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CONTEXT HISTÓRIC 
 
A mitjan del segle XII, Barcelona vivia un moment d’expansió econòmica i creixement 
demogràfic. Ja queda lluny la destrucció de la ciutat per Almansor l’any 985, i amb la 
caiguda del califat cordovès i amb els últims regnes de taifes, el poder musulmà resta 
molt debilitat 
 
Amb les conquestes a la Catalunya Nord la força militar catalana pot fer expedicions 
més enllà i aconseguir el cobrament de les pàries (tributs conseqüència de les  
conquestes) de manera que l’or musulmà arriba a Barcelona amb abundància. 
La conseqüència immediata és el desenvolupament comercial i artesà, primera etapa 
del que serà el gran comerç marítim del segle següent. 
 
L’enfortiment del poder comtal de Ramon Berenguer constitueix un altre factor de 
desenvolupament per la ciutat. Al voltant del comte príncep s’apleguen els més 
importants senyors i els financers per ajudar-lo en les últimes conquestes.  
A partir d’aquell moment aquests antics senyors rural es traslladen a la ciutat comtal i 
constitueixen un altre element impulsar per a aquesta. 
 
El creixement demogràfic va dur com a conseqüència una important expansió 
urbanística, ja que les muralles romanes ja començaven a ser sobrepassades, i 
aquesta comença a la part del mercadal. Era on es parava el mercat de la ciutat, a 
l’entrada més concorreguda, al peu del palau comtat vell (avui la zona de la plaça del 
Rei) Allà començava el camí que es dirigia cap el Besòs, on passava el Rec Comtal, 
amb possibilitats per al regadiu agrícola i per moure els molins que s’hi feien. A més 
estava a prop del mar per on tenia sortida el creixent comerç marítim. 
 
Més enllà de les muralles també apareixien cases de pagès que es multiplicaven al 
llarg dels camins, i també algun monestir i algun nucli poblat. 
La expansió que havia començat a l’est, poc a poc es va estenent cap al nord i més 
tard cap a l’oest, pel barri del Pi i cap als camps de Sant Pau. A l’indret oest eren els 
pagesos els qui feien créixer la ciutat fora de les muralles, a diferència de la vila nova 
de l’est, on abundaven els artesans i els mercaders. 
 



Entre aquests dos extrems hi apareixerà una vila nova amb característiques pròpies 
diferenciades dels altres suburbis. És en quest barri on es construirà Santa Anna i els 
nouvinguts del Sant Sepulcre faran una intervenció especial en la urbanització 
d’aquesta part suburbana. 
 
 
LA ORDE DEL SANT SEPULCRE 
 
A l’edat mitjana, la devoció al Sant Sepulcre era freqüent, i els comtats catalans no 
eren cap excepció ja que la situació geogràfica facilitava els contactes a través de la 
Mediterrània amb Terra Santa, a l’altre extrem del mar. Molts pelegrins que tornaven 
feien donacions de terres a la orde, encara que a la península encara no tinguessin 
fundació establerta. 
 
Després de la conquesta de Jerusalem duta a terme a les croades el 1090, els 
pelegrinatges augmenten degut a una actual major seguretat, i els croats imposen un 
patriarca llatí a la orde del Sant Sepulcre, amb un capítol de canonges per ajudar-lo en 
el culte i en l’acolliment dels pelegrins. No conformant-se amb un simple canvi de 
canonges, i seguint l’esperit guerrer de l’època, se’ls hi va afegir un grup de cavallers 
que varen passar a constituir així una orde de cavalleria, religiosa i militar. 
 Els cavallers sepulcristes van passar doncs a encarregar-se de protegir el Sant 
Sepulcre i ajudar militarment als reis de Jerusalem. A més participaren molt activament 
en les croades contra la Mitja Lluna, i el seu poder es va arribar a equiparar amb el de 
les altres dues grans ordes, la dels templaris i la dels hospitalaris. 
A la seva mort el 1131, el rei Alfons I d’Aragó va deixar tot el seu regne en herència a 
les tres grans ordes militars, la del Sant Sepulcre, la del Temple, i la de l’Hospital. 
Aquest testament òbviament  no va ser  acatat pels nobles aragonesos, però se’ls hi 
van concedir a les ordes altres patrimonis per mantenir-les contentes.  
El comte Ramón Berenguer IV de Barcelona va conferir als sepulcristes unes terres al 
regne d’Aragó, sobretot a Calatayud i al Principat de Catalunya. 
 
Un petit grup de monjos del Sant Sepulcre desembarca a Barcelona l’any 1141. 
Els presidia un canonge d’aquella comunitat, Guerau, que hi era enviat pel patriarca de 
Jerusalem, Guillem, com a prior per al regne de Ramon Berenguer. Duien amb ells 
una carta de recomanació adreçada al príncep. En aquesta missiva es ratifica l’anterior 
renúncia als drets que tenien en el Regne d’Aragó pel testament d’Alfons I. 
En el mateix escrit, tot anunciant l’arribada d’aquells confrares del Sant Sepulcre, 
demanaven un lloc i una església on poder viure  d’acord amb la llei de Déu. 
També és clara una segona finalitat en la missió que arribava de Jerusalem: la voluntat 
de difusió per Europa que la comunitat jerosolimitana desitjava des de feia uns quants 
anys, i concretar-la a Barcelona. 
 
No consta enlloc que el comte respongués en la carta a la petició i al desig esmentats 
amb algun gest o donació personal. Més aviat els indicis de que es disposa porten a 
pensar que l’estada d’aquella missió a la ciutat comtal es resolgué mitjançant altres 
col·laboradors. 



No es pot afirmar tampoc que aquell grup sepulcrista iniciés d’una forma estable, en 
aquell moment, la seva vida a Barcelona formant una comunitat establement 
constituïda. En l’abundant documentació de l’arxiu de Santa Anna no es troba cap 
document fins l’any 1145 per defensar la tesi d’una comunitat del Sant Sepulcre ja 
establerta, de manera que agafarem aquesta data com el moment en que s’inicien les 
activitats de la orde a Barcelona. 
Pel que fa a la primera església  de la comunitat a la ciutat, cal referir-se a la que hi ha 
documentada des del 1067. Era molt a prop de la seu, al cementiri situat davant de les 
portes d’aquesta catedral. 
L’any 1078 Ponç Geribert, canonge del Sant Sepulcre, va rebre del capítol catedralici 
dues casetes petites, situades a la porta de l’església. Una d’elles << tempore 
transacto, fuit capitulum ecclesiae Sancti Sepulcri>>. Això permet localitzar el capítol 
del Sant Sepulcre abans de la construcció de Santa Anna. 
 
