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1. PRÒLEG 

 

L’avantatge de treballar en un entorn històric com el de Barcelona, es que et dona la oportunitat de 

trobar-te amb elements històrics des de l’època romana fins a edificis moderns d’última generació.  

La nostra professió, per sort, ha estat molt vinculada a aquesta evolució. Es difícil d’entendre com ha 

funcionat la historia de la construcció fins avui en dia sense la figura del mestre d’obres inicialment, de 

l’arquitecte tècnic o dels enginyers de l’edificació que han vingut o estan per venir.  

Barcelona t’ofereix un ventall de possibilitats on treballar immesurable. I hi ha ben poques oportunitats 

en que et puguis trobar davant d’un edifici que no ha estat encara analitzat i dibuixat en profunditat. 

Aquesta es la gran avantatge que ofereix Sant Pere Nolasc; Tot i que la informació escrita que existeix es 

força extensa, sembla sempre estar mes vinculada als elements que hi han estat annexats: Ja sigui 

físicament, com l’Hospital Militar, com l’ordre religiosa a la qual pertanyia, dels Pares Paüls.  

Així doncs, aquest estudi pretén portar una visió contemporània i contextualitzada d’aquest edifici de la 

Placa Castella que, poder per que l’hem vist tants  cops no hi hem parat atenció, per que quan es mira de 

prop i se li deixa explicar la seva historia, ens porta a ser un perfecte exemple de l’evolució que el Raval 

ha viscut, del que les ordres religioses han representat per la ciutat de Barcelona, com de l’evolució 

estètica d’una època, i dels canvis que s’hi han anat materialitzant.  

Per aquests motius, no s’ha volgut desvincular tot el treball de camp, tant de presa de mesures, com 

d’anàlisi específic, de l’estudi documental i històric del lloc i del seu entorn. Sant Pere Nolasc no s’entén 

sense el Raval, i una part del Raval no podria entendre’s sense Sant Pere Nolasc.  

S’ha d’agrair fermament la col·laboració desinteressada del pare Juan Pablo i al departament d’expressió 

gràfica de l’EPSEB, i mes específicament, d’en Benet Meca Acosta, gran professor d’aquesta casa, que ha 

volgut acompanyar-me en el procés de creació d’aquest estudi.  
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2.  DADES  

 

Títol: Parròquia de Sant Pere Nolasc, historia i arquitectura 

Autora: Mireia Montero Zuazua 

Dirigit per: Benet Meca Acosta 

Objectiu: Estudi històric i aixecament arquitectònic de la Parròquia de Sant Pere Nolasc, ubicada a la 

Placa de Castella de Barcelona.  
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3.  PRESA DE DADES 

 

Tractant-se d’un estudi gràfic i històric d’un edifici religiós a la ciutat de Barcelona, ha sigut necessari de 

portar a terme un sistema d’anàlisi que permetia juntar el procés d’aixecament de plànols, i per tant de 

comprensió constructiva-compositiva de l’edifici amb tota una recerca històrica dels documents que 

s’han pogut analitzar referents al lloc.  

D’aquesta manera, el procés s’ha seguit en quatre àmbits en paral·lel: 

- AIXECAMENT DE PLÀNOLS: 

- Estudi físic del lloc, on s’inclou les següents visites realitzades a l’església i al seu entorn, 

així com la presa de mides, croquis inicials. Tots aquests processo incorporen la 

comprensió volumetrica-constructiva de l’edifici, sense la qual no seria possible fer un 

aixecament correcte. 

- Conversió de totes les dades anteriors en documentació gràfica. Per a aquest procés cal 

agafar totes les dades de les que es disposen, ja recopilades in-situ com procedent de 

fotografies i d’altra documentació per a convertir-les en el conjunt de plànols que 

acompanyen aquesta part escrita i on es pot entendre la realitat de l’edifici.  

 

- ESTUDI HISTÒRIC 

- Recopilació de dades històriques referents al lloc i al seu entorn. Tant de manera 

bibliogràfica com de recerca per les bases de dades d’internet com, fins i tot, de la 

recopilació d’informació oral.  

- Redacció del propi estudi. Essent-ne el resultat aquestes pagines que teniu entre les mans 

i que, humilment, intenten explicar en lletres el que els plànols i la historia aporten sobre 

aquest edifici.  

 

 

 

 

 

3.1.  RELACIÓ D’EINES, APARELLS I PROGRAMES UTILITZATS.  

 

Aquest projecte s’ha pogut executar gracies a la utilització de diferents eines que es llisten a continuació: 

- Aparell de mesura; Cinta mètrica. Permet treballar les mesures a nivell de detall. Molt útil per 

mesures inferiors a cinc metres. 

 

- Aparell de mesura; Mesurador laser. Permet acotar dimensions de gran distancia amb precisió 

mil·limètrica.  

 

- Presa de dades; Llapis i paper. Tant per la presa de mesures, croquis i esquetxos, així com la presa 

de notes.  
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- Presa d’imatges; Camara fotogràfica digital. Recopilació instantània d’allò que s’està veient. 

 

- Presa d’imatges escanejades; EPSON Scan. Digitalització de documents i croquis per a la interacció 

amb la resta de programes informàtics.  

 

- Programa informàtic d’edició d’imatges; Adobe Photoshop CC. Modificació digital de les imatges, 

ja sigui per retocar-ne elements de color i saturació com per eliminar distorsions creades per la 

perspectiva.  

 

 

 

 

 

- Programa informàtic de dibuix; AutoCAD 2007. Programa de creació de plànols per ordinador que 

permet el treball gràfic a diferents escales, així com la incorporació d’imatges i croquis com a base 

per el treball en detall.  

 

 

- Programa d’edició de textos; Microsoft Word 2008. Aportant la possibilitat d’editar la part escrita 

en el format que podeu llegir en aquests moments 
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- Programa d’impressió virtual de documents; Adobe Acrobat 7.0 Professional. La seva utilització 

permet de visualitzar el resultat final sense necessitat d’imprimir per poder-se emmagatzemar en 

bases de dades informàtiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  AIXECAMENT DE PLÀNOLS 

Per tal de procedir a qualsevol aixecament de plànols amb cert detall cal fer com a mínim una visita in-

situ. En aquest cas en concret, degut a les dimensions de l’edifici i al nivell de detall que s’ha volgut 

aconseguir, ha calgut de fer-ne un nombre prou important.  

Les visites s’han estructurat en ordre de major dimensió a menor: 

- Amb el dimensionament ‘macro’ s’agafa un primer contacte dels volums de l’edifici, possibles 

hipòtesis de procés de construcció, així com ubicació dels diversos subconjunts en que es 

dividiran les dimensions posteriors mes de detall. En aquest estadi, quasi tot efectuat amb el 

mesurador laser; els punts de referència base i les grans triangulacions son essencials.  

 

- Les mesures de caràcter intermig, permeten ubicar parets, finestres, estances, i elements que 

conformen la distribució tant horitzontal com vertical dels diversos espais.  Des d’aquest estadi, 

es pot analitzar també la subdivisió dels diversos grups en que es prendran unes mesures mes de 

petit detall. Aquest procés, s’executa barrejant el mesurador laser amb les cintes mètriques 

(cadascuna usada per a diferents tipus de mesuraments). Tot i que en aquest estadi la 

triangulació segueix essent essencial, la comprovació de que la suma de dimensions, i la 

coherència de les mesures guanyen importància. Es així que es poden trobar possibles errors 

abans de detectar-ho davant de l’ordinador.  

 
 

- Mesurament de detall, fet en quasi la seva totalitat amb les cintes  mètriques, son la punta fina en 

fer croquis de dimensionament. En aquest punt, s’analitzen motllures i detalls. Essent la part mes 

important la possibilitat de detectar patrons per simplificar el procediment i detectar la 

singularitat.  

 

Les noves eines informàtiques, permeten que entre visita i visita es puguin efectuar dibuixos que després 

podran esser utilitzats a la següent visita per treballar al conseqüent nivell de detall. D’igual manera, la 

possibilitat de modificar imatges digitalment aporta la capacitat d’eliminar la perspectiva en les 

fotografies preses, i escalar amb gran nivell de detall gracies a poder relacionar les mesures preses in-situ 

amb punts en concret de la fotografia.  
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Es així, doncs, que començant de major a menor, s’ha pogut dibuixar el conjunt de plànols que composen 

aquest projecte. Una vegada es tenen els diferents detalls i les dimensions que els relacionen entre ell, es 

procedeix a la unió de tota la documentació gràfica i la composició de plànols.  

Desafortunadament, no es va poder trobar cap plànol preexistent de l’edifici, amb el que l’aixecament de 

plànols es va haver de fer en la seva totalitat des de zero, sense tenir mes referència que els plànols de 

distribucions de solars de l’ajuntament.  

 

 

 

3.3. ANÀLISI HISTÒRIC 

 

Similarment a com s’efectua un aixecament de plànols, l’estudi històric s’ha d’efectuar amb aquesta 

mateixa focalització de major a menor. D’aquesta manera, les primers investigacions van estar 

focalitzades en el coneixement basic de l’edifici i en la seva ubicació en el barri Raval. Seguidament va 

caldre analitzar quina documentació seria utilitzada i distingir-ne els possibles recursos de que se’n 

podria disposar.  

Així doncs els recursos es diferenciarien en dos tipus principalment; de caràcter bibliogràfic, i de caràcter 

documental.  

D’aquesta manera,  visites a les biblioteques principals i llibres i estudis disponibles a internet formen el 

primer gran grup. Aquesta documentació ha proporcionat una comprensió de la historia de l’edifici, del 

seu us a la historia, com de la seva relació amb d’altres edificis similars. Aquesta visió, que equivaldria a 

les mesures de caràcter intermig de l’aixecament de plànols, formalitza similituds estètiques amb d’altres 

edificis religiosos i una imatge històrica relacionada amb l’evolució de la ciutat.  

