el carrer Ample. Però el curiós del cas és 
que el fet de no obrir el carrer de Lluís Requesens i substituir-lo per un pati d’illa d’un tret 
donava importància a les tesis higienistes de Monlau (veure introducció al capítol) i esdevé un 
banc de proves pel que seria una característica en l’Eixample barceloní i en el pla Cerdà, i 
alhora és una concessió als veins que “deseosos de luz y ventilación mayor que las que ofrecian 
el ancho de la calle, propusieron al dueño del Palau la formación de solares unidos a jardines 
con un àrea de 26 a 30 mil palmos”34. Però tenint en compta aquestes més que honorables 
causes, podria haver-hi motius més peregrins per no haver obert el carrer: primerament, sembla 
innecessari un cop obert Comtessa de Sobradiel i Milans que urbanísticament millori la 
mobilitat transversal, en segon lloc, trencar per la meitat l’illa donava dimensions excessivament 
justes i el pati d’illa en cas de no obrir el carrer apareixia més com un nucli mort i poc 
aprofitable, i en tercer lloc, qui va fer-se propietari de la finca urbanitzable (parcela 22) del 
carrer Ataülf, el Sr. Joaquín Compte, es va reservar la major part de pati enganxant-lo al seu 
propi habitatge, esdevenint pati particular.   

La solució del patí d’illa és un model de transició entre la parcel·la de tipus gòtic, el 
projecte de Nolla distribueix el solar del Palau en parcel·les de 30 pams, mida típicament gòtica 
però sense pati d’illa, i la casa de veïns de l’Eixample, òbviament presenta un parcel·lari més 
gran, en bona mesura per que la planificació de l’Eixample trenca la cotilla dels límits de la 
propietat, racionalitzant més l’espai edificable i l’estructuració urbana. Al barri del Palau es 
comença amb aquesta manera de “fer” la ciutat, donat que entre l’obertura dels carrers i la seva 
parcel·lació i el moment de l’edificació hi ha un lapse de temps que permet una ordenació i un 
anàlisi sobre un concepte nou com era l’habitatge col·lectiu. I és en aquest sentit que la 
comparació entre les finques del carrer Milans i les 
del Palau pròpiament dit adquireixen relevança. 

El carrer Milans parteix amb una gran 
desavantatge respecte a la finca del Palau, i 
aquesta no es més que el solar és més petit i força 
irregular, el que condiciona la distribució racional 
de les edificacions i la seva regularitat, per tant, 
lluny d’intentar una formula de repetició 
d’habitatges, de clons, es decideix per dotar a 
l’espai d’una singularitat dins l’escena urbana. Al 
contrari la zona resultant de l’enderrocament del 
Palau Reial Menor, de molta més superfície, s’elabora un pla amb mecanismes d’urbanització 
conseqüents amb l’illa d’habitatges residencials on predomina la lògica edificatoria, cumplint 
amb les ordenances i buscant la màxima colmatació dins la zona.  

Sens dubte les diferències entre el solar i la superfície a edificar condicionen a 
l’edificació futura, per tant també em d’esperar que trobarem diferents tipologies edificatories. 
Algunes d’aquestes diferències poden donar-se per condicionants ben diversos, així podem 
veure que les edificacions que flanquegen el carrer de Timó (parcel·les 24 i 25) malgrat són 
vivendes plurifamiliars contenen trets edificatoris de les cases artesanes del s. XVIII35, com el 
fet que són vivendes en profunditat o amb ubicació d’escales i patis de llums no centrals.  

Totes les edificacions de l’eix Milans (parcel.les de la 27 a la 35, excepte la 34) es 
troben absolutament condicionades per l’estrambòtica forma del carrer i la placeta,  a més en 
construir la crugia36 paral·lela al carrer provoquen una complicada distribució irregular interna, 
especilament les parcel·les 28 i 29, que són les més afectades per la placeta i per la distribució 

                                                

Carrer del Palau 

 
34 HEREU, Pere, MONTANER Josep M. i RAMON, Antoni. Sobreels procesos d’urnamització i construcció a la zona del Palau 
Raial menor de Barcelona. Pàg 148. 
35 ARRANZ, Manuel: “De la casa artesana a la casa capitalista: l’habitatge a la Barcelona del segle XVIII”, a Terceres jornades 
d’Estudis Històrics Locals. 1983. 
36 Es denomina crugia a l'espai arquitectònic comprès entre dos murs de càrrega, dos alineaments de pilars (pòrtics), o entre un mur i 
els pilars alineats contigus. 

 



més regular de la resta de parcel·les i el pati d’illa. Però, en general aquestes finques, com a 
dada evolutiva, cerquen la centralitat de l’escala de veïns.  