Les primeres donacions al monestir les fa un sacerdot, Pere Ramon, relacionat amb el 
primer prior del Sant Sepulcre a Barcelona, Pere Bernat.  Ramon tenia una extensa 
propietat arran dels límits de la que posseïa el capítol, anomenada “trilla canonical”.  
La propietat del pou de Moranta, que així s’anomenava la possessió de Pere Ramón, 
fou l’inici de les propietats del Sant Sepulcre a la ciutat. El donant es convertí en el 
primer i més important benefactor de la nova comunitat. 
 
Així començava el que amb el temps s’esdevindria la “Villa Sepulcri”, posteriorment 
anomenat barri de Santa Anna. A partir d’aquesta data és fàcil reconstruir els inicis de 
l’orde a Barcelona ja que va tenir continuïtat durant segles, al monestir de Santa Anna. 
Pere Bernat va continuar representant el Sant Sepulcre com a superior de la 
comunitat, durant els deu anys següents fis el 19 de juny del 1155 
 
 
INICIS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
Tot pareix apuntar a que la construcció de la nova església de Santa Anna va 
començar  abans del 1150. L’abundància de donacions al monestir demostra una gran 
empenta inicial del 1140 al 1150, en canvi, en els deu anys posteriors va haver-hi una 
caiguda dràstica d’aquestes, fet que probablement repercutiren en el desenvolupament 
de la construcció dels edificis conventuals ja començats.  
 
El juny del 1169 hi ha una donació al Sant Sepulcre que posa en mans del prior 
Guerau una feixa de terra pròspera a la casa de l’orde, a la qual s’hi afegeix “tota la 
pedra que es necessiti per a l’edificació de l’església i del convent a Barcelona” 
 
Vuit anys després, al 1177, un tal Carfio dona tot el seu patrimoni per a que es destini 
a l’obra de l’església de Santa Anna que “de nou s’ha començat”. Així deduïm que les 
obres havien estat aturades, possiblement per problemes financers. 
 
D’altra banda, cada vegada són més freqüents les donacions condicionades a 
l’enterrament al cementiri de l’església de Santa Anna, per lo que deduïm que les 



activitats litúrgiques ja començaven a fer-se a aquesta nova església, encara 
inacabada. 
 
 
ACTIVITATS ECONÓMIQUES 
 
Des del primer moment, fins i tot abans de l’existència del monestir, l’activitat 
econòmica de la comunitat naixent causa admiració degut a l’empenta que agafa ben 
aviat i a la bona planificació i administració duta a terme.  
Ateses les condicions en les que vivien les comunitats religioses de l’edat mitjana, no 
ha d’estranyar la preocupació que mostraven per establir uns bons fonaments per a la 
subsistència de la comunitat, basada en les rendes que les propietats produïen. 
 
En el cas de Santa Anna, un monestir situat en el suburbi d’una ciutat, les propietats 
s’anaven convertint en urbanes mentre les rurals ocupaven un lloc secundari. El nucli 
inicial en el burg dels Arcs Antics es va estendre i urbanitzar, fins a convertir-se en una 
vila nova sota l’impuls del Sant Sepulcre (Villa Sepulcri) 
 
Tot aquest procés està molt ben documentat ja que les donacions, permutes, 
edificacions amb la creació de censals a favor del monestir, i només en alguns casos 
compra, són fets que van haver de ser molt ben consignats i arxivats, davant de 
possibles conflictes i plets.  
Les propietats es parcel·laven i s’explotaven amb un sistema censal, que era el 
rendiment per les cases que s’hi edificaven.  Quan es tractava de censals sobre cases, 
es pagaven amb diners, i quan es tractava de terres agrícoles, podia ser amb espècie 
(amb una quantitat fixa o un percentatge de la collita) 
Els censals es cobraven en dues dates anuals; per Pasqua i per Sant Miquel, 
d’aquesta manera el rebost estava sempre proveït. Aquestes recaptacions anuals eren 
bàsiques per el manteniment de la comunitat, i no es perden fins el segle XIX, 
conseqüència de la desamortització de l’any 1836.  
Santa Anna havia d’aportar un terç de les recaptacions a la casa mare de Jerusalem.  
 
 
LES CONSTRUCCIONS I L’ARQUITECTURA DE SANTA ANNA 
 
Els edificis  que han sobreviscut fins als nostres dies pertanyen a la primera època, i 
són els més emblemàtics de tots; l’església, el claustre i la sala capitular.   
També hi ha una considerable part de les construccions antigues que va desaparèixer, 
com l’edifici del noviciat, la casa prioral, la dels canonges, els rebosts, estables... 
La seva existència ens arriba a través d’algun antic plànol o la menció a un document 
comptable, i de vegades podem saber-ne algun aspecte arquitectònic o estilístic per un 
gravat de l’època.  
 
No hi ha segle que no hagi deixat la seva impremta al conjunt monumental que en 
resta, de manera que tenim els diferents estils arquitectònics representats; el romànic 
de transició i el gòtic des del segle XIII fins al XV. 
 



