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1.- Presentació del treball
Aquest Projecte, està estructurat en diferents parts, que unides formen un puzle amb la finalitat de
veure el resultat d’un estudi recull patrimoni.
El projecte es centra bàsicament en l’església de la barceloneta construïda ara fa 253 anys. Poc temps, pel
que fa la resta d’esglésies amb les mateixes característiques arquitectòniques.
Està situada al barri de la Barceloneta, amaga entre els carrers, ja que la seva alçada no la fa
protagonista del territori. Té una placeta al davant envoltada de edificis de vivendes plurifamiliars, que la
majoria són mes alts que ella.
Un cop presentada, el projecte consta del aixecament arquitectònic d’aquesta, de la plaça on està ubicada
i les façanes que donen a aquesta plaça.
Un aixecament on es vol representar les diferents corrents arquitectòniques, riques en construcció i art.
Veurem diferents detalls que la fan especial i de caràcter monumental per considerar-la patrimoni de la
ciutat.
També el projecte consta d’una recollida d’informació històrica, per conèixer la formació del barri de la
Barceloneta. Únic i curiós, que el fa diferent a la resta. Explico la formació d’aquest terreny que en un
principi no molt llunyà no existia. I com a poc a poc, s’ha anant formant i arribant a ésser un altre barri de
Barcelona. Curiós barri on els edificis formen una quadrícula perfecte, ven ordenats, mirant al mar.
Tornant a l’església, faig un recull d’elements constructius, estudiant-los a fons per aprendre a diferenciar
els tres corrents arquitectòniques que es van inspirar per construir-la.
També faig un aixecament gràfic de les façanes que donen a la plaça de l’església.
A la vegada, un recull fotogràfic, per poder examinar d’aprop tot el que dibuixem detalladament de
l’església i així poder veure els materials i possibles textures de cada element arquitectònic.
Faig un recull fotogràfic de l’evolució urbanística del barri, comparant fotografies actuals, amb
fotografies trobades en arxiu de diferents èpoques.
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EL BARRI DE LA BARCELONETA
250 ANYS D’HISTÒRIA

*Formació del terreny
*250 anys d’història
*Urbanisme
*Barri marítim

2.1.- Introducció:
“Coneixem la Barceloneta”
Comarca: Barcelonès- Barcelona, Barri de la Barceloneta
Temperatura mitja a l’hivern: 9ºC / estiu 25ºC
Precipitació anual: 52 mm.
Festes: del 22 al 25 Setembre. Sant Miquel del Port

Un barri de platges (Platges de Sant Miquel, de Sant Sebastià i de la Barceloneta)
que, amb l’obertura de la ciutat al mar el 1992, s’uní el Moll Vell a l’oest i que, a l’est, acaba
amb l’hotel Arts, el gratacel dissenyat per Bruce Gram. de SOM. La imatge d’aquest edifici
d’estructura externa, acarat al Mediterrani des del Port Olímpic, amb el “Peix d’or” de
Frank O. Gehry als seus peus i al costat de la Torre Mapfre, és una de les icones més

La Barceloneta, nom que derivat de Barcelona petita, és el barri mariner de la ciutat

poderoses de la Barcelona que va quedar després dels Jocs Olímpics. Una Barcelona

i el més jove dels quatre grans nuclis urbans que componen Ciutat Vella. Els seus orígens es

reconvertir la zona, va crear un espai molt obert al costat del Casc Antic, un passeig marítim

remunten al segle XV, concretament a 1474, quan es va construir l’espigó del port de

de gran superfície i una marina esportiva, en la qual s’integra el Palau de Mar, conseqüència

Barcelona. Una intervenció que generà el sediment de la sorra provinent del riu Besòs i el

de la rehabilitació dels antics Magatzems del Comerç, construïts el 1877 i actual Museu

litoral adjacent que , lentament, va acabar creant una llengua de terra als voltants de la illa

d’Història de Catalunya.

renovada que també va transformar els Molls del Dipòsit i de la Barceloneta, la qual cosa va

de Maians. Sobre aquest terreny es desenvoluparia, al segle XVIII , l’assentament que avui
coneixem com la Barceloneta.
La Barceloneta, originàriament un barri d’activitats relacionades amb el mar, es va
convertir, a partir de mitjans de segle XIX, en un centre industrial de Barcelona. La
proximitat amb el port i l’estació de ferrocarril la van transformar en una zona d’espais
industrials especialitzats en la metal·lúrgia, el gas i les construccions navals, situació que es
va mantenir fins a mitjan segle XX, quan l’augment de la competència i la manca de capital
provocaren la desaparició dels grans establiments industrials.

La seva situació privilegiada va fer que els barcelonins comencessin a percebre-la
com balneari de la ciutat, bo i omplint-ne les platges i gaudint dels seu peix, un hàbit que ja
s’ha convertit en una tradició gastronòmica i que avui es manifesta un una terciarització de
l’activitat. La Barceloneta és actualment un barri dedicat sobretot al lleure, en el qual a
l’hostaleria s’uneixen els equipaments esportius com el Poliesportiu Marítim o les piscines
* Plànol de la ciutat on s’ubica el barri de la Barceloneta.

municipals de Sant Sebastià.
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Un barri amb una biblioteca pública pròpia, la de la cooperativa obrera La
Fraternitat, i amb una residència universitària, la del Campus del Mar, un equipament de la
Universitat Pompeu Fabra. Que posseeix la façana marítima per excel·lència de la ciutat, el
Passeig Marítim, autèntic punt de trobada de Barcelona amb el mar, la transformació de la
qual l’ha convertida en el gran eix que comunica la Barceloneta amb els nous equipament
científics als voltants de l’Hospital del Mar- Parc de Recerca Biomèdica, Centre Mediterrani
d’Investigacions Marines i Ambientals,- i amb la Vila Olímpica.

Fotografies:

1.-

2.-

3-.

4.-

1.- Escultura de cubs de metall, L’Estel ferit, de Rebecca Horn, Homenatge als
restaurants i als banys que existiren.
2,3.- Façana de l’antiga cooperativa de la Fraternitat, ara convertit
l’edifici en biblioteca pública.
4.- Passeig Marítim de la Barceloneta, on es veuen els dos gratacels Torre Mapfre,
l’hotel Arts, dissenyat per Bruce Gram i el “peix d’or”de Frank Gehry
5.- Museu d’història
6.- Hospital del Mar.

