
Història del lloc | L’illa L’església Santa Anna

Fa un segle i mig, Barcelona estava encerclada per muralles.  
A un Km a la rodona només hi havia camps. La muralla amb 
més de 6 Km de perímetre, estava rodejada per un fosat; tenia 
torres de fins a 30 m d’altura i diversos portals, on es cobraven 
impostos per entrar mercaderies a la ciutat. Tots els moviments 
de les persones estaven sota control dels militars. En el s.XIX, 
la muralla bloquejava l’expansió de la ciutat, en plena revolu-
ció industrial. Les cases creixien cap  amunt en carrers estrets 
i mal ventilats. Amb una densitat de població de les més altes 
d’Europa , hi havia epidèmies i també revoltes. Les cases creixi-
en cap amunt en carrers estrets i mal ventilats. Amb una densi-
tat de població de les més altes d’Europa , hi havia epidèmies i 
també revoltes. 

101. Plànol de Barcelona a la segona meitat del segle XVIII 
102.  1844. Traçat d’ampliació (ampliant muralles) de la ciutat dibuixat sobre  

el croquis de la Comandància d’enginyers.
103.  1838. Proposta d’expansió de la ciutat (ampliant muralles) seguint la 

directriu de la Rambla per la “Junta de Ornato y de Obras Públicas” 
104.  1859. Projecte d’Eixample de Josep Fontserè i Mestre. “No destruir para 

edificar, sino conservar para rectificar, y edificar para engrandecer”.
105.  1859. Projecte d’Eixample d’Antoni Rovira i Trias. “Le tracé d’une ville est 

oeuvre de temps plutôt que d’architecte”.
106.  1859. Projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà. Proposta oficial de la ciutat 

malgrat l’oposició de l’Ajuntament. Proposta higienista i igualitarista. 
107.  1859. Projecte d’Eixample De Francesc Soler i Glòria. És el projecte que 

afecte més el traçat de l’antiga ciutat.
108.  1861. Projecte d’un Boulevard de Garriga i Roca. 

La construcció del conjunt de l’església Santa Anna, és 
atribuida a un membre pertanyent a l’ordre del Sepulcre a 
mitjan s. XII. “És una bella mostra de transició entre el romànic 
i el gòtic, avui encerclat d’edificis alterosos que minimitza la 
bellesa de la seva línia estructural” (enciclopèdia Història de 
Barcelona) El 1835 es creen les noves parròquies, entre elles la 
de Santa Anna, que té una part de la ciutat vella i una part, més 
extensa però deshabitada, extramurs i que arriba fins a Gràcia. 
La parròquia de Santa Anna vol des del principi, construir una 
església nova de més capacitat, per a la qual cosa necessita 
terrenys i dos accessos, un des de la ciutat vella i un altre des 
de l’Eixample, quan comenci a formar-se. 1865, projecte de 
construcció d’una nova església de Santa Anna, entre l’actual 
i Plaça Catalunya, que suposa l’enderroc de l’antiga. 1879, 
segona proposta de nova església, que també suposa una 
afectació molt gran de l’antiga, i ara, a més, l’enderroc del 
claustre. 1881, després d’una campanya ciutadana, l’església 
medieval és declarada monument nacional. 1884, encàrrec  
del projecte de la nova església a l’arquitecte Camil Oliveres.  
De la memòria de l’arqui tecte: “La forma del terreny dis-
ponible és un polígon irregular molt prolongat,... El perímetre 
està format majoritàriament per parets mitgeres i per les 
façanes posteriors de les cases del carrer de Santa Anna, que 
tenen sobre el terreny en qüestió servituds de llum que cal 
respectar... 
L’accés al terreny que ha quedat disponible pot fer-se només 
per dos punts: el primer per l’atri que precedeix l’esgésia antiga 
i el segon per un carrer anomenat de l’Hort de Santa Anna...
per la porta principal entraran els feligresos del nucli antic 
de la ciutat, i pel creuer el procedents de l’Eixample... entre  
les dues esglésies quedarà el claustre com a llaç d’unió. 
1936, incendi de l’església de Santa Anna i de l’església nova. 
1938, enderroc de la part construïda de l’església nova. 

dins i fora muralles, Rambla i Passeig de Gràcia, de muralles 
de diferents èpoques i alhora punt clau de trobada entre la 
ciutat vella i ciutat nova. Podem veure com totes les propos-
tes de projecte de l’Eixample afecten d’una o altra manera els 
terrenys de l’església Santa Anna, convertint-la en una illa 
de diverses formes, més o menys oberta o fragmentada en 
diferents eixos.

El títol d’un opuscle del metge Pere Felip Monlau “!Abajo las 
murallas!”, es va convertir en bandera per a tota la ciutat. 
Però el poder, sobretot el militar, s’hi oposava. El 1842 i el 
1843 hi ha dos primers intents però acaben amb bombardejos 
de la ciutat i repressions. L’epidèmia de còlera de 1854, ge-
nera la situació excepcional que permet tirar endavant l’en-
derroc de la muralla i amb la creació de l’Eixample, Barcelona 
es converteix en la ciutat actual. Es pot obsersvar la forma 
dentada del perímetre de la ciutat vella enfront les muralles. 
Així amb l’enderrocament de les muralles i la projecció de 
l’eixample de la ciutat es planteja el problema de la línia on 
es macla la ciutat vella amb la citat nova. L’illa de l’església 
Santa Anna es troba en un punt confluent de vies importants 
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