 
SEGLE XII 
 
Nau romànica 
 
Quan entrem per la porta principal de l’església, ens trobem amb una nau que, malgrat 
l’alçada que té, mostra inconfusible l’estil romànic en la volta de canó.  
Encara que les capelles laterals i l’entrada mateixa hagin desfigurat aquesta part de 
l’edifici, s’hi endevinen les finestres romàniques que imposicions posteriors van 
encapsar.  
Aquesta nau és perpendicular a la nau principal, on a la capçalera d’aquesta la volta 
presenta la punta distintiva de la transició; no suficientment apuntada per a considerar-
la gòtica, però deixant ja enrere la volta de canó romànica.  
En aquesta zona del presbiteri, les finestres laterals ja tapiades i el gruix dels murs 
(molt superiors que en la resta de l’edifici) són proves concloents dels límits d’aquella 
primera construcció del segle XII. 
L’absis mostra una característica de l’estil cistercenc, ja que és de planta quadrada i 
no pas semicircular, propi del romànic clàssic. 
Pot haver-hi confusions al observar els finestrals gòtics oberts en aquest mur, però són 
afegits posteriors.  
La actual sagristia, que es troba darrera de l’absis, i que també és una obra molt 
posterior, mostra  amb una de les seves parets on acabava l’antiga construcció. 
A aquesta part del temple se li van afegir uns elements posteriors que la desfiguren. 
Aquests són les dues capelles que hi ha tot just a l’entrada, a dreta i esquerra, i les 
dues correlatives situades al fons, passat el creuer.  
De la construcció d’aquesta part romànica de Santa Anna, en resten dades concretes i 
documentades: 
En temps del prior Guerau de Grony, l’any 1169, un tal Arnau Metge dona al Sant 
Sepulcre, entre altres coses, “tota la pedra del tall de les Figueres per a l’edificació de 
l’església i del convent de Barcelona” 
L’any 1177, un home anomenat Carfio ofereix tot el seu patrimoni per a la construcció  
de l’església de Santa Anna, especificant “que de nou s’ha començat”, frase de la que 
deduïm que la construcció ja s’havia posat en marxa anys anteriors però que s’havia 
hagut d’aturar. 
 
 
SEGLE XIII 
 
Introducció del gòtic 
 
Abans s’ha parlat d’uns elements incorporats a l’estil primitiu, que no corresponen al 
moment inicial. 
En primer lloc tenim la porta d’entrada. És d’un gòtic sobri de finals del segle XIII, al 
voltant del 1300, i per tant molt posterior a la nau central, que en aquell moment ja feia 
probablement uns quants decennis que estava enllestida. 



En aquesta hi trobem un tret distintiu propi del Sant Sepulcre, que és la creu patriarcal. 
Aquest símbol, compartit amb els cavallers templaris, es troba profusament a l’església 
i al claustre, però la de l’entrada és la més antiga de Santa Anna. 
De les quatre capelles annexes ja esmentades, la única construïda en un nou estil 
gòtic és la que trobem just a l’esquerra a l’entrada del temple. Avui és la capella de la 
Puríssima, però durant segles fou la capella de Tots els Sants, on hi havia un dels 
altars més antics. 
Aquesta construcció de noves capelles va ser probablement a causa de que es van 
erigir altars per celebrar-hi sufragis de famílies socialment distingides i de grans 
protectors de Santa Anna. 
La nau central de l’església  a partir del cimbori correspon al segle XIII. Era l’època a la 
que el gòtic havia irromput amb força a Barcelona i s’aixecaven esglésies 
esplendoroses. A més és el temps que a Santa Anna es viu un moment econòmic 
daurat. És per tot això que pot semblar una mica difícil d’explicar la senzillesa i 
austeritat d’aquesta nau gòtica, ja que no es pot adduir a la manca de recursos. 
El que sí ho pot explicar és un criteri artístic a favor d’una major uniformitat amb la part 
ja construïda, o potser situacions internes i criteris de l’orde. 
La nau central, amb volta més alta que la del creuer, té arcs apuntats, més amplis i 
més llargs. La decoració de les ménsules que actuen de capitells, és simple, vegetal i 
esquemàtica. Aquesta ampliació de la nau devia respondre a la necessitat d’engrandir-
la per poder encabir els fidels d’un entorn que havia anat creixent. 
Al final de la nau s’hi descobreix el que els documents anomenen “cor de dalt”, que és 
on avui dia hi ha l’orgue. Resta constància que s’hi accedia pel  claustre superior, 
accés que encara es pot contemplar. L’accés principal d’aquest cor se feia des de 
l’església mitjançant una escala propera a l’actual, però no la mateixa. 
 
 
SEGLE XIV 
 
El noviciat 
 
De construccions d’aquesta època no en resta res, però té interès arquitectònic el gran 
edifici conventual que pel gravat d’un tal Alsina que ens ha arribat fins avui, tenia un 
clar estil gòtic del segle XIV. 
A part del testimoni d’aquest dibuixant del segle XIX, no en tenim cap altre del 
monument ja en ruïnes que ens presenta l’artista. 
L’edifici es coneix amb el nom de “noviciat”, però es fa difícil pensar que aquesta fos la 
seva única finalitat, sobretot per la desproporció entre la seva magnitud i el nombre de 
novicis que tenia el monestir, que pel que se sap, en aquells moments devien ser tres 
o quatre. 
D’altra banda es té constància, per diferents referències en els documents, que allà hi 
havia el menjador i altres dependències del monestir com la infermeria.  
Des d’aquest edifici hi havia accés directe al claustre, i pels documents se sap que 
l’accés era al noviciat i al menjador. D’aquest accés encara se’n poden contemplar 
dues portes, avui encegades, a l’ala nord-oest. També són visibles les parts de dos 
contraforts que entraven dins el claustre 
 



SEGLE XV 
 
La sala capitular i els claustre, del segle XV, perfectament conservats, es troben lligats 
no sols pel moment de construcció i l’espai, sino també pel promotor. Sembla que va 
haver-hi claustres anteriors, encara que no es pot dir el mateix de la sala capitular. 
El prior Mateu Fernández (1421-1460) va ser l’impulsor d’ambdues obres, que en bona 
part es porten a terme durant el seu priorat. Els claustres, però, s’acaben en temps del 
seu successor Gualbes (1463-1507) 
 
L’explicació d’aquestes importants obres en un moment no florent no és fàcil de donar. 
La situació és palesa en la pèrdua de moltes filials com València, Marcèvol, Miralles, 
Peralada i amb vendes a la ciutat mateixa de Barcelona. Això comportava la pèrdua 
d’ingressos i alhora s’ha d’interpretar com a signe de debilitat. A més el monestir es 
trobava en un moment de lluites internes. 
 