5.-

6.-
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2.2.- Introducció a l’história
Per a

molts habitants de la Barceloneta, es consideren una entitat diferent a la resta
de barcelonins. En canvi, per la gent de Barcelona, consideren la Barceloneta com un lloc
diferent d’oci, amb una història pròpia. Barri pesquer i de comerç d’importació. Amb naus on
es reparaven vaixells i magatzem portuaris, i construcció de locomotores de tren de vapor.
Amb una fàbrica de gas domèstic i d’enllumenat de la ciutat. Un lloc de lleure familiar amb la
platja, restaurants i sobretot els característics xiringuitos populars.

Des de el 1899, era com un barri separat de la resta. La via del tren era com la
frontera. Aquesta via separava el Passeig Nacional i el pla de Palau. Encara que es transités
per aquets carrers, sempre estava interromput per pas dels trens interminables i lents que
anaven cap a l’estació de França i un altre cap al port, arrossegant càrrega arrossegat per
maquinària de vapor.

A la relació Fàbrica i construcció del nou barri a la platja de Barcelona, que devem a
fra Sebastià Coll, que la dedicà al Marqués de la Mina, fundador del barri, llegim que la veu
popular l’anomenà Barceloneta per significar que és una part de Barcelona. Com sabem, fins
la segona meitat del segle XVIII , Barcelona s’identificava amb el barri avui dit gòtic i poca
cosa mes. Els ravals havien estat absorbits, la fortalesa de Montjuïc estava enllestida i el port
necessari al comerç s’havia finalment construït. Però des de 1753 les coses van començar a
canviar.

Cal reconèixer que, en general, la combinació de tradició i progrés ha estat una
urgència que s`ha tingut en compte en les diverses etapes successives de l’eixamplament de
Barcelona, fins i tot acceptant errors coneguts que quan n’era el moment no es consideraren
així. Amb tants canvis polítics, cada un fa el que creu per millorar la ciutat, com ara, treure
tota la indústria del centre de la ciutat, una forma de viure diferent que esborren les costums
que es tenien com ara els residents de la Barceloneta.

La idea que determina la formació de la Barceloneta com a poblat comporten dos fets. Un de
negatiu, és perquè es va destruir el barri de la Ribera per ordre de Felip V per construir la
Ciutadella, i un de favorable, que es tracta de la primera expansió de Barcelona segons unes
normes aplicades a l’edificació al segle XVIII.

* Fotografia del Passeig Nacional (actualment Passeig de Joan de Borbó) direcció Pla de Palau.

Entre els vehicles que esperaven pacients per travessar l’accidental barrera hi havia
carros tirats per cavalls, pocs automòbils, uns quants camions, un autobús de dos pisos, i
tramvies de color groc. Un cop passava el tren, es descobria una barri que corria una brisa
marítima. Amb la roba estesa als balcons i les mestresses de casa assegudes en cadires a la
porta de casa seva. Seguint el recorregut cap al mar, arribant al final del passeig Nacional ,
actualment nomenat Passeig Joan de Borbó, es veia la estructura de vaixells en construcció,
gent que endreçava les xarxes de pescar, i pescadors amunt i avall.
Al carrer dels banys, a l’estiu, es muntaven unes taules improvisades on venien musclos,
síndries i melons, carretons de gelats i alguna gitana que et llegia el futur. Tot això dibuixa un
estampa del que era anar a la Barceloneta, un barri totalment diferent de la resta, que
convidava a passejar i tenir un dia de lleure amb la família.

Durant el Renaixement, les ciutats encara es despleguen sobre el pla de l’ordre
medieval, sense alterar la seva estructura, però millorant les façanes. Mentrestant, l’occident
d’Europa es continua organitzant de semblant manera: les ciutats es regeixen per un poder
municipal, una vida mercantil lliure i la formació de gremis. Davant d’aquest concepte
polític, sorgeix un altre, el de nació, que amb l’adveniment de les dinasties barroques,
afebleix la vida autònoma de les ciutats medievals i les seves formes peculiars d’associació.
En l’urbanisme, el trànsit de l’ordre medieval al barroc es produeix d’una manera lenta però
contínua. La llei, l’ordre i la uniformitat són condicions essencials que es reflecteixen tant en
l’àmbit polític com en el burocràtic, i conseqüentment al urbà, i les institucions mes típiques
amb preferència va ser l’exèrcit, l’estament mercantil, la burocràcia i la cort.

Quan el nou concepte d’urbanisme, nascut a França i escampat a Europa, s’ocupa de
la composició de les ciutats, es fonamenta en la línea recta, la perspectiva i la uniformitat.
Això s’aplica en el traçat dels primers carrers i cases de la Barceloneta. Això comporta una
monotonia que el barroc trenca acolorint façanes, la plaça, l’església. Això mes la gent que
residia, forma un estampa urbana totalment diferent a la resta de la ciutat.
A mitjans del segle XIX, va haver-hi una l’evolució econòmica iniciada a Gran Bretanya amb
la introducció de maquinària a la indústria, coneguda com a revolució industrial, va produir
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una expansió comercial i de gran transformació de les primeres matèries. Això més l’evolució
de la tecnologia del vapor, el gas, l’electricitat, transports, comportaria grans canvis a la
ciutat.

treballadors d’aquestes eren del barri. Però amb tanta feina, van venir forasters. Ja que
també es mantenien les activitats del port amb nombrosos pescadors. Així que va incrementar
el número d’habitants a la Barceloneta. Es va convertir en un barri d’activitats mixtes.

Arribat el segle XIX i recobrada la pau a Espanya, després de la guerra del Francès,
encara no hi havia autèntics tallers de construcció de maquinària, sinó treballadors mes o
menys enginyosos. A Catalunya, a partir de 1813 es comencen a veure industries dedicades a
la fosa de metalls, forja i mecanització de peces de diversa mena i a la construcció mecànica,
tot plegat fomentat per l’auge que prenia la indústria tèxtil. Aquestes activitats van ser origen
de la indústria mecànica barcelonina, que, abans d’establir-se a la Barceloneta, instal·laren
els primers tallers al Raval i la Rambla.
L’implantació de diverses màquines de vapor, va tenir opinions en contra i es decidí en 1846,
un edicte municipal prohibia la construcció de fàbriques noves mogudes per vapor dins el
perímetre de la ciutat i imposava restriccions a les existents.
Mentrestant, el port continuava proporcionant a la Barceloneta la millor i més completa
activitat. Tant pesquera com comercial.

Però si ens introduíem al barri de la Barceloneta, ens trobàvem una massa de
barraques poblades de gent pobra i modesta, i tot seguit, els banys de la Casa de Caritat, la
Sala Teatre, també feta servir per celebracions de festes i balls, unes escoles rudimentàries i
un dipòsit per fusta com a combustible dels vaixells. . Això era la composició que es veia a la
explanada lliure entre la platja i la Mar Vella, el foro de Don Carlos i les muralles de
Barcelona abans de començar-s’hi a instal·lar les grans indústries.