Com s’ha comentat anteriorment, la documentació – tant gràfica com escrita – de que es disposa en 

l’arxiu municipal o al propi arxiu de l’ordre eclesiàstica son molt limitades i, no han sigut d’utilitat a l’hora 

de portar mes llum al detall de l’estudi.  
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Afortunadament, s’ha tingut accés a escrits d’estudiosos que van efectuar estudis de detall per elements 

interessants de l’edifici, com son la seva relació amb el desaparegut Hospital Militar dictatorial, i les 

interessants pintures interiors, executades per en Joseph-Bernard Flaugier.  

D’aquesta manera, la organització dels capítols d’estudi històric, s’inicia amb la visió general, on es 

procedeix a la descripció de l’entorn, el Barri del Raval i de les seves entitats religioses al llarg de l’edat 

mitjana fins a la desamortització de Mendizabal. Consecutivament, en un altre nivell de detall, s’arriba a 

l’estudi històric del lloc. On s’hi inclou la creació del Convent dels Pares Paüls, la conversió d’aquest en 

l’Hospital Militar, l’enderroc de l’Hospital Militar, amb la corresponent creació de la Placa Castella i, 

finalment, el traspàs a l’ordre dels Mercedaris (amb vocació per la Verge de la Mercè) i el canvi de sant 

d’adoració a l’actual Sant Pere Nolasc. L’últim punt es refereix a les peculiaritats estètiques de l’edifici, en 

que s’analitza la figura del pintor dels seus murals – Joseph-Bernard Flaugier – i es repassa la relació que 

s’ha trobat històricament amb la capella de la Ciutadella.  
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4. ESTUDI HISTÒRIC – UBICACIÓ CONTEXTUAL 

4.1. El Barri del Raval 

 

Abans del segle XIV, el barri del Raval era tan sols un camp obert amb terres cultivades que englobaven 

la ciutat de Barcelona. A la Barcelona romana hi havia camins veïnals que dibuixaren el contorn que el 

barri tindria més endavant. 

 

El Monestir de Sant Pau de Camp, fou el primer nucli important del Raval, anterior al segle XIV, al voltant 

del qual hi havia una petita vila medieval vinculada al monestir. El creixement de Barcelona configurà el 

Raval en l’espai en que pren forma de diamant entre el segon cinturó de muralles construït per Jaume I al 

1268 al Cagalell (la Rambla) i el tercer i últim cinturó, el de Pere III el Cerimoniós, tenint com a límits les 

actuals Rondes i Paral·lel.   

 

Els límits del Raval es trobaven als marges dels camins principals: el Portal de Tallers, on els camperols 

entraven les mercaderies que subministraven a Barcelona; el Portal de Sant Antoni, l’accés més 

important de la ciutat, i la Porta de Santa Madrona, al costat de Drassanes, l’única que actualment es 

conserva. 

 

Fins al segle XIV la ciutat comtal es trobava ofegada per les muralles de Jaume I. Amb la construcció del 

tercer cinturó, es pretenia assegurar les expectatives de creixement urbà. Existia la tendència de moltes 

ciutats de l’època de rodejar dins les muralles l’extensió de terreny suficient per a preveure la 

subsistència dels habitants en temps de guerres i setges. Un altre motiu era localitzar fora del nucli urbà 

els establiments, serveis i activitats més molestos o poc recomanables. Però totes les expectatives de 

creixement de la ciutat fracassaren.  

 

A finals del segle XIV i principis del XV, a causa de les dificultats econòmiques arrel del desplaçament del 

comerç marítim cap a l’Atlàntic; dificultats polítiques ja que Barcelona es va arruïnar a causa de la  

 

 

 

guerra contra Joan II i socials degut en bona part a la davallada demogràfica per pestes i epidèmies, 

paralitzaren el creixement del Raval, que va quedar com a zona d'activitat bàsicament agrícola. 

Entre el segle XV i la desamortització de Mendizábal l'any 1837, el Raval es va convertir en terra de 

convents. La gran quantitat de sòl edificable va donar peu a la instal·lació d'ordres religioses en el marc 

de la Contrareforma impulsada pel Concili de Trento (1543-1563) 

 

 

1740 – Plànol de Barcelona, amb el Raval quasi plenament desenvolupat. 
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4.2. L’entorn eclesiàstic del Raval  

 

Totes les places obertes al traçat urbà del barri durant el segle XIX, a més de la zona coneguda com 

l'Eixample del Raval, són el resultat de la destrucció progressiva en aquest segle dels convents que 

constituïen el centre de la seva vida urbana des de l'Edat Mitjana fins al XVIII. La història del Raval està 

íntimament relacionada amb la dels seus convents, ja que abans de la desamortització de Mendizábal 

existien al espai del barri prop de trenta ordres religioses diferents. Una trentena de convents, construïts 

en la seva majoria entre els segles XI i XVII,  dels  quals  avui  amb  prou  feines  queden  uns  pocs  

fragments  reciclats  en  forma  d'equipaments institucionals. 

 

Per entendre per què les ordres de monges i frares poblaren el Raval, cal comprendre la naturalesa i la 

singularitat de l’espai. S’ha de tenir en compte que es part de la ciutat, però al mateix temps es troba 

fora de la mateixa, a extramurs fins al segle XV i sense urbanitzar fins a finals del XVIII. Cal pensar també 

que malgrat quedar al Raval tancat dins de la Tercera Muralla, el barri seguí tancat ja que l'antiga muralla 

de la Rambla va perdurar fins al segle XVIII. 

 

La construcció de la Tercera Muralla no va significar per al Raval una integració a la ciutat, sinó més aviat 

tot el contrari. Esdevingué en el lloc on es van establir els establiments molestos per a Barcelona. Acollí 

els malalts, els pobres i la prostitució marginal. Fundant una negra tradició que s’estén fins avui dia, es 

pot afirmar que tot allò el que no es volia era apartat a al Raval.  

D'aquesta manera, per exemple, va ser allà on sorgí la leproseria de Santa Margarida dels Mesells, 

construïda al Raval per treure els leprosos de la ciutat; l'Hospital del canonge Colom, que es convertiria 

en el de la Santa Creu, amb el seu manicomi; l'asil de pobres de la Casa de Misericòrdia; la Casa de 

Caritat (finals del XVIII), lloc d'acollida de captaires, pobres i orfes. I per fi el Casal d'Infants Orfes i la Casa 

de la Maternitat i Expòsits, per als orfes.  

 

 

 

 

 

4.3. Els grans convents medievals 

 

Els tres grans convents del Raval fundats en l'Edat Mitjana són el de Sant Pau del Camp, del qual ja hi ha 

constància a principis del segle X; el del Carme de finals del segle XIII i el de Sant Antoni Abat, de mitjans 

del XV. Al Raval pràcticament despoblat de l'edat mitjana, aquests tres convents eren els centres de la 

vida pública de la zona juntament amb les Drassanes i els hospitals de Mesells i de la Santa Creu. 

 

Sant Pau del Camp 

 

Hi ha diversos documents que testifiquen la presència del monestir durant els segles X i XI, incloent la 

notícia de la seva destrucció a mans dels almoràvits al 1114. El monestir constava de molts edificis, dels 

quals queden pocs, encara que segurament els més importants: l'església amb el seu claustre i la casa de 

l'abat.  

 

Sant Pau del Cam a dia d’avui. 

Sant Pau del Camp no va passar mai de ser un petit monestir, comparat amb els del Carme o Sant Antoni 

Abat, però si en ocasions va ser escenari d’alguns episodis rellevants. En una ocasió va rebre l'urna amb 

les relíquies de Sant Galderic, i unes relíquies que en èpoques de sequera eren portades en processó fins 

a la catedral pel seu poder màgic per invocar les pluges. Sant Galderic està considerat protector 

d'agricultors i de collites.  

També va estar a Sant Pau del Camp durant la Guerra de Successió el cos de Santa Madrona, co-patrona 

de la ciutat, procedent de la capella del mateix nom de la muntanya de Montjuïc. Posteriorment  les  

relíquies  es traslladarien a diversos llocs fins que van ser destruïdes durant la Setmana Tràgica 
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El Convent del Carme 

 

Els carmelites s’establiren a Barcelona al voltant de 1292. Els terrenys per edificar la seu es trobaven fora 

de les muralles, al Raval, al lloc conegut com Hort dels Lledoners. La zona s'estava començant a edificar 

en aquells dies. La seva arribada donaria nom a l'actual Carrer del Carme. Pel carrer del Carme s'accedia 

tant al convent com a l'església, i l'entrada principal estava just davant de l'Hospital de la Santa Creu, 

porta amb porta. L'església i les dependències conventuals, juntament amb el seu enorme hort, van 

arribar a ocupar un extens solar, limitat pels carrers dels Àngels a ponent i del Carme al migdia. L'hort 

arribava fins als jardins de les cases del carrer Xuclà per una banda i per un altre als jardins del carrer 

d'Elisabets. Avui dia en aquell extens solar parteixen formant una creu carrers Doctor Dou i Pintor 

Fortuny. 

 

Restes del convent del Carme. 

Al segle XIV es va consolidar el convent. La magnífica església gòtica del convent s'aniria construint 

durant el segle XIV. La seva construcció se sol atribuir al mestre Guillem Abiell, a qui també s'atribueixen 

les esglésies parroquials de Santa Maria del Pi i de Sant Jaume, així com la de Montsió i l'Hospital de la 

Santa Creu. L'església, molt semblant a la de Santa Maria del Pi, tenia absis poligonal i nau única de cinc 

trams i altres tantes capelles de planta quadrada entre els contraforts, totes amb volta de creueria, com 

la nau i el presbiteri. El campanar sobresortia i s'elevava per sobre dels edificis veïns, i des d'allí es veia 

perfectament el mar. Els mariners des dels seus vaixells ho podien contemplar mentre s'apropaven a 

Barcelona. Així va arrelar la devoció dels homes de mar per la Mare de Déu del Carme, i quan aquests 

vivien moments de perill feien la promesa d'anar de genolls des del port fins al Convent del Carme si se 

salvaven. 