Els investigadors creuen que això es podria explicar per varis factors, com que els 
claustres antics eren ja massa ruïnosos i la necessitat d’aquests en el monestir, o la 
forta personalitat del prior. Però la circumstància més probable per a que aquestes 
edificacions es poguessin dur a terme degueren ser els ingressos que va tenir Santa 
Anna per les rendes del monestir de Santa Eulàlia, recentment agregat. 
 
Al final del priorat de Gualbes, el monestir sofrí altre cop dificultats econòmiques per 
acabar les obres del claustre, i hem de suposar que també les del cimbori, també en 
construcció en aquell moment. Va caldre demanar almoines, i el bisbe de Barcelona 
mateix acudí en ajut de Santa Anna concedint una indulgència als qui hi fessin almoina 
amb aquesta finalitat. L’acabament del cimbori és una prova més de la penúria que el 
monestir travessava . S’hagué de fer amb materials pobres i menys consistents, com 
demostrà el foc l’any 1936, quan fou l’única part de l’església que no suportà l’incendi.  
 
Sala capitular 
 
No sabem quan havien començat les obres de la sala capitular, però mirant l’agregació 
de Santa Eulàlia el 1423 hem de suposar que comencessin a principis del anys vint. La 
data que consta exactament és que el 1435 estava en obres i que el 1448 s’havia 
acabat. 
Entrant a la sala capitular la primera impressió és d’una peça arquitectònicament bella 
i ben resolta, amb una proporció interessant. És una sala de planta quadrada, coberta 
amb una volta octogonal en forma de cúpula amb els arcs nervats propis del gòtic. Al 
fons, una capella rectangular coberta amb arcs de creueria molt rebaixats, 
corresponents a l’estil dominant. 
A aquesta capella petita, la presència iconogràfica de Santa Eulàlia certifica la unió 
amb el monestir de Santa Eulàlia del Camp.  
Les altres representacions són les pròpies de les escenes principals de la salvació, 
però amb una ambientació local. En una mènsula, sant Joaquim amb el seu ramat rep 
l’anunci de l’àngel que la seva esposa Anna concebrà una nena. A l’altra mènsula, 
Anna hi és representada amb la filla Maria.  



També hi trobem el misteri de la creu i la creu del Sant Sepulcre als escuts, clara 
referència a l’orde al que pertanyen. 
El promotor de l’obra, el prior Mateu Fernàndez, ocupa en la seva làpida sepulcral un 
lloc central al peu de la capella del fons. Hi ha qui opina que és el mateix prior el qui 
apareix en la representació de la clau de volta, rebent la regla de mans de Sant Agustí. 
 
Claustres 
 
Pel que fa a la datació dels claustres, posseïm diferents referències: les ordinacions 
del 1452 recomanen al porter que tingui cura de netejar els claustres, i es prohibeix als 
novicis que hi juguin al migdia. I en unes ordinacions posteriors, les del 1479, es mana 
que la infermeria sigui traslladada a un altre lloc <<in angulo claustri constructa>> 
A més, la defensa de la hipòtesi d’una construcció dels claustres actuals la primera 
meitat del segle XV, concretant-ho al voltant del 1440, té un sólid fonament en l’anàlisi 
interna dels elements; la imatge d’un sant amb un llibre que es troba en aquest 
claustre pertany, segons els entesos, al mateix autor d’una altra de la catedral, que és 
certament del 1434. 
 
A diferència de la majoria de claustres catalans medievals emplaçats a un costat del 
temple, aquests serveixen d’atri a l’entrada. Formen un quadrat de deu arcades per 
cada costat.  
 
Els capitells són senzills però variats, amb ornamentació vegetal, tot i que algunes 
mènsules tenen figures que parlen de l’influencia renaixentista. 
 
Al mig del pati, un pou amb les línies justes. Al claustre inferior, els arcs de les quatre 
galeries són apuntats i corresponen a un sobri gòtic català. Al claustre superior, els 
arcs són rebaixats i mostren clarament un moment històric diferent, que demostra el 
lapse de temps transcorregut entre la construcció d’uns i el altres . 
 
Les galeries del claustre superior, degut al material combustible acumulat allà, van 
cremar l’any 1936 i es va haver de fer una bona rehabilitació. Des del claustre superior 
s’accedeix al cor de l’església, possiblement pel mateix lloc per on es feia abans de la 
construcció de la sala capitular. 
 
Des del claustre inferior hi ha accés a l’església i a la sala capitular. S’entra a la 
capitular per una porta atrompetada amb arc de mig punt. A banda i banda hi ha dues 
finestres amb arcs apuntats. A la paret, a l’altura dels capitells esculpits amb motius 
vegetals, apareix la creu patriarcal. 
 
A la mateixa paret a la que es contemplen les dues portes encegades que en el seu 
temps donaren accés a les dependències del noviciat, s’observen dues columnes de 
proporcions gegants, i que són un altre record d’aquest desaparegut edifici. Tals restes 
són una part dels contraforts que aguantaven els esforços horitzontals d’aquella alta 
construcció. 
 
 



Cimbori 
 
El cimbori es va construir a finals del segle XV amb la finalitat d’unir les dues naus de 
l’església. En destaca la singularitat, en part pels materials imposats per l’economia 
precària del moment. Aquest fet no lleva que compleixi la seva funció d’unió del temple 
amb bon resultat.  
El cimbori actual, en part posterior al 1936 per la destrucció que va sofrir l’anterior, no 
desdiu del conjunt harmoniós de l’edifici. 
 
Altres obres menors 
 
Hi ha altres obres d’aquella època que també són importants. Entrant al temple a la 
dreta es troba la capella del Santíssim, que havia estat sagristia fins el 1936. Llavors a 
l’entrada hi havia dos altars en un espai massa aprofitat. Aquests es trobaven  sota 
uns arcs rebaixats molt similars al de la capella de la sala capitular, per lo que els 
datem a la mateixa època que aquest altre, a mitjans segle XV.  
Una altra circumstància que ho confirma, és que quan l’any 1435 es ven la casa de 
Peralada, bona part del producte, segons acord capitular, s’ha de destinar a 
l’arranjament de la sagristia de Santa Anna. L’espai interior, la capella actual, mostra 
clarament els murs gruixuts que la separen del presbiteri, el que ens indica que es 
tracta d’un afegit. L’estil d’aquesta ja es data dins el segle posterior, el XVI. 
 