Tret de la possibilitat que hi intervingués l’afluència d’altre gent atreta pel treball del
port, l’increment de la població de la Barceloneta no es sols exclusivament a l’assentament
que hi feu la indústria, perquè en 1838, s’autoritza la construcció del segon pis a les primeres
cases que s’hi van edificar, no fa més de quatre anys que els tallers de Nuevo Vulcano i
després del Nou Moll. En la explanada lliure que ja he descrit, s’instal·là la Societat Catalana
del Alumbrado de Gas. En 1855 comença a treballar La Maquinista Terrestre y Marítima.
L’autorització per afegir el tercer pis va ser al 1868, i per arribar al quart, en 1872.

Fins al 1859, separada com està per les muralles i el Portal de Mar, la Barceloneta
era com un barri a banda. Aquell any, coincidint amb l’enderroc de la muralla i del portal, el
barri va passar de la jurisdicció militar a la municipal de Barcelona. Fins llavors, la
Barceloneta havia tingut un veïnat compost principalment de mariners, sense aportacions
forasteres. Les famílies hi vivien juntes, les portes solien estar obertes i els habitants passaven
mes estona al carrer que a casa. La primera conseqüència que va tenir el barri quan va ser el
lliure accés a la Barceloneta, ho va patir la gent del barri en perdre la seguretat i perdre les
costums de tot obert com si tothom fos una família.
En 1859, quan la Barceloneta passa a dependre del municipi de Barcelona i ja hi
comencem a trobar indústries ja nomenades i petits tallers i fàbriques. Gairebé tots els

*Fotografia del moll de la Barceloneta i el moll de la Fusta, l’any 1920.
No només va créixer el barri per la introducció de la indústria sinó per l’increment de
les activitats portuàries.
Així que es va barrejar gents de diferents costums i llengües. Gradualment, les famílies
modestes i honrades instal·lades al barri des de feia temps van anar comprovant l’existència
d’un efecte encara pitjor. L’embrutiment moral, vicis, aldarulls i accidents . Això els va portar
a cercar feina en altres ocupacions, d’altra banda molt escasses, amb motiu de la construcció
de les noves dàrsenes de les Colònies i Sant Bertran i dels molls de Sant Ramon i de
Barcelona, cap els quals, de cop i volta, es va apartar tot el moviment portuari de la
Barceloneta de resultes d’una reial ordre de 1877 que autoritzava d’obrir-los al comerç.
Per totes aquestes causes i per les originades pel lliure accés a la Barceloneta amb
l’enderroc de les muralles i de la porta del Mar, l’economia s’hi va veure afectada de tal
manera, que la indústria que s’hi havia establer va acabar substituint el que abans s’obtenia
del port.
En aquell temps, el problema del creixement urbà era general. Espanta ocupava un
lloc destacat entre els països intensament urbanitzats, i els nuclis més grans de població eren
a la perifèria, és a dir, a la costa. Tenint en compte que de llavors ençà la tendència
migratòria del medi rural cap a ciutat s’ha incrementat extraordinàriament, és fàcil de
comprendre que actualment tingui una aparença incongruent, perquè el ritme de creixement
experimentat ha estat molt superior al que es podia arribar a preveure, a la capacitat
d’assimilar els problemes i als mitjans disponibles per crear estructures més eficaces.
Respectant altres opinions que es puguin formular en aquest sentit, el fet és que no hi ha hagut
proa temps per planificar al compàs que el creixement de la població demanava, i en certa
mesura aquest motiu fonamental excusa els polítics, sempre titllats de culpables, i es
empreses, acusades de no haver tingut altra preocupació que el guany.
Segons Josep Pla, quan Barcelona va arribar a la meitat de segle pasta, la prosperitat hi
era evident i el progrés incessant. “Hi havia feina per a tothom, es guanyaven diners, però
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l’instin de protesta era vivíssim i tota ocasió de protesta era bona. A mesura que la ciutat i
l’àrea industrial s’enriquien i s’aburgesaven, el liberalisme radical s’anava accentuant i va
aparèixer l’estampa del bon burgès, pare de família, pròsper i ric que defensa la llibertat amb
les armes a la mà, vestit de milicià, i va ser la Barceloneta el barri on aquest esperit
s’encarnà amb una ortodòxia més estricta.“

Durant aquells anys agitats, a la Barceloneta s’originen els esdeveniments més singulars.
A causa de la mescla de gent d’orígens diversos que hi habitaven o hi concorrien, s’hi creà
una mena de llenguatge relaxat i xaró, emprat per gent d’escassa educació i la influència del
qual trobem en algunes obres del teatre català que es va escriure en aquell moment. Cap a la
dècada dels anys trenta, a Barcelona era corrent de qualificar de “xava de la Barceloneta” el
català murriesc.
•

El 28 d’octubre 1848, al barri mateix es va inaugurar el ferrocarril de Barcelona a
Mataró, que féu el prior recorregut en trenta-cinc minuts. Aquell dia es beneïren
locomotores Catalunya, Barcelona, Besòs i Mataró.

•

23 de maig 1849, del moll de la Barceloneta va sorgir una divisió militar comandada, pel
general Córdoba, que partia en defensa dels Estats Pontificis amenaçats de feia temps pels
nacionalistes italians del general Garibaldi.El

•

De l' 1 d’agost al 13 d’octubre 1854. el còlera va assolar la Barceloneta. En record de l’ajut i
els socors rebuts de Barcelona, el barri manifestà. el seu agraïment amb una làpida que fou
col·locada a la porta que passava de l’església a la vicaria de Sant Miquel.

•

El 1870, la pesta obligà a evacuar de la Barceloneta fins al refugi del convent de Montalegre,
a Tiana, unes mil cinc-centes persones. D’aquesta epidèmia, arran d’haver ajudar els malalts,
en van ser víctimes vint-i-tres persones del barri, entre les quals hi havia capellans, alcaldes
de barri, dependents municipals, serenos i vigilants.

•

El 21 de juny 1871, per commemorar l’actuació de l’almirall Casto Méndez Núñez en el
combat del Callao, amb la fragata Numancia, que comandava personalment l’almirall, amb
una tripulació en que hi havia quatre matriculats a la Barceloneta, es va col·locar una placa
que deia: «A Méndez NÚñez. El Ayuntamiento de Barcelona. 2 de mayo de 1871.»