 

 

 

Sant Antoni Abat 

 

El convent de Sant Antoni Abat s’aixecà a mitjans del segle XV, a l'extrem més occidental de la ciutat, just 

on després estaria la porta de la muralla i on avui encara perdura el pòrtic de l'església.  

En 1430 es va iniciar la construcció del convent i hospital de Sant Antoni Abat del Raval. A més de ser el 

lloc privilegiat per on els visitants il·lustres entraven a la ciutat, era també el lloc on els frares celebraven 

cada any la festivitat de Sant Antoni Abat, l'antiga cavalcada medieval encara avui coneguda com Els Tres 

Tombs. La tradició era, i encara avui és, beneir aquest dia als animals, sobretot els cavalls i les mules, 

que, ben guarnits pels seus amos, passaven tres vegades per davant del pòrtic de l'església.  

 

Entrada de l’església de Sant Antoni Abad, encara conservada. Autor foto: desconegut 

El convent de Sant Antoni Abat va ser desmantellat en 1803, data en què es va prohibir acollir leprosos a 

la ciutat. Tres anys més tard l'edifici seria cedit als escolapis, que van crear l'escola més important del 

Raval. 
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Els convents dels S.XVI al XVIII 

 

Es en aquesta època, quan els capellans de la Congregació de la Missió fundada el 1625 per Sant Vicenç 

de Paul van arribar a Barcelona, concretament al 1704, i fundaren el convent dels Paüls, i amb ell la 

parròquia – ara de Sant Pere Nolasc –  es formaren prop d’una vintena de nous convents al Raval. 

 

La importància històrica d'aquests convents renaixentistes i barrocs és menor que la dels convents 

medievals. Aproximadament mitja dotzena d'aquests convents continua en peu, transformat el seu ús, i 

pot visitar-se. Per exemple, en l'actual Plaça del Àngels, convertit en part del complex cultural municipal 

del MACBA-FAD, es poden visitar algunes parts del Convent dels Àngels, convent de monges dominiques 

construït el 1562-1568 en el lloc on hi havia anteriorment una ermita coneguda com del Peu de la Creu. 

Concretament l'antiga església del convent, situada al Carrer dels Àngels 7, convertida des de 2006 a la 

sala d'exposicions Capella MACBA. L'espai inclou el temple del convent, construït la segona meitat del 

segle XV amb formes gòtiques i que compta amb la planta baixa en creu llatina i el cor a la planta 

superior i La Capella del Peu de la Creu, datada en els anys 1568- 1569 i que constitueix l'única capella 

d'implantació renaixentista a Barcelona. 

 

Situat a la cantonada dels carrers Elisabets i Xuclà, i avui desaparegut, estava al Convent de Santa 

Elisabet, de monges clarisses, fundat el 1564. Des del segle XVI, el convent va albergar una relíquia 

fabulosa, un llençol amb la imatge de Crist que segons la crònica de la comunitat va ser usada en una nit 

de tempesta per un pelegrí que va desaparèixer sense deixar més rastre que el llençol amb l'efígie 

miraculosa.  

 

A pocs metres d'allà, al mateix carrer Elisabets, al costat de la Casa de la Misericòrdia, es va fundar en 

1587 el col·legi i convent de agustins de Sant Guillem d'Aquitània. Les parts que continuen en peu del 

convent de Sant Guillem acullen avui dia la Fundació CIDOB.  

 

Del 1619 és el Convent de Santa Mònica, d'agustins descalços, procedents de l'antiga capella de Sant 

Bertran de Montjuïc, avui encara en peu a la Rambla i convertit al Centre d'Art Santa Mònica. Del 1623 és  

 

el Convent de Jesús i Maria, de l'ordre de les mínimes, avui desaparegut, que era al lloc de l'actual escola 

Milà i Fontanals.  

 

Entre 1633-1639 es va aixecar a la Rambla el convent de la Mare de Deu de la Bona Nova, de frares 

trinitaris descalços, just davant de la Plaça dels Trinitaris, en el mateix solar on més tard es construiria al 

Teatre del Liceu. En 1649 es va fundar el Convent de l'Encarnació, de monges carmelites, gràcies a la 

voluntat de fra Martí Roman i a l'aportació econòmica d'Isabel Terré.  

 

L'últim monestir en crear-se al Raval va ser l’anomena’t Convent de Sant Agustí Nou, al carrer Hospital 

gairebé al costat de la Rambla, situat al carrer Comerç i demolit en 1717 per ordre de Felip V per 

construir la Ciutadella. Igual que el convent d'agustins de Comerç, molts dels convents del Raval van patir 

quantiosos danys a causa de la Guerra de Successió, inclosa la batalla final l'11 de Setembre. 

 

 

Plànol de Barcelona 1849 – Encerclat l’Hospital Militar, indicat amb la lletra J.. 
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4.4. La desaparició dels convents 

 

La reforma de la Ciutat Vella al segle XIX es va caracteritzar per dos fenòmens: d'una banda l'expropiació 

estatal de solars de l'Església per mitjà de decrets governamentals de desamortització. D'altra banda, les 

grans obres d'obertura de noves vies van crear una dinàmica econòmica pròpia, ja que requerien 

empreses capaces de finançar-les i realitzar-les tècnicament. Els dos fenòmens van ser dues cares d'una 

mateixa moneda, ja que l'objectiu bàsic de les mesures desamortitzadores era eliminar grans superfícies 

de terreny que no servien per a donar diners i crear riqueses. Els convents eren béns amortitzats, de mà 

morta, el que significa que estaven en poder de comunitats que no les podien vendre. Quan van ser 

desamortitzats per les lleis que va promoure Mendizábal, van entrar al mercat de compra-venda. El sòl 

del Raval, de cop i volta es va tornar rendible per la seva centralitat, i per tant objecte d'especulació. No 

obstant això, hi havia un gran obstacle per l'afany mercantil de la puixant burgesia: l'Església. 

 

Al segle XVIII, l'Església era la principal propietària de terrenys dins de la ciutat. Convents, esglésies, 

cementiris i col·legis religiosos ocupaven prop d'un vint per cent de la superfície urbana. En diversos 

moments polítics s'havien fet intents de desamortitzar tots aquests immobles, però va ser Mendizábal, 

ministre de finances d'Espanya, qui va promoure a partir de 1835 la venda pública massiva de béns 

eclesiàstics. El procés va ser ràpid, i va aprofitar com és obvi l'enorme sentiment anticlerical d'una part 

de la població, així com les destruccions massives d'edificis religiosos que ja s'havien produït en la revolta 

de juliol de 1835. En aquest mateix mes es va decretar la supressió dels convents i monestirs de menys 

de dotze religiosos, i el 3 març 1836 es va estendre a gairebé tots els convents i monestirs religiosos 

d'homes. A continuació es van suprimir els convents i monestirs de religioses. Els decrets i lleis del 

període comprès entre 1835 i 1843 van comportar pràcticament la desaparició de tots els convents i 

monestirs de la ciutat, excepte els corresponents a les ordres dedicades a l'ensenyament i la beneficència 

 

Els resultats de la desamortització van ser desiguals. En alguns casos els solars es van convertir en espais 

públics, cosa que va millorar notablement les condicions de vida. Molts convents van ser convertits en 

casernes o dependències de l'administració. En molts altres casos, però, els terrenys van ser venuts a 

mans privades, urbanitzats i edificats. Malgrat que inicialment l'apropiació pública de convents 

s'associava a un programa de reconversió urbanística que havia de destinar els solars a serveis, 

equipaments i espais públics, les dificultats cròniques de la hisenda pública van obligar a privatitzar gran 

part d'aquestes propietats, que es van convertir en fàbriques o habitatges. Al Raval, les noves àrees  

 

urbanitzades van generar nuclis de fàbriques a la zona dels carrers Sant Pau, Hospital i Plaça de Padró, 

per una banda, i per un altre a la zona de Tallers i Valldonzella. 

 

A partir de 1860, enderrocades les muralles i aprovat el pla Cerdà, la ciutat va començar a créixer més 

enllà de l'antic recinte emmurallat. Hi havia terreny de sobres per especular. Però no per això l'interior 

de l'antic recinte va deixar de ser un camp propici per als negocis. Es van començar a fer reformes que 

portaven nous solars al mercat immobiliari i donaven feina a les empreses d'enderrocs, urbanització i 

construcció. 

 

Probablement la pèrdua arquitectònica més lamentable de totes les destruccions de convents va ser la 

de la magnífica església i convent del Carme. La demolició va permetre l'eixamplament del carrer dels 

Àngels i l'obertura dels carrers Doctor Dou i del Notariat i el tros de carrer del Pintor Fortuny, entre Xuclà 

i Els Àngels. No obstant això, li van prendre al nucli antic un dels seus monuments arquitectònics més 

interessants.  

 

Els convents de Sant Vicent i Sant Ramon i el de Sant Guillem d'Aquitània van ser exclaustrats al 1835. El 

primer va desaparèixer, mentre que del segon es conserva una part a l'actual seu del CIDOB. El convent 

de la Mare de Deu de la Bona Nova va ser desamortitzat en 1836 i va servir de caserna fins que en 1844 

va ser venut a la societat Liceu Filharmònic d'Isabel II, que el va enderrocar i construir en 1845 el teatre 

del Liceu. Pel que fa al Convent del Bonsuccés, es va utilitzar com a dependències militars. Durant la 

guerra civil van ser enderrocats el convent i l'església, el solar és ara la plaça de Vicenç Martorell.  