Una altra obra corresponent a aquesta etapa històrica de Santa Anna és la 
representació escultòrica de l’enterrament de Crist, amb estàtues de mida natural. Fou 
un encàrrec que va fer l’arxipreste de Daroca a l’artista Gabriel Guàrdia, de qui d’obres 
anteriors només se’n coneixen de pictòriques. L’arxipreste devia complir, com feien 
molts, la promesa d’un vot amb motiu del pelegrinatge a Terra Santa. L’encàrrec inicial 
s’ampliava a una Dormició de Maria, que havia de ser més simple pel que fa a les 
figures. No sembla que els materials de construcció responguin a la categoria de 
l’obra, feta de suro, fusta i terra cuita, pel que pot indicar que responia a la necessitat 
de treure el grup com a pas processional. 
 
Aquestes representacions de la sepultura de crist responien a un corrent 
artisticoespiritual que es va estendre per Europa i que se’n desconeix l’origen, però 
se’n conserven molts models encara avui a Flandes, França i Alemanya. 
El model era ben definit. Hi ha un sarcòfag damunt del qual es veu el cos de Crist, amb 
dos personatges als extrems, Nicodemus i Josep d’Arimatea. Aquestes tres figures 
apareixen de cos sencer, les altres només de mig cos en amunt, perquè es col·loquen 
a l’altra banda del sarcòfag. Aquestes altres figures són Joan, Maria de Cleofàs, Maria 
Salomé, Maria Magdalena i, a vegades, s’hi afegia Maria. El mig cos de les figures 
alleujava el pes del conjunt.  
La relació amb el Sant Sepulcre i el record del de Jerusalem lligava el lloc amb els 
pelegrinatges , com ho confirmen les petxines esculpides en els murs de Santa Anna, i 
les que surten dibuixades a l’escut que presideix la capella on es troba el grup 
escultòric. 



La reixa que tanca aquesta capella, anomenada dels Perdons, és anterior a les 
escultures de Gabriel Guàrdia. Data de l’any 1401, i es conserva en perfecte estat al 
que era el lloc original.  
El mestre ferrer de Barcelona, Berenguer Julià, va pactar aquell mateix any amb el 
mercader Joan Ribalta per fer una reixa que tanqués la capella del Sant Sepulcre. El 
pacte determinava que aquesta tindria 37 bordons, de tretze pams i mig d’alt, sense 
comptar els florons que els rematarien. L’acord determinava amb rigor el temps per fer 
l’obra, de manera que si el ferrer no complia amb el termini previst, aquesta no seria 
admesa.  
A Berenguer Julià, per a la capella del Sant Sepulcre, li havien posat com a model la 
de la capella de Sant Nicolau de la catedral, cosa que fa sospitar que també fos obra 
seva. El que si que consta és que, posteriorment a l’obra de Santa Anna, l’any 1412 
construí una altra reixa als claustres de la catedral, a la capella de Sant Martí, encara 
conservada. En aquesta darrera es pot admirar una filera de lliris que devien ser 
semblants als de Santa Anna. 
 
Cal destacar també d’aquesta capella dels Perdons, a més de la reixa i el grup 
escultòric, la imatge gòtica de la Verge dels Perdons que presidia la capella. El seu 
autor és el mateix que treballà en els retaules de les seus de Tarragona i de 
Saragossa. La de Santa Anna és una peça de gran qualitat que avui es troba al museu 
diocesà.  
 
 
SEGLE XVI – XIX 
 
La falta de construccions importants en aquesta època no sols parla d’una situació 
econòmica deficitària, sinó també del pas a col·legiata; ja no eren necessàries les 
edificacions conventuals de vida comuna, perquè ja no s’hi vivia.  
N’és una prova l’abandó i la ruïna progressiva del que era l’edifici del noviciat, la 
preocupació per reparar i substituir les cases dels canonges, o l’abandó de l’hort. 
També s’hi va edificar però, a més petita escala. 
 
Capella de Sant Daniel 
 
Aquesta capella és la més ben documentada i de major tradició de devots.  
Segons la tradició, les relíquies de Sant Daniel van arribar a prop de Girona, 
procedents de la Provença. Des de Girona es van traslladar a Santa Anna de 
Barcelona. D’aquí van desaparèixer però, i van anar a parar a mans del senyor de 
Fluvià, parent de Carles de Cardona que era prior de Santa Anna des del 1530 al 
1574.  
Un canonge anomenat Comes es va proposar que aquestes relíquies retornessin a 
Santa Anna, i es va posar en contacte amb el senyor de Fluvià.  
A la reunió capitular del 4 de novembre de 1617 es notifica que aquest compte està 
disposat a tornar les relíquies del sant i s’encomana a Comes la missió d’anar a 
buscar-les, fet que no va complir per causes desconegudes.  
Un altre canonge anomenat Ros compleix aquest encàrrec el dia 7 de maig del 1618, 
quan torna a Barcelona amb les restes. Van tancar les relíquies amb tres claus i al cap 



de dos mesos, el 2 de juliol del 1618 es proposen edificar una capella on disposar les 
relíquies per a fomentar la devoció al sant.  
En Comes és encarregat de posar-se amb Rafael Plansó, mestre de cases. 
 
Es determina la quantitat que s’hi destinarà i la forma de finançar-ho; 140 lliures pagats 
de la procura i administració dels aniversaris i de les rendes de l’església.  
Les mides seran de dotze pams d’amplada i la fondària tindrà el doble, 24 pams. 
L’alçada serà de 16 pams fins la cornisa, on començaran les voltes.  
Aquesta anirà situada des del peu de l’escala del cor fins << a les spalles de la paret 
de la capella nova ques fa davant de la capella del sepulcre>>  
De la descripció que se’n fa en les capitulacions encara se’n treuen altres detalls, que 
coincideixen exactament amb la capella que hi ha ara. 
En un costat hi haurà una finestra per prendre claror; es foradarà la paret de l’església 
fent una arcada de pedra picada, i es pavimentarà la capella amb rajola. 
S’emblanquinarà de calç, però no s’hi posarà gens d’argila perquè el lloc és “romàtic” 
(florit). 
 