•

El setembre 1931 es va inaugurar el telefèric que uneix la Barceloneta amb Montjuïc. La
torre de Sant Sebastià, terminal del telefèric, fa 74,40 m d’alçada; la de Jaume I, 107 m, i la
longitud del trajecte és de 1.292 m.

A mitjan segle XX, l’aspecte del barri de la Barceloneta (que en l’ordre urbà no va conèixer el
període de la ciutat antiga, medieval ni renaixentista, perquè es va constituir en el temps de les ciutats
barroques i es desplega en l’era industrial) s’equipara al model que ofereix la ciutat contemporània,
principalment alterada per l’evolució dels gustos i les necessitats socials en unes fases com més va
més curtes, la característica definitiva de les quals és la disgregació, amb la manca corresponent
d’una figura pròpia.

Quasi totalment esborrat all`0 que un dia va ser refugi de pescadors i gent de mar, de
menestrals i comerciants, on -ja ho hem dit- la plaça, l’església i les cases uniformes componien un
tendre i viu paisatge urbà, també cal recordar l’esforç i la dedicació que els habitants de la
Barceloneta van posar per compensar l'anticipada disgregació que hi sobrevingué mentre les cases
creixien amb més i més prestatges de ciment, amb la vitalització del barri gracies a un bon nombre de
centres cívics: cooperatives obreres de consum i associacions culturals i d’esbarjo, acordades a les
noves preocupacions vinculades generalment a la participació política: ressorgia un rejoveniment
cívic que maldava per galvanitzar una vida que s’anava sofisticant amb el progrés.

Ja situats en el segon quart d’aquest segle, no serà difícil al lector d’imaginar, si és que no '"a
tenir l’ocasió de conèixer-ho directament, que la Barceloneta, entre ,altres desgracies greus, va sofrir
mancances i destrucció durant la guerra civil de 1936-1939, i que cap .Els anys seixanta se’n va
recuperar al compàs d’un creixement econòmic general a tot Europa, els beneficis del qual, en el
nostre país, només poden valorar com cal els qui van viure l’adolescència i la joventut durant els anys
anteriors a aquella guerra.

Per sort, avui les coses han canviat moltíssim. Prou sabem que ,ara es pot accedir .1
l’educació amb més facilitat que ahir i que la distancia entre unes classes privilegiades i una majoria
no tan prospera es va esborrant. Però el que potser encara no sabem prou és que les reformes -les
que sigui- han de començar pel fonament cultural, i que no han de consistir en un anar i venir de
plans que tan aviat apareixen com s’obliden sense durar, i, condemnats a perdre’s. s’acaben fonent.
Cal aprofitar i prosseguir les experiències començades amb èxit (per exemple, prenent de la
Barceloneta les que es van fer a l’Escala del Mar i a les associacions culturals col·lectives) per
fomentar costums i aficions que eleven l’individuo i que, com tantes altres coses, semblen haver-ne
esfumat sense deixar cap rastre.

Com que entre nosaltres és freqüent d’oblidar massa de pressa que el que un dia va tenir
importància n’ha de continuar tenint avui, farà bé el municipi de Barcelona de prestar ajuda a la
idea de constituir un Centre d'Història de la Barceloneta, amb un local al barri mateix. N' és un dels
promotors el rector de Sant Miquel del Port, mossèn Pau Calders Claret.
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2.3.- Formació del terreny de la Barceloneta
Situat a l'extrem sud-est de Barcelona, el barri marítim de la Barceloneta és una
llenca de terra de forma quasi triangular, d'unes seixanta-una hectàrees, formada per
sediments marins.

A la Guía-cicerone de Barcelona publicada el 1847, Antoni de Bofarull, oficial de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, refereix que Barcelona, tot i haver estat durant molts segles
l'escala principal de les navegacions dels regnes d'Aragó i el primer departament de la Marina
Reial, no disposava de moll. Les embarcacions de poc calat eren remolcades a la platja, i per a
les més grosses n'hi havia prou amb un sorgidor, que avui fóra a l'entrada del pare de la
Ciutadella, d'una fondària que, a la part de l'entrada i al segle XV, feia uns trenta-quatre peus.
Davant per davant d'on avui s'alça el pla de Palau, quan aquell lloc era la platja dels
Framenors o puig de les Falsies, s'hi va formar un altre illot, l’illa dita d'en Maians; amb
aquest illot i l'anterior units a la platja es va crear el segon port de Barcelona.

De fet, la modificació de les condicions naturals d'aquell sector marítim es remunta a
1438, quan Barcelona va enviar ambaixadors al rei Alfons V d'Aragó, llavors a Nàpols, per
demanar-li permís (que el rei concedí aquell any mateix) i facultat d'imposar drets
d'ancoratge a les embarcacions tant nacionals com estrangeres. Segons Bofarull, des d'aquell
moment fins a 1474 no hi ha notícies del port; l' 11 de setembre d'aquest últim any es van
tornar a posar estaques davant la Torre Nova per tancar el mar amb un braç de terra, segons
el pla traçat per l'arquitecte Staccio, d'Alexandria: d'aquell moll se' n va dir de Santa Creu, i
per commemorar-ho es va posar una làpida a 1 'amiga casa de Glòria, entre el primer balcó i
el segon del primer pis de la casa núm. 13 del carrer Sota Muralla, amb una inscripció que
indicava el començament de l'obra: el “XX setembre MCCCCLXXIV”.

Els treballs d'aquest segon port no s’arribaren a acabar, perquè a final del segle XVI
Barcelona encara no tenia port tancat per cap moll, sinó platja, per bé que disposava d'una
mena de moll, el dit Moll Nou, a la part de llevant, i uns quants pontons que hi servien
d'auxili. El 1696, amb l'acabament del projecte, la longitud assolida era de sis-cents peus de
llarg per quaranta d'ample.
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En altres escrits relatius a aquest port llegim que, havent-ne estat
construïts només cent tres metres d'espigó-moll en més d'un segle, se n'emprèn la primera
prolongació, per orientar-lo més al sud, i que per l'extrem, el 1660, s’arriba al punt d'on avui
arrenca el passeig Nacional; el 1679 se'n fa un altre allargament, i el 1697 encara un més,
que corresponia a l'angle del moll de la Barceloneta amb el del Rellotge, on hi hagué la
primera torre amb llanterna - que cal no confondre amb la que encara hi ha al moll dels
Pescadors, ara amb rellotge i primer amb llanterna. Represes les obres els anys 1723, 1743 i
1744, el 1751 al moll dels Pescadors es ya erigir una llanterna que ara presenta un rellotge i
al peu de la qual hi va haver la Capitania del Port. L'escullera que consolidava aquest espigó
es va acabar el 1762, sota e! regnat de Carles III.