L'exclaustració de Santa Maria de Jerusalem (1835) es va perllongar fins a 1845, però es va respectar el 

immoble. En 1868 va tenir lloc la destrucció del convent, fet que va obligar a la comunitat a refugiar-se a 

Pedralbes. El lloc va quedar convertit en un solar. En 1885, els terrenys destinats al mercat de la Boqueria 

van ser ampliats amb el solar que va quedar després de l'enderrocament del convent de Santa Maria de 

Jerusalem, i això va donar lloc a l'actual plaça de la Gardunya. 

 

Les demolicions van continuar al llarg de la segona meitat de segle. Quan en 1874 es va procedir a 

l'enderroc del convent del Carme, per vell i ruïnós, les monges de Santa Elisabet van aprofitar per vendre 

l'antic establiment, fet que es va produir el 1877. Al solar del Carme ja s'estaven obrint els carrers nous  
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de Doctor Dou i Pintor Fortuny, i els terrenys de Santa Elisabet ja estaven sent envaïts de cases. El mateix 

any exactament es van veure obligades a posar en venda la seva convent les monges carmelites de 

l'Encarnació. Per les mateixes dates, entre el 1869 i 1881, amb l'objectiu de reduir el nombre 

d'establiments, les autoritats van obligar a unificar els convents de Santa Margarida la Reial de Barcelona 

i el de Mataró: les dues comunitats es van reunir en aquesta última ciutat, quedant lliure el camí per 

enderrocar el del Raval i seguir edificant. Durant la Setmana Tràgica es van incendiar i van abandonar el 

convent cistercenc de Valldonzella i el convent de jerònimes de Sant Matías. Del primer queda el portal, 

al carrer Valldonzella, mentre que en el lloc del segon s'aixeca l'actual parròquia del Carme, al carrer Sant 

Antoni Abat. 

De fet, es també en aquesta època en que el convent de Sant Sever, del qual la seva església es l’objecte 

d’estudi principal d’aquest projecte, passarà a ser l’Hospital Militar. 

 

4.5. La industrialització del Raval 

 

A principis del segle XVIII, les indústries van començar a instal·lar-se a mig d'horts, convents i cases 

gremials. La prohibició de l'any 1718 d'importar teixits estampats va afavorir l'aparició de la indústria 

manufacturera. Entre 1770 i 1840 es va produir la industrialització definitiva del barri del Raval. A partir 

de la segona meitat de 1700 van començar a aparèixer nous carrers amb fàbriques i habitatges per als 

treballadors. Van desaparèixer les cases gremials o es van subdividir en molts habitatges de lloguer per 

acollir els nombrosos camperols que fugien de la fam del camp. Els treballadors de les fàbriques es van 

quedar a viure al Raval. Aquest barri es va convertir en el més dens d'Europa i es va aprofitar fins a l'últim 

metre quadrat edificable. Entre els anys 1783 i 1785, es va instal·lar la indústria Erasme Gònima i es va 

aixecar la major fàbrica de teixits, filats i estampats del seu temps.  

 

Destacava la fàbrica Bonaplata, instal·lada al carrer dels Tallers. Tenia entre 600 i 700 treballadors i era la 

primera que s'impulsava amb vapor. La culminació de tot aquest procés va ser la instal·lació coneguda 

com casa-fàbrica, on coincidien les instal·lacions fabrils, la representació institucional i la residència del 

fabricant. Aquest és el cas de l'Espanya Industrial l'any 1839 al carrer de la Riereta. El Raval era l'únic lloc 

dins de les muralles on es podien edificar construccions grans, ja que era poc atractiu fer-ho a l'exterior a  

 

causa de la inestabilitat política (Carlisme i bandolerisme). A més, era a prop de la sortida natural de 

Barcelona com a ciutat portuària 

 

Les revoltes obreres contra les mecanitzacions modernes i diverses epidèmies de còlera van portar a 

prendre la decisió d'enderrocar les muralles en l'any 1859 i permetre així l'expansió urbana i industrial 

fora d'un nucli urbà insalubre i  fàcilment controlable per un  moviment obrer que es començava a 

organitzar. L'èxode empresarial cap al plà de Barcelona va començar a principis dels anys seixanta. Una 

llarga llista de fabricants sortien del barri seguint les teories higienistes d'Ildefons Cerdà. En el nou model 

de ciutat, el Raval va ocupar una situació perifèrica com a barri residencial obrer i principis del segle XX 

va continuar tenint una composició social eminentment obrera. 

 

El Raval es va anar convertint cada vegada més en un barri d'habitatges per a les classes amb menys 

poder adquisitiu, entre les quals els immigrants eren una part destacada. Aquesta extracció proletària va 

jugar un paper important durant la Setmana Tràgica, durant la qual el Raval va ser un dels principals 

escenaris de la crema de convents i de l'enfrontament amb l'exèrcit. 

 

L'amuntegament humà, una xarxa viària estreta i tortuosa, la proximitat del port i la dedicació de molts 

immobles a bars, sales d'espectacles i cases de prostitució, van acabar configurant una zona al sud del 

Raval. Les destruccions de la guerra i la misèria de la postguerra van perjudicar considerablement la vida 

nocturna del barri i augmentà la delinqüència i la prostitució de manera alarmant. Però, no seria fins els 

anys vuitanta del segle XX, quan l'Administració va impulsar una decidida política de reformes i 

rehabilitació d'habitatges, d'obertura d'espais i creació d'equipaments per als veïns, que comportaria una 

millora substancial però no definitiva ja que molts dels problemes que afecten al barri encara perduren. 
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5. ESTUDI HISTÒRIC – EL LLOC 

 

5.1. La Congregació de la Missió de Barcelona – Els Pares Paüls. 

 

Actualment l’església esta gestionada per la congregació mercedària, però els orígens del convent estan 

relacionats intrínsecament amb l’arribada de la Congregació de la Missió a Barcelona. Dita congregació 

fou fundada a París el 1625 per Vicenç de Paül, sacerdot francès, qui fundà la Congregació de la Missió, 

anomenada dels Paüls junt amb Lluïsa de Marillac qui també fundà el institut catòlic femení de les Filles 

de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, societat de vida apostòlica i dedicada a la caritat i assistència als 

necessitats. La companyia s’establí al col·legi dels Bons Enfants a París, on es formaven els capellans 

abans de marxar a predicar al camp en les seves habituals missions. 

 

La primera temptativa de Sant Vicenç de Paül de fundar una seu de la Congregació a Barcelona 

ocorregué en vida del Sant, i tingué com a protagonista a Joan Martí, sacerdot i missioner de París . No 

obstant, aquest intent fou frustrat a causa de les desavinences esdevingudes de la Guerra dels Segadors 

en el període que comprenia els anys 1640 i 1648, entre Catalunya que nomenà Lluís XIII comte de 

Barcelona, i el rei Felip IV, que comportà molts problemes i s’abandonà la idea momentàniament 

d’establir la Congregació a Catalunya.  

 

Aquesta no seria establerta fins l’any 1704 de la mà de Francesc Senjust, pastor de Barcelona que alhora 

havia sigut Prior de Santa Oliva i Canonge d’Urgell.  

 

F. Senjust es consagrà per espai de divuit anys a les missions i a altres obres eclesiàstiques i pensà en 

fundar per a tal fi una Congregació per a la que no trobà cooperadors. Havent-se ausentat de Catalunya 

amb motiu de les guerres, aprofità per a visitar els santuaris més famosos d’Espanya i Itàlia i anà a Roma 

l’any sant de 1700. Allà conegué els Missioners i va concebre el projecte de portar-los a Espanya.  

 

Al Novembre de 1703 es signà a Barcelona el protocol per a la institució i fundació de la casa de la Missió 

a Barcelona per part de F. Senjust. 

 

 

 

 

El pare F.Senjust compraria amb antelació, una primera residència al carrer Tallers, numero 77, amb la fia 

de llegar-la als primers missioners, convertint-la d’aquesta manera en la primera Casa de la Congregació 

de la missió a Espanya. 

 

5.2. El Convent dels Paüls 

 

La Parròquia de Sant Pere Nolasc es troba avui a la Plaça Castella. Originàriament, a la Placa Castella hi 

havia el Convent dels Paüls, del qual, la parròquia de Sant Pere Nolasc en formava part.  

 

El 2 de Gener del 1705, el bisbe barceloní Benet de Sala atorga el permís per a posar la primera pedra del 

convent de Sant Vicenç Paül, que es construiria al carrer de Tallers número 77, anomenant-lo Casa de 

Sant Sever. El dia 19 del mateix mes es fundaria al número 77 del carrer Tallers la Congregació de la 

Missió, la primera a Espanya, sent el seu fundador Francesc Sentjust i de Pagès, qui no el veuria acabat ja 

que moriria a Barcelona el 2 de Juliol de 1708 a l’edat de 54 anys, el seu cadàver s’enterra a l’església de 

la casa de la Missió de Barcelona tal i com requerí en el seu testament.  

 

El convent es construí entre els anys 1705 i 1716 i es troba dins una etapa de transició cap al 

neoclassicisme que dóna origen a un important període en què la influència italiana cedeix pas a l’art  

cortesà francès 

 

L’any 1729, amb l’entrada de Felip-Emmanuel Bette, qui fa els seus vots i es converteix en germà 

coadjuntor de la Congregació de la Missió, aquest va disposar de totes les seves possessions a la 

Congregació de la Missió. D’aquesta manera va emprendre la construcció de la nova església, en què va 

emprar més de dotze mil lliures. 
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1861 - perspectiva de la ciutat on s’aprecia la cúpula de l’església 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. La conversió a Hospital Militar  

 

L’Hospital Militar va estar ubicat conjuntament amb la parròquia des del 1840 fins al 1943.  