S’afegeix una nota completa amb tot el que serà necessari per a la construcció, amb 
els preus corresponents, que s’ajusten al que el capítol havia pressupostat. 
L’obra es pagarà en tres etapes: en començar 40 lliures, a mitja edificació 50 més, i en 
acabar els 50 restants, totes en moneda barcelonina.  
A més d’això, el capítol, a més de donar-li permís per emprar la pedra del mur 
enderrocat i del sepulcre, es compromet a posar-li la fusta i els claus. La capitulació es 
signa el 6 de juliol de 1618. 
 
Les obres es van encarir més del compte perquè van sorgir dificultats no previstes, 
com que Plansó va haver d’enderrocar una paret que hi havia, per tal d’igualar-la amb 
la capella del costat. Al final el cost de la capella va estar de 200 lliures, que suposava 
un increment de 60 respecte el pressupost inicial. 
 
En la reunió capitular del 31 de gener de 1619, es proposa utilitzar com a sarcòfag del 
sant un del segle XV, probablement destinat a un prior destacat, ateses les 
característiques que el distingeixen d’ altres tombes.  
 
Pel que fa a l’altar de la nova capella, no s’acaba fins a l’agost del 1648, amb 
despeses a càrrec de Jordi Pastor, diputat de la Generalitat. Finalment el 5 de 
setembre comencen les celebracions del trasllat de les relíquies i acaben el dia 7. 
 
L’any 1860 es van fer obres a la capella. En aquesta ocasió es va obrir la caixa de 
fusta daurada, donant fe el rector Canals dels objectes trobats.  
Posteriorment es venera en aquesta capella la Mare de Déu de Guadalupe, però 
mantenint-hi la presència de la imatge de Sant Daniel.  
 
L’any 2000 es va ornamentar la capella amb un retaule nou cedit per la família 
Carreras, procedent de la seva capella particular. 
 
 



Capella de la Mare de Déu de la Misericòrdia 
 
Se sap també que contemporàniament a la construcció de la capella de Sant Daniel, 
es van fer les obres de la capella actualment ocupada per la imatge de la Mare de Déu 
de Montserrat. El constructor era el mateix Plansó, i va començar aquesta construcció 
el 1616, dos anys abans que l’altre capella. 
 
En aquest cas també s’hi va haver d’obrir un gran forat a la paret primitiva de l’església 
per tal de fer-ne l’entrada. Un altre testimoni d’aquest fet és la finestra romànica que es 
conserva a l’entrada de la capella. Aquesta destrucció de l’estructura inicial es va fer 
intentant conservar l’harmonia del conjunt, i per això ambdues capelles noves són 
afegits pràcticament exteriors. 
 
A diferencia de la capella de Sant Daniel, sufragada pel capítol, la de la Misericòrdia 
en canvi va ser construïda per encàrrec de la família Marimon, on va tenir la tomba 
familiar, la làpida de la qual encara s’hi conserva. 
 
Tombes o làpides sepulcrals 
 
La majoria d’elements funeraris que actualment hi ha a l’esglèsia de Santa Anna daten 
dels segles XVII i XVIII.  Algunes corresponien a famílies que, havent pres posició 
rellevant socialment, volien deixar constància del seu nou estatus. En altres, com en el 
cas dels Marimon, eren velles famílies vinculades ja a l’antic monestir i que es 
rehabilitaven les tombes, d’acord amb els gustos i modes del moment.  
També hi havia sepultures pròpies dels residents del monestir, i diferenciades segons 
les categories, fossin canonges o priors. Igualment es troben tombes comunes; per als 
residents o per a un gremi determinat, com el dels sastres. Amb tot, les més 
abundants eren les de les famílies nobles, i les de priors i canonges, alguns dels quals 
pertanyien a aquestes famílies.  
 
 
LES TRES ETAPES DE SANTA ANNA 
 
PRIMERA ETAPA: MONESTIR 
 
Esplendor 
 
Aquesta primera fase de la vida de Santa Anna correspon als moments més 
esplendorosos de la Barcelona medieval, i és un reflex d’aquesta. 
La vida de la comunitat, com en els altres monestirs, girava en torn dels actes de culte. 
Aquests seguien unes normes generals, amb unes peculiaritats pròpies de l’orde del 
Sant Sepulcre. Avui encara es conserva la consueta  a l’arxiu diocesà, un quadern 
amb el conjunt de normes comunes que s’havien d’observar a les celebracions 
litúrgiques. 
Les activitats eren les normals a les d’un monestir de l’època, i les hores de pregària 
ocupaven un temps important. 



El prior i algun acompanyant a vegades devien comportar missions que els duien a 
altres províncies, però eren pocs els membres que exercien alguna activitat fora de la 
plegaria. L’hort propi que tenia el monestir ni tan sols era conreat per ells, sinó que 
s’ocupaven familiars o servidors que formaven part de la comunitat. 
 
Un altre acte comunitari era el dels àpats, extremadament reglamentaris, que també 
està recollit a les ordinacions del monestir. Aquestes ens donen pistes sobre 
l’abundància que vivia la comunitat, ja que tot i l’austeritat d’alguns dies, també es 
compaginava amb menjars abundants d’altres, o inclús excessius en els casos de 
festes grans. 
El dinar de Nadal per exemple; un capó per a dos germans, o una gallina per cap, fet 
al forn, amb cassola i potatge de salsa de pago, carn d’olla i deus, formatge torrador, 
neules, i clarea (preparat de vi amb mel i espècies)  
A més de racions abundants, també es vetllava la qualitat, ja que el monestir 
disposava d’un cuiner professional. Als documents es repeteixen frases com “ha 
d’ésser bo”, “ha de ser ben cuit”, “les salses ben fetes”. 
 
Això ho explico com a fet clarament il·lustrador de l’abundància del monestir en aquella 
època. 
 
Conflictes 
 
Aquest és també un temps de conflictes al monestir, tan interns, com amb les filials, 
que eren moltes; La tallada, algunes zones al bisbat de Vic, Peralada, Palafrugell,, 
Tortosa, Mallorca, València, Marcèvol, Sant Vicenç del Garraf, i les Illes Medes. En les 
filials sortien amb freqüència conflictes pel nomenament dels rectors: tan el bisbe com 
el prior volien intervenir-hi, cadascun per posicionar homes de la seva confiança. 
 