El 1816 es va emprendre la construcció del dic Est, que avança fins a arribar a 334 m
l'any 1820, i a 418 el 1822, en direcció a migdia; prolongat el 1857, s'acabà el 1874. El 1870
s'anuncià la subhasta del moll de la Muralla, després dit de Bosch i Alsina, que es va
començar de dragar el 1872 i entrà en servei el 1876. Aquest darrer any es van enllestir les
obres del moll de Sant Bertran; el primer de juny 1885 començà la construcció del Dipòsit
Comercial; el 1892, el moll del Rebaix va ser anivellat amb el passeig Nacional, i el 1904,
entre la Barceloneta i el moll de Bosch i Alsina va començar la construcció del d'Espanya. El
14 de novembre 1960 s'iniciaren les obres d’enderroc del tinglado número u del moll de Bosch
i Alsina amb l'afany de satisfer un desig dels barcelonins expressat amb una intensa campanya
de premsa: es volia que aquella zona fos alliberada d'edificacions. Finalment, a partir de
1965 el dic de l´Est es va allargar sis-cents metres, i el 1980 aquesta ampliació prosseguí fins
a arribar a mil set-cents metres.

Heus aquí, doncs, que la formació de la petita península de la Barceloneta és deguda
a l'acumulació de la sorra arrossegada pels corrents marins del nord i els sediments del
Besòs, detinguts, sorra i sediment, per l'espigó del pon durant els llargs anys que s'esmerçaren
a construir-lo.
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2.4.- Història del barri
La Barceloneta a poc a poc, s’imposa com un indret temptador per passejar, per
respirar a ple pulmó, per purificar-se, una cosa que precisament era impossible de fer a la
llavors tan densa com bruta i contaminada Barcelona del 1700.
L’any 2003, va complir exactament dos-cents cinquanta anys que l’administrador de rendes
Domingo Fernández del Monte posava la primera pedra de la primera casa del territori que
estava destinat a ser la Barceloneta.
Calia ser, doncs, optimista, malgrat que en aquell territori costava Déu i ajut que les
coses tiressin endavant. Durant molts segles allà només s’hi havia format un tímid i ensopit
illot. L’illot de Maians, però, tan bon punt es va ampliar el port, en només un segle i mig, els
sediments acumulats van crear un nou territori de 71 hectàrees. El projecte d’enlairar allà un
barri nou també es va anar ajornant durant més de tres decennis, però en posar, aquell
ciutadà Fernández, finalment la primera pedra, va resultar que en un tres i no res fou acabat
de construir.
Quan en el any 2003 es va voler celebrar aquest aniversari rellevant, és obligat d’evocar-ne
els orígens¡ i per això recordar algunes de les dades exactes que la historiadora del barri
Mercè Tatjer va aplegar en la investigació realitzada per a la seva tesi doctoral sobre la
Barceloneta.

Retrat del marquès de la Mina

És cert, doncs, que hi va haver una voluntat per part del poder de controlar un
territori que prenia un perfil inquietant; no és menys cert, però, que la raó més important va
ser una altra: la creixent pressió demogràfica. En efecte, el 1748, acabada la guerra amb
Anglaterra, la ciutat recuperava la potencia econòmica, la prosperitat del port obligava a
emprendre’n l’ampliació i, per damunt de tot, l’augment de població era cada vegada més
preocupant.

El capità general marquès de Castel Rodrigo ja va publicar el 1718 un ban que
ordenava la creació d’aquell barri, destinat a allotjar els barcelonins que, en ser enderrocat
el 1714 bona part de la Ribera, havien perdut el seu habitatge.
Amb l’elevat nombre de morts i també d’exiliats, sumat a la por de ser objecte de represàlies,
ja que els peticionaris s’havien de presentar a la policia i declarar la seva situació personal,
va resultar que no es va produir cap mena de pressió demogràfica. Així, doncs, s’explica que
el projecte no tirés endavant. A més, la gent benestant de la Ribera es va recol·locar tot seguit
al carrer de Robadors i pels voltants. Aquesta situació va canviar, però, en poc temps.

L’estampació de les indianes afavoria l’esclat de la revolució industrial en una ciutat,
que, com ha demostrat el professor Jordi Nadal, ha estat l'única en el món en què s’ha produït
una doble revolució: la comercial i la industrial. Una dada és suficient per comprendre
l’abast de l’esmentada transformació social: entre 1718 i 1758 la població barcelonina es va
doblar.

El capità general marquès de la Mina va decretar, a començament del decenni del
1750, que calia sanejar aquella zona i també reprendre el suspès projecte urbanístic. I és que
un antecessor seu, el capità general marquès de Risbourg, havia permès que s’hi instal·lessin
algunes barraques. De mica en mica va arribar a haver-n’hi dues-centes quinze, entres les
dels carboners, els pescadors i les dedicades a guardar combustible o convertides en cambres
de mals endreços del port. Aquell paisatge gens edificant va propiciar que fos poblat per tota
mena de mendicants, desertors, expulsats de l'exercit, nois escapats de la tutela paterna, des
vagats i pòtols.

Havia arribat el moment, doncs, de fer realitat aquell antic projecte urbanístic.
Va ser triat aquell lloc, en no haver-ne d’altre, ja que l’espai on a mitjan segle XIX Cerdà
desplegarà l’eixample era on el Ministeri de la Guerra tenia prohibit enlairar construccions
fixes, en ser el territori dedicat a entretenir els setges.
Era, per tant, fora de muralla, i el primer nom que va ser emprat era el de "Barrio de la
Playa”. Aviat va quedar consolidat el de "Barceloneta"; és un diminutiu que no dissimula no
solament un to afectuós, sinó també una voluntat clara i expressa de pertànyer a Barcelona,
malgrat trobar-se físicament a l’exterior. Era una posició ben oposada a la dels sarrianencs o
dels graciencs, que sempre van voler marcar les distancies i refermar la seva personalitat
independent.

El marquès de la Mina va escriure: "Era borrón de una ciudad tan famosa y capital
del Principado el laberinto incomprensible de chozas de diferentes especies y figuras, todas
de materias combustibles" .