L’edifici provenia del segle XVIII, quan fou construït per allotjar-hi el convent dels Pares Paüls de la 

Missió. A conseqüència de les desamortitzacions va esdevenir primer fàbrica de tabacs i des de 1840 

Hospital Militar. Era de planta rectangular i de quatre alçades sobre la planta baixa. A finals del segle XIX 

podia acollir fins a 800 malalts. Durant la dictadura del general Primo de Rivera hi va haver un primer 

intent de substituir-lo a causa de les pèssimes condicions d'higiene que patia. No obstant, va romandre 

dempeus durant tot el període de la República. 

Acabada la Guerra Civil els vencedors van consagrar-lo el dia 5 de febrer de 1939 en un acte de gran 

solemnitat presidit per les autoritats eclesiàstiques, que La Vanguardia de l'època comentava: "Una 

solemne función religiosa, que con tonos de emocionante sencillez cerró el paréntesis antirreligioso y ateo 

de 30 meses de dominación soviética, devolviendo al ambiente del vetusto edificio el aire de cristiana 

caridad que centenariamente se había respirado siempre en este Centro Oficial".  

En els mesos següents i durant un parell d'anys, l'edifici va servir per atendre presoners rojos destacats a 

batallons de treballadors que havien resultats ferits o malalts. Oficialment se'l coneixia com a Depósito 

de Prisioneros de Guerra de Tallers. 

 

El desembre de 1942 l'hospital va quedar clausurat i tots els interns i el material sanitari va ser traslladat 

al nou Hospital Militar de Vallcarca. Tot seguit, la titularitat de l'edifici va ser recuperada per 

l'administració municipal, que va convocar un concurs públic per enderrocar-lo. L'única dependència que 

es va salvar va ser la capella barroca decorada pel pintor francès establert a Barcelona Joseph-Bernard 

Flaugier (1757-1813). De l'espai resultant en va sortir una plaça rectangular, inaugurada el 12 d'octubre 

de 1943, que l'ajuntament franquista va batejar com a Plaza Castilla, nom que s'ha mantingut fins avui.   
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1940's.- imatge de les instal·lacions de l'Hospital Miliar a l'antic Convent dels Pares Paüls, abans del seu 

enderroc. 

 

Però si hi volem entrar en detall, cal començar amb La signatura del Tractat de Fontaineblau1 al 1807, 

que marcà el inici de la Guerra d’Independència Espanyola també coneguda a Catalunya com la Guerra 

del Francès. Però també justificà l’entrada de les forces de l’emperador Napoleó a la Península. En  

realitat el que  amagava aquest moviment militar no era més que un pretext. El que en realitat pretenia 

l’Imperi Napoleònic era la incorporació de la monarquia espanyola, tal i com s’estava fent arreu d’Europa 

amb la resta de nacions i per tan controlar el país i les colònies americanes. 

 

L’avantguarda de les forces franceses va entrar a Catalunya el 8 de Febrer de 1808, i amb la seva entrada 

va iniciar-se la residència. Inicialment, aquesta resistència va organitzar-se d’una manera més o menys 

eficaç, fins al punt que en determinades ocasions s’aconseguí inclús aturar l’exèrcit francès i Napoleó es 

va veure obligat a intervenir-hi personalment. 
                                                           
1
El Tractat de Fontainebleau fou un acord signat el 27 d'octubre de 1807 entre el Regne d'Espanya i el Primer Imperi Francès. 

En el Tractat de Fontainebleau s'estableix que es repartiria el Regne de Portugal en tres regnes: el nou Regne de la Lusitania 
nord, que compensaria als deposats reis del Regne d'Etrúria, l'Algarve (incloent-hi l'Alentejo), que governaria Manuel Godoy, i 
la resta com el Regne de Portugal, que serviria de moneda de canvi per la devolució de Gibraltar. 

El tractat era la resposta a la negativa portuguesa a participar en el Bloqueig Continental en contra del Regne Unit de la Gran 
Bretanya i Irlanda, i que desembocaria en les invasions de Portugal i Espanya pels exèrcits napoleònics, que van provocar 
la Guerra del Francès.  

 

 

 

A resultes d’això va entrar a Catalunya un nou cos de l’exèrcit francès i d’aquesta manera s’inicià (del 

Maig al Desembre de 1809). Amb la caiguda de Girona esdevindria la vertadera conquesta de Catalunya, 

esglaonada per les preses de Lleida, Tortosa i Tarragona.  

 

A partir de la fi de l’any 1811 es pot considerar que comença l’ocàs de l’ocupació francesa. A partir de 

llavors malgrat que des de 1812 la conjuntura bèl·lica europea evolucionaria desfavorablement pels 

interessos de Napoleó, i fins als darrers mesos d’ocupació del Principat, cap a 1814, el domini francès 

sobre Catalunya fou força intens. D’altre banda, l’activitat resistent  de la guerrilla va continuar la seva 

acció, arribant a controlar alguns territoris.  

 

D’aquesta manera, i amb l’afegit de la situació geogràfica catalana respecte a França, Catalunya 

esdevingué la zona d'Espanya que més temps va romandre sota el control dels ocupants francesos. Fins a 

tal punt que el general Hebert mantingué el control francès a Barcelona fins després de la caiguda de 

l’emperador Napoleó i la capital catalana no seria alliberada fins al 28 de Maig de l’any 1814.  

 

Es en aquest context bèl·lic quan el conjunt conventual de la Congregació de la Missió al carrer Tallers 

número 77, esdevindrà per a primera vegada hospital militar.  

 

El 13 de Febrer de l’any 1808 es produeix l’entrada de les tropes franceses a Barcelona, i es té constància 

que l’exèrcit francès situà al convent un revellí per tal de defensar-se i poder obrir foc contra les tropes 

espanyoles que s’hi acostaven.   

 

L’exèrcit francès, a la vista de la saturació de l’Hospital de la Santa Creu, decideix formar tres hospitals 

exclusivament militars, a les drassanes, al convent de les monges Calatraves de Jonqueres i al convent 

dels pares paüls de la Congregació. 

 

Així doncs, el 12 de Febrer de l’any 1809 per la tarda, i davant d’aquesta necessitat en habilitar un nou 

hospital per als soldats, l’exèrcit francès ocupa per sorpresa la casa de la Missió, i el converteix en 

hospital militar. Des d’aquella fatídica tarda i fins l’any 1816 quan retornin al convent, els pares paüls de 

la congregació es refugiaran a la casa de Palma de Mallorca i posteriorment passaran a habitar una casa 

pròpia anomenada Matamoros, veïna de la Reial Casa de la Caritat situada al carrer Montalegre i 

actualment seu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Les autoritats franceses només els  
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permetrien endur-se els útils més bàsics de la casa principal de la que se’n apropiaren els invasors. Al 

convent, de tots els membres de la Missió només hi restarà el sacerdot Salvador Clariana. 

 

L’exèrcit francès però, no ocupà l’església, la sagristia ni la biblioteca, però a partir del mes de Juny de 

l’any 1809 el convent, ja convertit en hospital militar, tancava l’església al públic pretextant una 

suposada desaparició de mantes, llençols i altres estris de l’hospital.  

 

El 16 d’Octubre del mateix any Guillaume Philibert Duhesme, cap militar de la província expedirà un 

decret d’exclaustració dels béns de les esglésies i convents de Catalunya, i comportarà la creació d’una 

comissió francesa encarregada de fer els inventaris dels reliquiaris, mobiliari i objectes preciosos que 

conservaven totes les esglésies i convents de Barcelona.  

 

El 29 de Novembre un nou decret de Duhesme classifica en tres, les classes de les esglésies i els convents 

de Barcelona i això comporta la supressió d’aquells convents i esglésies considerats de tercera classe. Els 

convent dels pares paüls de la Missió, serà considerat de segona classe, cosa que permetia que no fos 

clausurat, i que comportava la possibilitat de conservar en custòdia, dos calzes i dos copons, però havia 

d’entregar la resta d’objectes de plata i altres ornaments a la tresoreria de l’exèrcit. 

 

La comissió francesa encarregada de fer els inventaris es presenta a l’església de la Missió i registra al 

lloc, setze calzes i gran quantitat de làmpades i ornaments de plata que s’enduen, exceptuant els calzes i 

copons que el decret a dalt mencionat dictaminava deixar al convent. La plata sostreta pels francesos del 

convent de la Missió dels pares paüls sumava en total mil dues-centes cinquanta unces i dotze armes, 

equivalents a trenta-sis quilograms i set-cents setanta grams; una quantitat molt superior a la resta 

d’esglésies i convents masculins i femenins de la ciutat de Barcelona. 

 

Tot i aquestes vicissituds que patí el convent, a inicis de l’any 1811 la quantitat de ferits i malalts de 

guerra baixà notòriament, pel que només funcionà com a hospital militar el situat a Drassanes el maig de 

1809, i es va permetre als sacerdots de la Missió tornar a celebrar missa a l’església i al juliol inclús s’hi 

celebrà la festivitat del fundador de la congregació, Sant Vicenç de Paül. No obstant, l’espai del convent 

seguia en possessió dels francesos, per lo que els religiosos van haver de seguir vivint a la casa de 

Matamoros. Al setembre de 1812 però, es reobrí l’hospital militar del convent davant l’allau de ferits de  

 

l’exèrcit francès. 

 

L’expulsió de l’exèrcit i francès i el retorn de Ferran VII, no comportaran el retorn immediat dels 

sacerdots paüls, sinó que el convent continuarà amb la seva funció d’hospital militar, fins al 1816, quan 

finalment hi retornaran, ja que l’hospital militar de Jonqueres absorbí tota l’activitat mèdica de l’hospital 

del carrer Tallers. 