El monestir també té continues disputes amb el poder papal, com per exemple la que 
es dona el 1421. Els canonges trien com a prior a un d’ells, Mateu Fernàndez, qui serà 
el promotor de la sala capitular i dels claustres, però el papa Benet XIII, per la seva 
banda, anomena a un amic seu i home de confiança, el bisbe de Barcelona Francesc 
Climent. Les disputes duren anys, però totes aquestes lluites són comprensibles tenint 
en compte que les rendes del monestir eren prou importants per excitar el desig i les 
enveges de molts. 
 
Per últim, el clima dins el propi monestir també és dolent, i els conflictes entre el prior i 
els religiosos augmenta, sobretot des de primera meitat del segle XIII, quan es fa una 
divisió dels bens del monestir i s’atribueix unes rendes al prior i uns altres ingressos 
per a les necessitats de la comunitat religiosa. Quan el cost de vida comença a 
augmentar i el prior escatima les racions de pa i vi, les tensions a l’interior de la 
comunitat augmenta. 
 
 
 
 
 



Supressió de l’orde del Sant Sepulcre 
 
L’any 1489, el papa Innocenci VIII suprimeix mitjançant una butlla l’orde del Sant 
Sepulcre. 
Les causes s’han d’explicar des del context de l’època; L’Església arrossegava una 
crisi des de feia temps, que havia culminat amb l’exili dels papes a Avinyó.  
El clamor per la reforma de l’Església s’aixecava, i també en els ordes religiosos. Tot i 
això, la causa immediata de la supressió va ser un tracte de favor que el pontífex romà 
va donar als monjos hospitalers de Sant Joan, que tenien gran influència en la cort 
papal.  
El Papa va compensar el cardenal Pere d’Auboson, gran mestre de l’orde de l’Hospital, 
per la defensa de l’illa de Rodes i per les pèrdues que hi havia sofert. Aquesta 
compensació va ser agregar-hi a l’orde de l’Hospital els ordes del Sant Sepulcre, de 
Betlem i de Sant Llàtzer de Jerusalem. 
Santa Anna passa així a ser un monestir de canonges regulars agustinians, que 
suprimeix el Papa Climent VIII junt amb els altres l’any 1592, per complir els decrets 
del concili de Trento.  
Amb la supressió, els canonges regulars esdevenen seculars i el monestir esdevé 
col·legiata.  
Santa Anna entra a la nova etapa deixant enrere uns temps d’abundància que no es 
tornaran a repetir. 
 
 
SEGONA ETAPA: COL·LEGIATA 
 
Canvis en Santa Anna 
 
Des del 1592 al 1835 es desenvolupa la segona etapa de Santa Anna, quan aquesta 
fou una col·legiata de canonges seculars, sense regla. Aquesta fase coincideix amb la 
decadència de la ciutat. Es viu d’un passat que ha perdut tan la força espiritual com la 
material.  
Perdura el culte que responia a una espiritualitat sepulcrista i medieval, sense tenir en 
compte que les fonts de la pietat popular s’havien renovat amb els temps moderns. 
Materialment, Santa Anna tampoc tenia la força de segles anteriors. S’havien esgotat 
els donatius, les bases en que es recolzaven les fundacions. El valor dels censals 
havia caigut, i s’havien perdut propietats importants. 
 
El pas de monestir a col·legiata fou una exigència de la reforma tridentina. Enfront de 
la relaxació que el monestir sofria, l’intent no es va orientar cap a una renovació 
interior per injectar-hi nova vitalitat, com feien altres ordes religiosos de l’època, sinó 
que es va limitar a substituir els canonges regulars agustinians per un altre menys 
exigent: se suprimia la regla religiosa per convertir-se en canonges seculars, sense 
vots d’obediència ni pobresa.  
Un dels factors més importants de la malura existent, els prior comendataris, van ser 
substituïts per un altre sistema per a escollir-los, amb més control però amb altres 
defectes. Ara la seva elecció depenia dels governants, per lo que va acabar polititzant-
se encara més i s’aconseguia una fidelitat absoluta al poder. 



Els canonges seculars es convertien en uns capellans beneficiats, preocupats per la 
subsistència i amb un mínim d’obligacions a complir. Amb una manca d’estímuls 
pastorals o intel·lectuals, la vida de la col·legiata es desenvolupa sense deixar cap 
gairebé cap resta d’art en tot aquest llarg període. 
 
Feblesa econòmica i invasió francesa 
 
La situació econòmica empitjora. Els canonges demanen al prior la reconstrucció 
d’unes cases enderrocades, per tal d’habitar-les i no haver d’anar de lloguer, a lo que 
el prior es nega, ja que ni tan sols és capaç de cobrar els delmes. 
També repercutiren els anys de dominació francesa, fins i tot a l’interior de la 
comunitat. Santa Anna va ser una de les diverses esglésies de Barcelona que els 
francesos van fer tancar, però consta que se celebraven, clandestinament, quatre 
misses, que els fidels oïen des del cor, accedint-hi des del claustre.  
Un altre decret del francesos publicat l’agost del 1809 va tenir repercussions en la 
riquesa artística de Santa Anna, que manava requisar-hi tota la plata per a la tresoreria 
de l’exercit. 
En aquest temps d’invasió napoleònica hi va haver un intent fallit de reorganització 
eclesial, seguint el model derivat de la Revolució Francesa, que s’havia aplicat a altres 
llocs. 
S’accentuen més les dificultats i la seva decadència. La col·legiata acabarà 
desapareixent, amb la desamortització dels seus bens, per convertir-se en parròquia.  
 