Això significava que la situació dins de la ciutat era senzillament explosiva per manca literal
d’espai per viure; patia una densitat gairebé asiàtica. En no haver encara enderrocat les
muralles, el teixit urbà era impotent per encabir les constants onades d’emigrants.
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El marquès de la Mina, va atorgar tota la responsabilitat tècnica d’aquella gran
operació urbanística, sens dubte la més ambiciosa fins a la construcció de l’eixample, al
comandant general d’enginyers Juan Martín Cermeño, que ho va calcular tot en vares de
Burgos.
La primera mesura va ser, és clar, l’enderroc immediat de les barraques, la qual cosa
va desencadenar les protestes dels pescadors que ocupaven les de la zona ja llavors
anomenada "la Ginebra", i encara no sabem per que. Els qui aventuren la teoria que hi van
residir durant molts anys uns destacaments de soldats suïssos vinguts principalment de St.
Gall, obliden que això va succeir molt més tard.

Per la uniformitat, l’alineació inflexible, la repetició modular, la monotonia evident, el
triomf de la línia recta i la dictadura de l’ortogonalitat, és a dir, de l’angle de noranta graus,
per tot això es va comentar de manera inevitable, des d’un bon principi, que es tractava d’un
estimulant panorama casernari. És cert, però només en part, ja que algunes d’aquestes
característiques venien inspirades no tant per serne l’autor un militar, sinó per l’estil propi de
l'urbanisme barroc. I és que no es dissimulava que es volia imposar al poble la visualitat,
l’ordre, la claredat, la simbologia, els signes evidents del poder, ja que al cap i a la fi,
manava un rei que havia estat atorgat per la gracia de Déu.
La Barceloneta és avui el millor exemple de l'urbanisme barroc que queda dempeus a Europa.

He fet l’observació que era un barri dens, però s’ha de tenir en compte que era molt
ventilat, que tothom podia veure el mar des del portal de casa i que gaudia del formidable i
encisador espai immediat que li oferien les platges i també la gran aigua.
Per desgracia, a mesura que van anar passant els decennis, el barri va patir les seves
pròpies, diguem-ne, "muralles", amb aquells "tinglados", amb els "xiringuitos" i altres
andròmines.
No sabem del cert quins van ser els primers habitants, però sembla provat que no
procedien de la Ribera; sí sabem que es va donar prioritat als propietaris d’aquelles
barraques.L’èxit fou immediat. La prohibició d’enquibir dins les muralles més vapors va
propiciar que s’instal·lessin a la Barceloneta tot un seguit d’indústries, com el Gas, Nou
Vulcano, Alexander, Escuder o La Maquinista. Però també va ser un èxit com a habitatge i
per això es va haver d’ampliar aviat amb el que es coneix com l’eixample.
Barcelona era una ciutat estratègica i, a més, la Barceloneta era sota la jurisdicció
militar, en haver estat el resultat d’una construcció feta pels militars. Encara esta per escriure
la historia de l’urbanisme barceloní emanat dels capitans generals.
Doncs bé, aquests tenien rigorosament prohibit que es modifiqués el projecte original,
fins a l’extrem de no tolerar cap afegit a la coberta de les cases, com per exemple un palomar,
o l'impediment d’adossar cap mena d’element lateral a les façanes; l’excusa era que res no
podia fer nosa a les exigències militars de la Ciutadella.
Coneguda la galopant densificació que patia Barcelona, la pressió per augmentar el
volum vertical era creixent. El 1838, però, el capità general baró de Meer, va permetre
enlairar la que era la tercera planta. Aleshores, es va començar també a triturar l’interior i
va escampar-se el model del que ja en dic el "mig cap de puny" i, tot seguit, un "quart de cop
de puny",

El model de casa era baixet, a fi de no fer cap mena de nosa a les exigències de la
veïna Ciutadella. El model també era petit, molt petit, amb només 8,40 x 7,65 m, o el que era
el mateix: un cop de puny. Havien de ser cases de propietat.
Cada una d’elles constava invariablement de planta, pis, porta central, quatre
finetres, un balcó, frontó, cornisa, coberta a dues aigües amb teules i pintada amb un vermell
tirant a rosat.
A més, es tractava d’un projecte caracteritzat per la densitat, en no disposar les cases
de pati ni de jardí, com tampoc el barri de parcs ni de gairebé cap arbre. Les comptades
places, dues, no eren pensades per a lloc de trobada, sinó per treballar-hi, (om per exemple
els boters, que tot seguit les van convertir en el seu obrador. El ritme de construcció va ser
febril: en només quatre anys havien estat enllestides dues-centes cases i en sis anys s’havia
completat un barri de tres-centes vint-i-nou cases per a una població total de mil cinc-cents
setanta habitants.

El 1861 es van formular les mateixes peticions, però Cerdà s’hi va negar. No està documentat,
però, que manifestés el desig d’enderrocar el barri en no aprovar aquella mena d’urbanisme
tant allunyat del seu.
L’any 1868, un cop finalitzat el segle de jurisdicció militar, fou el governador civil qui
concedí afegir la quarta planta. L’any 1872, l’alcalde Rius i Taulet aprovà la cinquena
planta. Amb aquest ambient no va ser estrany que fins i tot la pla a de braus volgués
augmentar la seva cabuda i demanés incrementar-ne l’alçada; la resposta és fàcilment
imaginable. L’any 1930 ja hi havia edificis que tenien set plantes o fins i tot més. Greu error.
El marquès de la Mina, es deia Jaime Miguel de Guzmán, Dávalos, Spínola, Palavezino,
Ramírez de Haro, Santillán, Ponce de león y Mefia. Aquest orgullós de la seva obra: la
Barceloneta, es la raó que es compren que la primera pedra de la imponent església del barri
fos posada amb solemnitat precisament el dia del seu sant; que el nom de l’esmentada
església fos també el del seu sant patró; que en morir el 1767 donés unes cases que posseïa; i
que preferís no ser enterrat a la seva Sevilla natal ni tampoc al cortesa Madrid, sinó al bell
mig del seu barri, en aquella església de Sant Miquel del Port i en un mausoleu que cisella el
rellevant i fi artista Joan Enric, el mateix que havia esculpit la imatge patronal que
ornamenta l’espectacular façana del Gremi deis Velers a la Via Laietana.
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La ciutat estava orgullosa de la seva Barceloneta i per això l’ensenyava, l’exhibia tantes
vegades com calgués als de fora, com més importants, millor, com per exemple la reialesa. La
visita més celebrada i popular fou la de Caries 111.
Els barcelonins anònims van aprendre tot seguit a estimar-la i a apreciar-ne les
bondats inqüestionables que l’adornaven. Per començar, s’imposà com un indret temptador
per passejar, per respirar a ple pulmó, per purificar-se, una cosa que precisament era
impossible de fer a la llavors tan densa com bruta i contaminada Barcelona.
I si la Muralla de Mar ja tenia un ben guanyat prestigi, a partir de llavors va haver de
competir amb la Barceloneta.
Malgrat aquests efectes benèfics, la veritat dolorosa va ser que va haver de patir uns
moments i un esdeveniments d’allò més punyents. Sofria greus epidèmies, com la terrible febre
groga del 1821, que va obligar els habitants a fugir a la Conreria. Tan deserts van quedar els
carrers, que fins i tot hi va créixer l’herba. En aquests casos, l’exèrcit hi posava setge, a fi que
no transmetessin a la ciutat el nou brot epidèmic.
Va patir el bombardeig devastador del general Espartero del 1843. Els records de les
tempestats i dels naufragis són encara vius a la memòria de les famílies ben arrelades al
barri. Lamentablement, fet que només es conservin quatre cases del model original.