 

Posteriorment el conjunt conventual recuperaria la seva funció hospitalària a causa de que a Barcelona, 

s’estengué una epidèmia de febre groga que afecta seriosament la població de Barcelona i el 21 de 

setembre del 1821 la congregació de la Missió decidí posar a disposició de l’ajuntament de Barcelona el 

seu convent per establir-hi l’hospital dels malalts, a excepció dels espais dedicats a la biblioteca i els 

baixos; i els sacerdots passaren a viure al col·legi episcopal. 

 

L’epidèmia va cessar a finals del mes de Gener de 1822, i els sacerdots retornaren al seu convent, on s’hi 

assentarien fins la primavera del 1823, moment que el govern municipal sol·licitaria als germans paüls la 

cessió del convent per a convertir-lo una altra vegada en hospital. Així doncs, els sacerdots tornaren a 

abandonar el convent, i aquesta vegada, la comunitat passaria a habitar provisionalment el col·legi dels 

Trinitaris calçats i una casa particular a la Vila de Gràcia, alhora que els sacerdots demanarien al rei 

Ferran VII que intervingués en l’adquisició de l’edifici del carrer Tallers per tal de construir un altre nou 

convent a la ciutat comtal. 

 

D’aquesta manera el 4 de Març de l’any 1823 el govern s’apoderà de l’edifici amb la intenció d’establir-hi 

l’hospital militar, indemnitzant als Paüls amb una quantitat, de la qual la meitat va ser abonada d’un sol 

cop i la resta a raó de cinc mil pessetes anuals. Aquesta quantia seria emprada pels germans l’any 1832 

per a la construcció del nou convent de Sant Vicenç de Paül, que popularment es coneixeria com a 

Seminari nou, aquest s’edificaria al indret que ara ocupa la Plaça Folch i Torres al barri del Raval. Els 

membres de la Congregació es traslladarien definitivament al nou espai al novembre de 1833. Al 1835 

però, quan encara no s’havia acabat de construir-hi l’església, el reial decret d’exclaustració de certs 

convents i la crema que en va fer una revolta popular, varen propiciar que el convent patís danys 

estructurals, incendiant-se les portes i l’hort. El delegat municipal de Barcelona n’ordenà tapiar totes les 

entrades i durant el matí següent es va procedir a extreure’n tots el mobles i estris de valor i inclús el  
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tubs de l’orgue. El sacerdot Figuerola demanà a l’Ajuntament mesos després, la restitució dels béns de la 

comunitat, al·legant que la congregació no estava suprimida per les lleis promulgades. La seva petició no 

fou acceptada i al novembre del 1835 l’Ajuntament començà els tràmits per convertir el nou convent de 

Sant Vicenç de Paül en presó pública femenina, emparant-se en la llei de desamortitzacions del març de 

1838. El nou convent es convertí d’aquesta manera en presó. Aquesta funcionaria fins al 1936 moment 

en que la situació d’insalubritat i d’insuficiència d’espai per ales preses propiciaria el seu enderrocament. 

 

Pel que respecta a l’edifici antic del convent dels germans paüls, al 1831 s’ha convertit en una fàbrica de 

tabacs. A la Reial Fàbrica de Tabacs, com es coneixeria la fàbrica, hi treballaven un director, un 

comptador, tres oficials, un inspector de labors, un tresorer i guardià de magatzem, un fidel pesador, dos 

mossos d’ofici, dos porters, un escrivà, sis mestres de labor i més de 800 operàries. Aquest nou ús del 

convent no es dilataria massa, i al 1832 deixaria de ser fàbrica de tabacs tornant a esdevenir hospital 

militar. 

 

La funció de l’edifici es mantindrà durant força temps i es té constància de que l’any 1857 es portaren a 

terme una sèrie de reformes de l’espai original per tal de homologar les propietats del convent a la 

funció hospitalària que s’hi desenvolupava.  

 

L’edifici es dividirà en baixos, al voltant del pati del porticat que es troba al centre de l’edifici, on hi ha 

església i es van establir les oficines de control, farmàcia, magatzems, rebost, cuina, banys i guarda-roba; 

als tres pisos superiors hi ha 16 espaioses sales per a malalts, contenint el segon també una sala per a 

juntes i els dormitoris dels metges i practicants i el dormitori del guàrdia. El local tindria mitjans per a 

atendre a prop de 700 malalts . A l’antiga església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu, d’ençà de l’ús 

del conjunt conventual com a hospital esdevé la capella del nou recinte i continua celebrant cultes 

concorreguts pel poble. 

 

 

 

 

                             
 

 

 
 

adalt: 1910. Cantonada dels carrers Valldonzella i Tallers amb l'edifici de l'Hospital Militar 

abaix: 1936.- Una de les entrades a l'Hospital Militar del carrer Tallers. 
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Tot i les reformes de mitjans de segle,  a la fi del segle XIX, les condicions higièniques de l’hospital del 

carrer tallers empitjoren dràsticament i s’aprova el projecte per a la construcció d’un nou hospital militar 

al barri de Les Corts per tal de substituir el de Tallers. L’alarma per la destrucció de l’hospital militar de 

Tallers a causa de la construcció del nou a Les Corts i l’imminent perill que corria l’església féu que 

nombrosos escriptors, com R. Casellas, J. Martorell i J. Folch i Torres (el de la plaça), publiquessin articles 

per a la seva salvaguarda. Als articles es destacava el valor de les pintures de la cúpula, realitzades per 

Flaugier i es defensava que la capella de l’hospital era l’obra més important i completa del seu pintor, qui 

esdevingué el representant de l’art barceloní de finals del segle XVIII i principis del XIX. La voluntat dels 

autors no era altre que la de conscienciar la població en preservar el patrimoni monumental. 

 

El nou pla però, no es duria a terme fins a la dictadura de Primo de Rivera quan les reduïdes dimensions 

de l’edifici i la manca de condicions higièniques van fer que l’hospital fos inclòs en el projecte de 

renovació de les instal·lacions militars de la ciutat.  

 

Per a substituir el malaurat hospital de Tallers, l’any 1927 s’aprovà la construcció d’un nou hospital 

militar als terrenys del Mas Falcó, pròxims a la riera de Vallcarca, que va ésser finalitzat durant la 

dictadura franquista.El dia 5 de Febrer de 1939, dies després de la entrada de les tropes franquistes a 

Barcelona s’oficia una solemne missa a l’església de l’hospital militar del carrer Tallers, oficiada per un 

clergat castrense que consagrà l’edifici, després de més de dos anys de clausura del convent al públic. 

Al llarg d’aquest any, i durant els següents s’utilitzaria per a retenir a presoners de guerra procedents, 

bàsicament dels batallons de treballadors, consolidant-se com un gran centre sanitari, encarregat 

d’atendre ferits i malalts enemics del franquisme. Un cop acabat el trasllat d’interns i material sanitari a 

l’Hospital Militar del Generalíssim de Vallcarca, 4 de Desembre de 1942, les autoritats militars del règim 

decidiren de clausurar irrevocablement l’hospital militar del número 77 del carrer Tallers i l’ajuntament 

de Barcelona, recuperà la titularitat de l’edifici alhora que convocaria un concurs públic per a portar a 

terme el seu enderrocament, dit concurs, el guanyaria definitivament el contractista d’obres amador 

Lorenzo García. 

 

Al 1943 començaren les obres d’enderroc del claustre i el convent, i al febrer del mateix any s’anuncia a 

la premsa la venda de materials d’enderroc, provinents de l’antic hospital del carrer Tallers. Al mateix 

any i en motiu de la festa de la Hispanitat s’inaugura la Plaça de Castella. 

 

5.4. La Conversió a Parròquia de Sant Pere Nolasc 

 

L’any 1942 l’hospital militar fou cedit a l’Ajuntament de Barcelona que va demolir llurs dependències i va 

restaurar l’església (1943-47) acabant la torre campanar de la part esquerra i col·locant el pòrtic 

aprofitant les columnes de l’antic claustre conventual.  

Al 1945 s’inicien les obres de restauració d’edificis de propietat municipal, l’església rep la segona torre 

que li mancava i, com anteriorment tenia la seva entrada pel claustre, amb els elements restants 

d’aquest, se li construirà un pòrtic davant la porta principal, amb una balustrada i un gran finestral a la 

façana principal on també s’hi col·locarà un atri, realitzat aprofitant elements de l’antic claustre. Aquell 

mateix any, i a causa d’aquests treballs de restauració, es va descobrir una segona cúpula pintada al 

fresc, darrere de la que veiem des de l’església. Des del 1946 es completen les façanes laterals i es 

restauren els desperfectes de la cúpula, a més de refer els elements interiors que ho necessitaven, com 

el curiós fons de l’altar pintat, que J. Laplana atribuiria aquest altar major pintat en grisalla de l’església a 

Josep Bernat Flaugier.  Les obres de rehabilitació s’allargarien fins al 1951. 

 

Al 1947 s’oficiarà la cerimònia de reconciliació i benedicció de l’antiga església que va formar part de 

l’hospital militar del carrer Tallers, i que l’ajuntament de Barcelona cedirà als sacerdots de l’Ordre de la 

Mercè. A canvi de la cessió de l’església l’ordre mercedària atorgaria a l’Ajuntament de Barcelona la 

residència que aquests posseïen al carrer del Bon Succés. 

 

Sobre el pòrtic es va col·locar, el 24 de setembre de 1960, a manera de fals vitrall, un plafó ceràmic, obra 

de Joan Guivernau, amb les imatges de la Mare de Déu de la Mercè i de sant Pere Nolasc amb la ciutat i 

port de Barcelona al fons. Dintre de l’església, ens sorprèn un altre cop la imatge de la Mercè presidint el 

cambril del retaule central. Va ser beneïda solemnement el 29 de maig de 1948. En les quatre fornícules 

dels pilars aixamfranats que sostenen la cúpula, hi trobem quatre sants mercedaris: santa Maria de 

Cervelló, sant Pere Nolasc, sant Serapi i sant Pere Pasqual. En tres altars, hi han deixat la petjada 

col·locant les imatges de sant Ramon, del Sagrat Cor i de sant Josep.  