 
TERCERA ETAPA: PARRÒQUIA 
 
Procés ràpid de canvi 
 
Aquesta darrera etapa sorgeix d’una demanda de noves parròquies per part del poble. 
Alguns bisbes s’havien preocupat d’aquest problema, i les autoritats civils havien 
recolzat aquest propòsit, però tots els intents havien fracassat. 
El desembre del 1822 s’havia de renovar l’ajuntament de Barcelona. Només amb dos 
mesos d’anticipació, el 16 d’octubre, es crea una comissió sobre l’afer de la divisió de 
les parròquies. Aquesta comissió presenta el dictamen el dia 4 de novembre. Segons 
la seva opinió, havien de restar quatre de les parròquies existents en aquell moment, i 
se’n crearien de noves, entre elles Santa Anna. 
 
S’assenyalen les demarcacions parroquials a partir dels plànols de Barcelona del 
1819, però aquests no són vàlids per Santa Anna, perquè en bona part comprenia un 
territori més enllà dels límits de la ciutat. Per això s’encarrega a Mas, mestre de cases i 
arquitecte municipal, fer una divisió del territori dels afores, a distàncies proporcionals.  
Pel que fa a Santa Anna, el dictamen diu: 
 
“Art 7º: S’establirà una parròquia que tingui l’església en la de Santa Anna. La 
necessitat de posar una parròquia en el barri de la plaça de Santa Anna i Portal de 
l’Àngel per tal que el Pi no tingui límits massa extensos, exigeix la parròquia de Santa 
Anna.” 



El 6 de novembre s’aprova el dictamen per unanimitat. A Santa Anna li pertoquen 
1.132 famílies, segons el cens del 1819.  
Els candidats a ecònoms (rectors interins) per a les noves parròquies havien de 
presentar una instància al governador de la Mitra, adduint mèrits i càrrecs exercits que 
els fessin dignes de ser nomenats.  
 
El doctor Miquel Pagès, canonge penitencier de la col·legiata, va ser el primer de 
presentar la instància, el 15 de novembre. Va ser nomenat, juntament amb els altres 
ecònoms nous, el dia 24 del mateix mes. 
 
De punt de vida a lloc de pas 
 
S’ha de tenir en compte la circumstància geogràfica en la que es troba Santa Anna. 
Quan comença l’Eixample s’enderroquen les muralles, situades a pocs metres del 
monestir, i la nova parròquia ocupa un lloc central entre la Barcelona que creix i la 
ciutat vella. Amb els anys aquests canvis han transformat els voltants de Santa Anna, 
que s’han convertit en un dinamisme de gent de pas, en un lloc estratègic, però que 
l’han buidat d’una comunitat estable de vida. 
 
Aquesta nova situació geogràfica de la parròquia, li donava doncs, necessitat d’una 
església més ampla, perquè la capacitat de l’antiga es feia insuficient. 
 
La construcció de la nova església 
 
Avui dia es poden veure, a la plaça Ramón Amadeu, unes restes de pilastres planes 
adossades a l’actual casa rectoral i el claustre.  
Aquestes són el testimoni de l’esplendorosa església neogòtica aixecada per a suplir 
les necessitats que l’església que avui coneixem no podia suplir. Segons paraules del 
bisbe Urquinaona, l’església de Santa Anna era <<por su estrechez y males formas>> 
incapaç d’acollir la gentada que hi acudia, i per tant no podia complir amb la seva 
funció parroquial. 
Joan de Marfà i Carles Pié presenten una primera proposta l’any 1865.  
Aquesta iniciativa és la de construir un nou temple però aprofitant també l’antic de 
Santa Anna i unint-li. 
Pareix que la proposta sortirà endavant però uns problemes amb les propietats dels 
terrenys i més endavant la revolució del 1868 aturaran els plans d’obra durant uns 
anys. 
 
Monument nacional 
 
L’any 1879 ressuscita altra vegada la idea del projecte, però en aquell moment 
s’alçaven veus de protesta d’entitats ciutadanes més sensibles a l’art i a la història, 
que no volien veure la nova església absorbida o semidestruïda per culpa de la nova.  
 
Van aconseguir aturar el projecte, i per estar tranquils d’amenaces continues, obtenen 
que l’antiga església gòtica, amb els claustres, es declarin monument nacional, el 
desembre del 1881. 



A partir d’aquest moment, els esforços anaven dirigits a aixecar una nova edificació, 
totalment independent de l’antiga església. 
 
El rector mossèn Gatell va prendre possessió de la parròquia el 1882, i un any després 
aquest, la junta d’obra, i un grup de parroquians distingits, es varen reunir al palau 
episcopal amb el bisbe Urquinaona, el 14 de gener de 1883.  
En la reunió es va prendre la decisió de bastir un nou edifici als solars lliures de l’antic 
hort de la col·legiata, respectant l’antic lloc de culte medieval. Es nomena una comissió 
per portar endavant el projecte. L’any següent s’encarrega a l’arquitecte Camil Oliveras 
el projecte tècnic. 
 
El nou bisbe Jaume Català col·loca la primera pedra el dia de Reis de 1887, per a ser 
inaugurada, encara inacabada, el 1914. Pocs queden avui que la pugin recordar, ja 
que va ser cremada al començament de la Guerra Civil i enderrocada el 1938. Va 
estar en servei durant vint-i-dos anys, menys dels que n’havia estat en construcció. 
 
Desfeta i reconstrucció 
 
L’antiga església va tenir més sort que la nova, encara així la destrucció material va 
ser enorme. Els efectes del foc van estar desiguals, segons la combustibilitat diversa 
dels materials. 
De l’antiga església en va restar l’estructura medieval, i encara amb notables 
desperfectes en algun indret. El que es va esfondrar va ser el cimbori, construït amb 
materials combustibles.  
El darrer ecònom, el doctor Balcells, havia tingut la intenció d’acabar-lo amb materials 
dignes, però se’n va desdir a causa del cost. 
 
Al claustre, a més de tenir sostre de fusta, hi abundaven els materials combustibles 
perquè allà hi havia la biblioteca, les sales de reunions i una capella. Tots aquests 
materials van cremar fàcilment, i d’aquella part del claustre gairebé no en resta res. 
D’altars, imatges i ornaments tampoc en va quedar res. 
Des de l’entrada de Franco a Barcelona a finals de gener, el culte i la vida parroquial 
es van celebrar a una capella que s’havia salvat dins el terme parroquial, fins al juny 
de 1940, quan Santa Anna mig restaurada es va tornar a obrir al públic. 
 