A finals del segle XVIII es van establir els primers banys fixos, els d'En Soler, que tot seguit
van ser adquirits per la Casa de la Caritat; era el començament de D’explotació comercial
d’aquell: espai. El 1840 va anar a rebre banys d’onatge Isabel II;i va tornar el 1844 i el 1845,
no tant per haver-li agradat com recomanació del metge:, a fi de gaudir un dolorós èczema de
pell.
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DETALLS DE L’ANTIGA ESGLÉSIA
1.- Fotografia de l’any 1916 del sepulcre que, des del 22 de gener de l’any 1767, acollia les
despulles del marques, el qual, com a desig pòstum, volgué restar al temple que havia
denominat amb el seu nom, Sant Miquel del Port. El mausoleu fou destruït l’any 1936 durant
la guerra civil. (Arxiu Mas)

Un fet curiós, és que hi visqués el cònsol francès Ferdinand de Lesseps, tal com ho
recorda la lapida encastada a la façana de casa seva, en el número 43 del carrer de Sant
Miquel, just l’edifici esquerra de l’església; i és que aquell personatge em mereix un respecte
gran, en haver volgut actuar de mitjancer prop del ferotge Espartero, a fi que acceptés de no
martiritzar més Barcelona amb el seu bombardeig salvatge.

També és important de recordar que a la Barceloneta hi va ser construïda la primera
plaça de braus estable. Això succeïa el 1834, projectada per l’arquitecte Josep Fontsere. I
allà va esclatar l’any següent aquella revolta temible.
La plaça va ser clausurada i la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País va demanar
en represàlia que fos transformada en escorxador. No va ser així, ja que en aquesta ciutat hi
havia una afecció gran per la tauromàquia que venia de molt lluny, tant, que Joan I ja veia
amb bons ulls que a la plaça del Rei hi fessin les corrides. La plaça del Born va ser un dels
espais més habituals per celebrar també aquell espectacle. Així doncs, el Torín, immortalitzat
per Picasso, Casas, Rusiñol i tants d’altres, va ser la primera plaça fixa i estable, així com
una de les tres que van funcionar alhora per espai d’una vintena d’anys, convertint la nostra
ciutat en un cas únic al món.
Un altre fet lúdic d’allò més simpàtic i evocador és que acollís els barcelonins que,
amb una timidesa confessada, rendien visita per prendre banys d’onatge, que llavors es
dispensaven amb recepta; segons uns teòrics, només podien rebre’n nou, mentre que altres es
mostraven més generosos. I allà anava el poble a celebrar l’arribada del solstici d’estiu, tot
banyant-se nu. Era habitual. Fins ho va fer Amadeu 1, en ocasió de visitar la ciutat el 1871
per ,es festes mercedàries. No resisteixo la temptació de llegir una cita curiosa: "Quina
societat! Quina gent extraordinària! Homes i dones es banyen nus els uns davant dels a1tres
a la platjat de la Barceloneta (a les onze de la nit)..

* Foto del sepulcre del Marqués de la Mina.
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2.- Fotografia de l’any 1916 que mostra la façana de l’església i les escultures de Pere Costa,
que esculpí un Sant Miquel que ocupava el frontal central, í les escultures de Carles Grau, de
Telm i Santa Maria Cervelló, els sants patrons del temple.
Apareixen, al darrere, les campanes de Sant Miquel. Totes les escultures foren destruïdes i la
campana fou llençada en actes de revoltes que s’esdevingueren durant la guerra civil. (1936)

*Imatge de Sant Miquel del Port. Any1936

* Façana amb les tres escultures. Any 1916

*Interior de l’antiga església. Any 1936.
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2.5.-L’Urbanisme , abans i després
Hi ha ciutats, pobles, barris, que s’identifiquen per la seva gent, o per la seva història, o per
les activitats que s’hi desenvolupen, o pel record d’un esdeveniment molt important, que queda en
memòria de tots.
El barri de la Barceloneta és un d’ells. En els darrers vint-i-cinc anys, el barri s’ha
transformat. Ha sigut i continua sent, un repte en l’aprofitament de l’espai i la millora a
l’integració urbana i els seus equipaments i serveis. És un barri petit, amb una distribució
urbanística particular. Diferent a la resta de barris de Barcelona.

REPÀS HISTÒRIC :
1.- DE LES BARRAQUES DELS PESCADORS AL NOU BARRI DE LA BARCELONETA.
2. CREIX EL SORRAL, I EN CONSEQÜÈNCIA S’ESTÉN EL BARRI.
3. BARCELONA TRENCA MURALLES. PRIMER PROJECTE DE REFORMA DEL BARRI.
4. LES PRIMERES GRANS TRANSFORMACIONS EN ELS ENTRORNS DEL BARRI.
5. DENSIFICACIÓ I NOVES FUNCIONS DEL BARRI.
6. DESTRUCCIONS DE LA POSTGUERRA.
7. PLA DE LA RIBERA I EL MOVIMENT VEÏNAL, EL MOMENT D’INFLEXIÓ.
8. EL PERI I LES ACTUACIONS EN L’ETAPA DEMOCRÀTICA.
9. LA BARCELONETA EN LA PERSPECTIVA DE LA BARCELONA D’INICIS DEL
SEGLE XXI.
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REPÀS HISTÒRIC:
1. De les barraques de pescadors al nou barri de la Barceloneta
La Barceloneta és un barrí que neix sota la jurisdicció militar en el sorral existent més fora de
la muralles fortificades de la ciutat de Barcelona. Sorres arrossegades i acumulades a causa dels
dics construïts a ponent que pertanyien al port de Barcelona, des dels inicis del segle XVIII.
En 1730, en aquest terreny consolidat, es va proposar un assentament de les barraques per ús
dels pescadors. Es van construir una trentena, fins que finalment el Capità General de Catalunya
va encarregar a l’enginyer militar Juan Martín Cermeño el projecte d’un nou barri.

dos carrers) tret de !'illa de I'església, que incorporava algunes" traces anteriors, possiblement
de l' assentament de barraques de pescadors.
El 1753 es va posar la primera pedra i el 1755 ja s' havia aixecat el temple de Sant Miquel, i
al seu costat el cementiri. La construcció del barri va ser molt rapida. La modulació era estricta
també en les cases unifamiliars (dues plantes i façanes uniformes), i el 1759 hi havia ja 329
cases aixecades. Darrera l’illa del l’església es va reservar un ampli espai obert on més tard se
situaria el mercat.