 

En les illes de cases del solar del Palau hi ha dos tipus d’edificacions, per una banda tres 
parcel·les (4, 14 i 22) serien del tipus palau urbà i la resta edificis de llogaters. Els palaus 
urbans, tots tres obra de l’arquitecte Elies Rogent (el mateix que va restaurà la façana de 
l’església del Palau) tenen una estructura típica organitzada al voltant d’un gran pati de llum on 
s’hi desenvolupa una façana interior amb una gran escala d’accés al pis principal i una escala 
secundaria, generalment amagada que dóna accés a la resta de pisos de la finca. És a dir en la 
mateixa edificació conviuen propietaris i llogaters. La façana principal té certa pretensió estilista 
i generalment presenta una gran porta de doble alçada.  

La resta obeeix al tipus d’edificació plurifamiliar entre mitgeres amb una escala de 
veïns, generalment sense principal; una edificació uniforme i clónica. Unes cases que no varen 
ser signades per arquitectes sinó per mestres d’obres37. De fet es nota una certa mancança 
general en aquestes edificacions, algunes d’elles no poden desenvolupar una segona façana en 
no poder assolir el pati d’illa, altres tenen dificultats en resoldre les cantonades irregulars 
pròpies d’aquestes illes, altres com les del carrer dels Templers són en excés irregular. La 
parcel·la 15 potser és la que està més mal resolta, actualment és la residència dels jesuïtes, però  

                                                 
37 HEREU, Pere, MONTANER Josep M. i RAMON, Antoni. Sobreels procesos d’urnamització i construcció a la zona del Palau 
Raial menor de Barcelona. Pàg 152. 
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Figura 23. Parcel·lari del barri del Palau. Al plànell 
superior s’hi pot observar la divisió en parcel·les de tota 
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diferents edificis singulars explicats en el text. 
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per altre banda les parcel·les 32 al carrer Avinyó i, especialment, les 17 i 18 al carrer de la 
Comtessa de Sobradiel són les que tenen la millor regularitat i distribució, amb doble façana i 
bona ventilació.  

En síntesi, aquest habitatges presenten una sèrie de característiques que avancen el que 
posteriorment s’anirà repetint en el desenvolupament de l’Eixample, però que a mitjans del 
segle XIX encara era un laboratori de proves, per un costat està el funcionament horitzontal de 
l’habitatge, a diferència de la casa artesana; la distribució vertical de l’edificació amb l’escala de 
veïns centrada a mode de distribuïdor dels pisos per replà i la distribució regular d’aquests 
pisos; i, en l’aspecte més estructural, les parets de càrrega són paral·leles a la línia dels carrer. 
D’alguna manera en aquests habitatges s’ha anat cercant dos aspectes que eclosionen a finals de 
segle XIX i principis del XX, que és per una banda la planta regular i, d’altre, la façana 
simètrica. Aquest serà el model que triomfarà a l’Eixample, especialment les variants amb 
planta noble, escala i pati de llum respectable i duplicitat de façanes atesa la profunditat de la 
construcció que s’endinsa en el pati d’illa.  

2.3.  Conclusions, discussió dels resultats i confirmació de la hipòtesi 

L’especulació no va dubtar en posar preu a una edificació històrica, malgrat que a tenor 
de les cròniques de l’època no hi ha dubte que es trobava en franca decadència38 i el material 
gràfic que ens ha arribat de l’època així ho corrobora. Tot plegat va acabar amb una joia creada 
per uns pocs en benefici d’uns pocs; que a la fi del segle XIX va transformar completament la 
vida d’un barri que va perdre el seu referent i el seu nom, barri del Palau. El Palau va 
desaparèixer i a canvi aparegueren centenars de pisos de lloguer. Del Palau ja no en queda res, 
ni tan sols els record, ni tan sols molts dels veïns que hi viuen coneixen de la història d’allà on 
hi tenen inserits els fonaments de les seves llars. És en part per això que aquest treball no 
solament a cercat en la història del Palau en si mateix, la seva arquitectura, les seves joies i les 
seves peculiaritats, també s’ha fet un esforç per trobar aquelles empremta, aquelles taques 
indelebles que gairebé res les pot treure; s’ha vist com una joia de l’antic Palau de la Reina 
Elionor, el seu verger, miraculosament segueix en el mateix lloc reconvertit en un patí interior, 
però on encara hi creixen arbres i tot tipus de vegetació. També se li ha trobat el sentit al nom de 
la Baixada de lleons, o com les entrades principals al Palau han esdevingut les boques dels 
carrers traçats de nou sobre el seu solar, i com carrers de gran importància en el seu dia, com la 
Baixada d’Ecce Homo, i potser també el carrer de Sota Muralla, han esdevingut tristos patis 
interiors, en el primer cas, o un petit carreró sense sortida en el segon (carrer del Timó). 
Finalment, s’ha repassat tot allò que ha substituït al Palau i a la finca adjacent, els carrers, la 
trama urbana i el seu significat, els diferents estils constructius i les diferents edificacions i com 
tot això ha estat un banc de proves per a projectes posteriors, com les edificacions de l’Eixample 
barceloní.  