 

 



Església de Sant Pere Nolasc, història i arquitectura 22 

 

 

Després de 22 anys de presència mercedària, el 22 d’agost de 1969, l’església va ser erigida parròquia 

sota l’advocació de sant Pere Nolasc, fundador de l’orde de la Mercè. 

L’ajuntament de la ciutat intervindrà al anys 90 per a la restauració de la pintura mural de l’església i es 

va procedir a realitzar una actuació d’urgència per eliminar l’entrada d’aigua, evitant el deteriorament de 

les pintures. Des del 1995 i fins el 1999 es varen rehabilitar les cobertes, consolidar estructuralment el 

conjunt i restaurar les pintures interiors amb un estudi fotogràfic de les pintures de la cúpula oculta. Per 

a aquesta restauració s’hi invertirien prop de 70 milions de pessetes. 
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6. ESTUDI ARQUITECTÒNIC 

 

L’església de Sant Pere de Nolasc, d’estil Barroc i d’autor desconegut, es una església de planta 

longitudinal o “jesuística”, formada per una única nau central longitudinal, flanquejada per dues capelles 

laterals, tribunes, i coronada amb una cúpula semiesfèrica al creuer. 

 

L’aparença actual de la façana principal es fruit de les primeres 

obres de restauració, en les que es va completar la segona torre 

de l’esquerre, conformant les dures torres campanar bessones 

de planta quadrada. 

 

En les mateixes obres de restauració, s’afegí el porxo aprofitant 

part de les columnes de l’antic claustre enderrocat. Format per 

arcs de mig punt, un total de 5 en el pany frontal, i un a cada 

lateral, recolzats sobre columnes toscanes amb èntasi, de fust llis 

amb diàmetre variable, que els dona una sensació 

d’abombament a la part central; les quals descansen sobre una 

base d’alçada variable, per salvar les diferents pendents del 

carrer. A la part superior, esta rematada amb una balaustrada. 

 

La porta d’accés a l’església des de el porxo, es d’estil grec amb pilastres rematades amb capitell d’estil 

corinti; amb el cap alat d’un àngel al centre de la cornisa; i rematada amb un frontó triangulat. 

 

 

De la façana posterior cal destacar el cos sobresortint, a nivell de 

la planta primera, corresponent al cambril situat sobre l’altar 

major. 

 

Les façanes presenten un acabat arrebossat amb un sòcol perimetral llis en tot el seu perímetre, sense 

mes ornamentació que els carreus de pedra natural a les arestes i el porxo, i el plafó ceràmic a mode de  

 

 

fals vitrall, col·locat sobre el pòrtic, obra de Joan Guivernau amb la imatge de la Mare de Déu i San Pere 

Nolasc amb la ciutat i port de Barcelona com a fons 

 

Un cop en el seu interior, l’església consta d’una sola nau central longitudinal de 25,90 m x 7.70 m, dues 

capelles laterals de 3.35 m d’amplada, i creuer obert amb una cúpula semiesfèrica 

 

Les capelles laterals estan unides entre sí per un pas, amb la particularitat que la primera capella de cada 

costat esta separada de la segona, per un tram de passadís. 

 

Les quatre cantonades del creuer estan aixamfranats, on a certa altura, estan adornats amb una gran 

marquesina a mode de capella, en la que s’allotja una estatura de gran tamany, on estan situats els 

quatre sants mercedaris: santa Maria de Cervelló, sant Pere Nolasc, sant Serapi i sant Pere Pasqual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els matxons de separació de les capelles i tribunes de la nau a nivell de planta baixa, pugen del terra 

fins a la cornisa, “antas” adornades de plafons i base, amb  capitells d’orde compost, que recorren tot el 

temple. 
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A la segona planta, per sobre de les capelles laterals, discorre el triforium formats per grans balcons amb 

arc rebaixat. 

 

Les bovedes de la nau estan dividides per arcs tranversals en tres compartiments amb un “luneto” a cada 

costat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El creuer està coronat per una  cúpula semiesfèrica, que descansa sobre una cornisa circular, i alhora 

aquesta descansa sobre quatre grans arcs torals, corresponents als quatre braços de la creu. 

La transició del quadrat al cercle, es realitza per quatre petxines, on a cada una hi ha pintada una grisalla 

que sembla tenir relleu, i 4 doctors de l’església: Sant Jeroni, Sant Gregori, Sant Ambrosi i Sant Agustí.  

 

La cúpula esta decorada per la seva part interior amb pintures murals de Josep Flaugier, de final del segle 

XVIII.  

Arrel de les restauracions efectuades l’any 1945 es va descobrir una segona cúpula pintada al fresc, 

darrera de la que es veu des de l’església. La separació que hi ha entre ambdues és de 5 cm. a la part 

inferior, lloc on la cúpula es recolza sobre el tambor, i de 56 cm. a la part superior, val a dir la 

semiesfèrica. 

 

 

 

A nivell de planta coberta, el tambor de la cúpula presenta un revestiment a base de ceràmica vidriada 

policromada, de color groc i verd, formant franges geomètriques; sent en forma d’escama en la zona de 

la pròpia cúpula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cúpula està coronada per una gerra ornamental de terracota. 
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7. PECULIARITATS ESTÈTIQUES 

7.1. Les pintures murals de l’església.    

 

El pintor francès Joseph Flaugier va introduir el neoclassicisme a Catalunya i va fundar el primer museu 

públic de pintura de Barcelona. La pintura mural que es troba a Sant Pere Nolasc es considera com una 

de les seves millors obres d’art en pintura mural al fresc per les seves dimensions 387 m² així com per la 

qualitat pictòrica i compositiva. 

El retaule una espècie de templet, combinant elements arquitectònics i escultòrics i utilitzant colors 

grisos i ocres que imiten la pedra natural, aconsegueix donar una profunditat imaginaria a l’església, fent-

la més gran. El cambril de la Verge de la Mercè emmarcat per columnes i les figures de Sant Pere i Sant 

Pau, ocupa el primer cos del retaule. El segon està coronat per un gran medalló amb la figura del Bon 

Pastor acompanyat per Santa Eulàlia i Santa Matrona. La imatge de la Mercè, beneïda solemnement el 29 

de maig de 1948. A les 4 fornícules dels pilars cantonals hi ha 4 sants mercedaris: Santa Maria de 

Cervelló, Sant Pere Nolasc, San Serapi i San Pere Pascual. En tres altars hi ha les imatges de San Ramon, 

del Sagrat Cor i de San Josep. El 22 d’agost de 1969, l’església fou erigida parròquia tenint com a titular 

Sant Pere Nolasc, fundador de l’Orde de la Mercè. 

 

 

A la cúpula trobem una composició que té una gran força i expressivitat amb figures molt modelades de 

manera que ens dóna la sensació que sobresurten del mur. Es troba representada la glorificació de la 

Mare de Déu coronada per la Santíssima Trinitat. partir d’ella s’articula la composició on, en un cantó hi 

ha Sant Josep amb la vara florida i acompanyat pels apòstols on destaca Sant Pere, i a l’altre cantó 

apareix la figura bíblica de Moisès així com la d’Elies recolzats als núvols i contemplen la coronació de la 

Mare de Déu, de sants i santes fundadors d’ordes religioses, monjos i cavallers en actitud orant tot això 

acompanyat d’àngels volant. A cada petxina hi ha pintada una grisalla que sembla tenir relleu, i 4 doctors 

de l’església: Sant Jeroni, Sant Gregori, Sant Ambrosi i Sant Agustí. El fris està decorat amb 24 àngels 

dirigint-se cap a l’altar portant els elements de la celebració eucarística: el calze, l’incensari, la 

campaneta, la mitra, etc. 

 

 

Arrel de les restauracions efectuades l’any 1945 es va descobrir una segona cúpula pintada al fresc, 

darrera de la que es veu des de l’església. La separació que hi ha entre ambdues és de 5 cm. a la part 

inferior, lloc on la cúpula es recolza sobre el tambor, i de 56 cm. a la part superior, val a dir la 

semiesfèrica. 
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El tema central de la composició pictòrica és similar: la Coronació de la Mare de Déu per la Santíssima 

Trinitat, màrtirs, sants, bisbes i religiosos contemplen l’escena tot orant, mentre que els grups d’àngels, 

porten llibres, corones i túniques. Malauradament l’estat de conservació és dolent per les filtracions 

d’aigua provocades abans de la restauració. Els darrers treballs de restauració portats per l’Ajuntament 

de Barcelona (1998-99) han intentant recuperar la segona cúpula, i a més a més s’ha pogut treure un 

fragment de pintura de 50 x 40 cm. que avui es pot veure prop de l’altar major. 

 

 

7.1.1. El pintor – Joseph-Bernard Flaugier 

 

Joseph-Bernard Flaugier, fou un pintor provençal (lo Martegue, Provença 1757-Barcelona, 1813). Inicià la 

seva formació artística al taller d’un oncle seu a Marsella. Cap al 1775 s’establí a Catalunya junt a la seva 

família i visqué durant una temporada al monestir del Poblet. Temps després treballa per tota la 

província de Tarragona, pintant cicles al·legòrics per a decorar palaus i viles, entre els que en destaca el  

 

 

 

 

que pintà a Castellarnau. Al 1794 s’instal·là a Barcelona i tres anys després viatjaria per França, on 

coneixeria a Jacques-Louis-David i a Pierre-Paul Prud’hom.  