Recordem que el treball s’havia plantejat una hipòtesi en el seu inici, aquesta hipòtesi 
recollia diferents aspectes que poc a poc s’han anat desgranant. En la primera part es buscava 
una resposta a la pregunta de si un monument és un producte estrictament del seu moment, si la 
seva singularitat perviu independentment de l’evolució social, política o històrica d’aquell o allò 
que el va crear, en el cas del Palau hem analitzat tan la seva història, la seva rellevança dins la 
història i el seu patrimoni arquitectònic. De la mateixa manera que quan visites el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) s’observa la riquesa i predomini de l’art Romànic i Gòtic 
amb grans sales d’obres majestuoses i de cop, semblaria que l’art a Catalunya va entrar en un 
immens stanby, fins arribar al segle XIX, on les sales del museu tornen a florir d’obres 
emblemàtiques. El Palau Reial Menor té una vida paral·lela viu els seus millors moments a 
l’edat mitjana, és un centre polític i de decisió, la vida al Palau s’exten als segles posteriors, fins 
que de cop la història només ens parla dels diferents propietaris que va tenint el Palau i d’alguna 
gran festa que s’hi ha fet. Així arribem al segle XIX on malauradament el Palau entra a les sales 
del MNAC, concretament en la pintura que encapçala aquest treball. El Palau va patir la mateixa 

                                                 
38 Entre altres, A. A. Pi y Arimón: Barcelona antigua y moderna, Barcelona, 1854, I, p. 381-382; i,  P. Piferrer: Records i belleses 
de Barcelona (versió de J. dels Domenys), Ed. Barcino, Barcelona, 1932, p. 18-19. 

 

 



decadència que la societat i la noblesa catalana durant el període borbònic, així com es perderen 
les institucions, les possessions senyorials catalanes es perderen en els diversos casaments de 
pubilles catalanes amb nobles castellans39. El Palau va perdre pes, fins que al segle XIX de la 
mateixa manera que es varen reinventar les institucions catalanes, el Palau també va tenir que 
evolucionar, en aquest cas perdent-se irremissiblement. Per tant es pot validar aquesta primera 
part de la hipòtesi.  

La segona part de la hipòtesi es preguntava per un dels aspectes que més s’han 
aprofundit en aquest treball: constatar que allò precedent en una trama urbana deixa una marca 
suficientment com per poder-la redescobrir, com s’ha pogut veure les marques que ha deixat el 
monument són més que evidents, començant per la geometria de les illes de cases, però també 
tenint en compte el paral·lelisme entre boques de carrer i entrades al recinte del castell i 
evidentment, el pati d’illa i el verger de la reina Elionor, per tant hipòtesi confirmada en aquest 
punt.  

Finalment, es postulava si podríem dir que els canvis de paradigma urbanístic a nivell de 
vivenda d’una ciutat com Barcelona varen néixer en una àrea de la ciutat tan restringida com era 
les tres illes que es construïren a rel de l’enderrocament del Palau Reial Menor. Sembla agosarat 
pensar que quatre illes de cases que avui no entrarien dins de cap circuit d’apassionats a 
l’arquitectura i l’urbanisme tinguin res a veure amb la magnificència d’una ciutat cosmopolita 
amb un Eixample que conté autèntiques joies arquitectòniques i que es paradigma de la ciutat 
ordenada i moderna. El cert és que quan es dugué a terme la construcció d’aquests habitatges 
Barcelona era una ciutat que bullia en discussions urbanístiques, especialment en el model de 
ciutat, la dialèctica entre les diferents posicions era enriquidora especialment en els anys 60 del 
segle XIX, quan es decidia com s’articulava la ciutat vella amb la nova projecció de la ciutat40. 
Les noves edificacions per si mateixes no són les del Eixample, però si que presenten elements 
de transició entre els models medievals i els contemporanis, evolucionen des de façanes 
neoclàsiques a façanes pròpies del modernisme, els interiors de les cases són més pròpies de 
l’Eixample que de ciutat vella, en tot menys en la superfície. Les solucions que es veuran a 
l’Eixample es troben en aquestes illes però també hi trobem molts de defectes que no es veuran 
posteriorment. Amb tot la hipòtesi es podria donar per vàlida en el sentit que es varen cercar els 
elements que després serien irrenunciables a l’Eixample, com la regularitat i la disposició de les 
façanes.  
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