 

A la seva tornada, al 1799, s’establí definitivament a la Ciutat Comtal introduint  l’estil neoclàssic, a la 

manera davidiana, seduït pel culte a l’art clàssic. 

 

A les darreries del segle XVIII, es quan treballaria a l’església objecte d’estudi; la de Sant Sever i Sant 

Carles Borromeu, Joseph Flaugier plasmaria la seva empremta neoclàssica en algunes figures de la cúpula 

i les petxines del creuer. Flaugier pintà la cúpula de l’església de la Congregació de la Missió. Invertí 5 

mesos en plantejar la composició del conjunt i uns altres 5 mesos en pintar-la. Per a tal encàrrec es pactà 

entre les dues parts el pagament de dos mil pesos forts, un alt preu que indica el repte que representava 

l’encàrrec. Els treballs realitzats per el pintor no es veurien recompensats com s’estipulà en un inici  i la 

qüestió referida al pagament de l’obra pictòrica portaria cua durant anys i el pintor i la Congregació es 

veurien immersos en una sèrie de litigis per tal de resoldre la qüestió. D’aquesta manera Flaugier 

sol·licitaria el suport del monarca espanyol, afirmant que qualsevol tipus d’acord possible amb els 

capellans de la Congregació era inútil. Val a dir que al 1810 que, després de la mort de Josep Flaugier, el 

seu fill pren en préstec dos-cents cinquanta duros a retornar quan es cobrés la quantitat fixada com a 

transacció per al cobrament del import de les pintures realitzades per a l’església del Convent dels pares 

paüls de la Missió. 

 

Autoretrat del pintor, font: Enciclopèdia Catalana 
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Després d’aquest episodi iniciaria un període de producció artística molt prolífic i realitzaria diversos 

retrats entre els que destaquen el de Carles IV i el de Maria Lluïsa pintats al 1802 i conservats actualment 

a l’Ajuntament de Barcelona, també fou un dels pocs pintors que retratà el rei Josep I Bonaparte i 

actualment forma part del fons artístic del Museu d’art Modern de Barcelona. A més d’aquestes obres es 

dedicà també a les decoracions murals interiors com les de la Casa Vedruna al Palau de Pedralbes o la de 

la casa Miró de Reus.  

 

Des del 1809 i fins a la seva mort, Flaugier, esdevindria director de l’Escola de Nobles Arts de Barcelona. 

Fou triat entre l nucli d’artistes de la ciutat, ja que comenta Frederic Marés el qui també fou director de 

l’Escola en parlar de Flaugier en diu: “Era persona muy conocida i destacada en los medios artísticos,no 

solo como pintor,sinó también como professor, pues des de 1805 tenia establecida una escuela de 

pintura”. 

 

El seu nomenament però, no es va veure amb bons ulls, ni en la seva època ni posteriorment, 

possiblement perquè, a més de ser d’origen francès, confiada en el modern ideari cultural i educatiu 

esdevingut de la Revolució Francesa. 

 

Inspirat per la Revolució Francesa, intentà des de la seva posició de director de la Llotja, reunint obres 

d’art amb l’objectiu d’obrir un museu públic a Barcelona, compilant els quadres confiscats als convents 

clausurats per les autoritats barcelonines, aquest fet i els mètodes de confiscació que emprà li valgueren 

una forta crítica dels seus contemporanis que l’acusaven d’enriquir-se a costa de les obres confiscades 

als convents. No obstant les crítiques, Flaugier va instal·lar les obres a la Casa de la Llotja, distribuint-les 

en un principi a les aules, cosa que demostra que les seves intencions eren purament pedagògiques i que 

responia a la mentalitat moderna de que no només era una escola adreçada als alumnes i als artistes sinó 

a tots els ciutadans. D’aquesta manera la idea de Flaugier trencava amb el concepte de privacitat en 

néixer amb voluntat pública on la funció educativa de l’Escola de Nobles Arts volia traspassar els seus 

murs per projectar-se vers la ciutat i formar part del seu moviment cultural. 

 

Joseph-BernadFlaugier morí el 2 de Gener de 1813 a Barcelona a l’edat de 52 anys. I avui es considerat el 

precursor del neoclassicisme i pioner en el que respecta la idea de museu públic a Catalunya. 

 

 

7.2. Similituds amb la Capella de la Ciutadella Militar.  

 

Diversos autors en diferents èpoques han establert una interessant analogia sobre les similituds 

arquitectòniques de la capella de la Ciutadella amb l’objecte d’aquest estudi, l’església de Sant Sever i 

Sant Borromeu, ara parròquia de Sant Pere Nolasc.  

Autors com Duran i Sanpere  que publicà al 1948 l’article La Iglesia del antiguo hospital militar y las 

pintures de Flaugier, comparava l’església de la Ciutadella amb la de la recent inaugurada Plaça Castella i 

afirmava que: 

«La iglesia se nos ofrece con un perfil que nos parece familiar; su corte general, sus cornisas, su cúpula y 

sus cupulines laterales ; y hasta las tejas barnizadas de las cubiertas, recuerdan en gran manera la iglesia 

de la antigua Ciudadela, en el Parque, frente al Museo. No en vano pertenecen ambas a unas mismas 

décadas del siglo XVIII, y por algo son los dos productos de las actividades constructivas de los ingenieros 

militares, que por aquel entonces – tiempos inmediatos al fin de la Guerra de Sucesión - ejercían un 

verdadero predominio en las construcciones y en las urbanizaciones de la ciudad». 

 

Val a dir, que després de la Guerra de Successió i impulsada per Jorge Pròsper de Verboom i per Felipe V, 

la Reial Acadèmia Militar de Matemàtiques s’instal·là a Barcelona l'any 1716, per la necessitat de formar 

enginyers militars professionals en un espai adequat, es decideix assignar la seu al Convent de Sant 

Agustí, i començà funcionar com acadèmia l'any 1720[50]. 

     

Esquerra – Antiga fotografia Capella de la ciutadella 

Dreta – Parròquia de Sant Pere Nolasc 
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Més endavant, 1954 J. Folch i Torres publicà Una deuda a pagar: Las  pinturas de la  capilla del antiguo 

Hospital Militar de Barcelona, en la nueva Plaza de Castilla, al diari Destino, en el qual, després de l’article 

publicat per Duran i Sanpere, tornava a plantejar la similitud entre l’església de St. Sever i St. Carles 

Borromeu i l’església de la Ciutadella, proposant la hipòtesi de la participació en la primera d’algun dels 

enginyers de Felip V, que varen traçar els plànols de la segona. La seva intervenció es justificaria per la 

presència en la congregació de Felip-Emmanuel de Bette, ex-oficial militar i noble d’origen flamenc, que 

podria haver-ne demanat la seva col·laboració, ja que va entregar totes les seves rentes a la Congregació 

per acabar les reformes del convent i l’església. 

 

Al volum Arquitectura de los siglos XVII y XVIII (1957), de la col·lecció Ars Hispaniae, es cita la capella de 

l’antic hospital militar com un reflex de la influència del nou estil de la Ciutadella i afirmava que: 

  

«Fué comenzada como iglesia paulina en 1705 y se terminó después de la rendición de Barcelona, en 

1716. Su macizo interior y sus abruptas formas en el exterior, marcadas por la clara y expresiva 

geometría, constituyen un refinamiento respecto a las formas curvadas del modelo de la Ciudadela». 

  

Entre els anys 1964 i 1965, C.Flores i E.Amann seguiren amb la tònica presentada en els volums dedicats 

a l’art català i situaren l’església de SantSever i Sant Carles Borromeu com una obra emmarcada en una 

etapa de transició cap al neoclassicisme que donà origen a un important període en què la influència 

italiana dóna pas a l’art cortesà francès; i l’església fou decorada a partir d’una mescla d’elements 

barrocs i neoclàssics acumulats al llarg d’un segle de reformes contínues. Per altra banda, també 

recollien l’observació que la cúpula, recoberta per fora amb faixes de ceràmica groga i verda, que 

resultava molt semblant a la situada en l’església de la Ciutadella de Barcelona, tal com havien denotat 

anteriorment A. Duran i Sanpere i J. Folch i Torres. 

  

El 1973 Alexandre Cirici publicava a la guia Barcelona pam a pam, considerava que «exteriorment 

presenta una única façana barroca barcelonesa amb dues torres bessones. En la part baixa de la façana 

principal, davant de la porta antiga, un fragment del desaparegut claustre toscàli serveix de pòrtic. Els 

fingits finestrals són una obra decorativa dels restauradors. La seva massa està dominada per la cúpula,  

 

 

de tambor decorat amb ceràmica policromada, a imitació de la cúpula de l’església de la Ciutadella. 

L’interior és d’una sola nau, amb creuer i cúpula». 

 

      

Esquerra – Antiga fotografia Capella de la ciutadella 

Dreta – Parròquia de Sant Pere Nolasc 

 

Els diferents enfocaments d’aquests autors, respecte el conjunt, permetent plantejar la hipòtesi,per 

exemple, de la possible participació d’un enginyer militar flamenc en la projecció del cenobi, gràcies a les 

influències del germà Felip-Emmanuel de Bette (militar flamenc i sacerdot de la congregació de la Missió) 

corroboraria les semblances tipològiques que s’estableixen amb l’església de la Ciutadella. Trobo 

interessant ressaltar aquesta analogia entre ambdues esglésies que a falta d’una futura investigació que 

demostri aquesta cultura constructiva comuna, o no, pugui indicar que el període de construcció 

d’ambdues esglésies està relacionat amb la seva arquitectura i la de la resta de construccions que 

esdevingueren de l’ocupació borbònica a la Barcelona del segle XVIII. 
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A dalt – Antiga fotografia Capella de la ciutadella 

A baix – Parròquia de Sant Pere Nolasc 
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