•

*Dibuix del 1850 on mosta una vista panoràmica del litoral de Barcelona, on ja es veu el territori
del nou barri de la Barceloneta amb el passeig bora el mar que circulen mercaderies i persones.

El projecte es basava en els criteris de regularitat i uniformitat dels carrers i les illes de
cases disposades en paral·lel al moll portuari, completat amb un eix transversal que trencava la
uniformitat amb la plac;a i l’església. La modulació deis carrers (6,70 metres
d’amplada) ¡del parcel·lari era total {quadrats de 8,40 per 8,40 metres, donant sempre a

Planell de la distribució del nou barri de la Barceloneta, 1753

Més enllà de les illes de cases, prop de la línia de mar, es van construir dues casernes
d’infanteria entre 1764 i 1779, posteriorment una d’elles de cavalleria, i entre elles, una illa de
"casas y huertas de Don Carlos" (actual illa de cases dels carrers Andrea Doria-MaquinistaAtlàntida-Giner i Partagàs). Per la part nord, les illes de cases s’acabaven en el "huerto del
Capitán del Puerto", i més enllà, molt proper a la fortificació de la Ciutadella, es va situar un
escorxador. Per la banda del moll, es van anar construint magatzems.
El sorral fora muralles, la posició de les primeres illes del barri amb relació al moll del port,
la modulació estricta dels carrers i les parcel·les i la uniformitat de les cases, les grans illes amb
l’església, el cementiri i les casernes, la gran plaça interior, són aspectes fundacionals del barri
que després de 250 anys encara es poden reconèixer clarament.
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2. Creix el sorral, s’estén el barri
El 1782 es va plantejar l´autorització per estendre les illes del barri, més enllà de les casernes,
aprofitant el creixement del sorral degut al braç de llevant de l’espigó del port. Aquesta extensió es
va produir també molt ràpidament, i al 1801 les illes arribaven més enllà de l´actual carrer Judici
i fins al de Cermeño, a la vora del rec comtal.

•

1782.- Plànol de l’extensió del barri degut al creixement del sorral.
( illes de cases marcades en negre)

En la mateixa època, també es va proposar avançar les illes de cases per la banda del moll
portuari, proposta que no es consolidaria.
A l’altra banda del rec, apareixen magatzems propers a la platja i un conjunt de barraques que
prenien el nom de "barrio de Ginebra". En aquell tombant de segle es va plantejar també una
porxada addicional en el front de cases davant del moll portuari (passeig Nacional, avui Joan de
Borbó), que finalment s’omplirien de locals amb activitats relacionades amb el port i la pesca, i
més tard amb la restauració.
També als inicis del segle XIX es va proposar poder aixecar un pis més com una "gracia para
continuar el socorro de los pobres artesanos de esta ciudad", proposta que no va reeixir fins a
l’autorització del capità general baró de Meer el 1838. Aquesta segona planta va trencar el model
inicial de casa unifamiliar, provocant l’aparició d' una escala de veïns
adossada a les mitgeres i fora de la composició barroca estricta de les façanes dels edificis.

Durant les primeres dècades del segle XIX, el barri es va anar estenent cap al sud,i les illes de
cases es van estendre fins a la vora mateixa de la línia de mar, que anava retrocedint amb
l’extensió de l’espigó de llevant, que posteriorment va donar lloc al moll nou on es van instal·lar,
el 1834, els tallers de reparació naval de la Nueva Vulcanó, i que va originar també els nous
creixements de la línia de platja.

El 1835 es va construir la primera plaça de braus de la ciutat, El Torín, on havia estat
l'escorxador, prop de les muralles de la Ciutadella.
I el 1948 es construeix la primera línia de ferrocarril d'Espanya, la línia Barcelona-Mataró,
que situa l’estació davant del Portal de Mar (Pla de Palau), les vies de la qual passaven entre la
Ciutadella i la plaça de braus.
A l’altra banda del rec comtal i davant del front de mar, es van instal·lar el 1843 els gasòmetres per produir gas per a l’enllumenat de la ciutat, i finalment, el 1856, entre els gasòmetres i
les cases del barri, sobre els terrenys del rec comtal i els seus entorns (es va situar l’empresa
metal·lúrgica La Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la construcció de tot tipus
d'estructures de ferro aplicades a la navegació, al transport ferroviari i a la construcció civil.
Aquest període suposa, per tant, l’extensió sense continuïtat de les illes de cases seguint el
ràpid creixement del sorral, el primer pas per a la densificació del barri amb l’autorització de la
segona planta alterant el model inicial de la casa unifamiliar, i la implantació de grans instal·lacions de la ciutat que anaven encerclant els entorns del barri i que, amb l’aparició de la
indústria, van diversificar el treball dels seus habitants, fins llavors dedicats principalment a
l’artesania, la pesca i a les primeres activitats portuàries.
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3. Barcelona trenca muralles:
el primer projecte de reforma del barri
El 1862, l’arquitecte municipal Garriga i Roca va plantejar algunes reformes a la trama
urbana del barri, en el marc de les grans reformes originades per la desaparició de les muralles
de la ciutat i l’inici de la construcció de l’eixample. Per una part, la creació de grans passejos per
relacionar el barri amb el Pla de Palau i amb el Poble Nou, així com una nova extensió del barri
cap al nord, fins a les vies del tren. Dins del barri, proposa suprimir la meitat dels carrers
interiors, unint les illes de dues. en dues, transformant el carrer intermedi en patis de les cases.
També proposa la creació d'una gran "plaza cívica al mig dels terrenys de la indústria La
Maquinista Terrestre y Marítima.
*Croquis de la evolució de la vivenda de dos plantes, a tenir escala de veïns, i finalment es
converteix en cases de ¼.

*Plànol d’un projecte d’una casa de la Barceloneta, on s’aprecia la vivenda
tipus unifamiliar a la dreta, i a l’esquerra, la mateixa amb el segon pis.

Els processos de fragmentació parcial del parcel·lari quadrat original del barri, així com
l’agregació en dobles" mòduls, els recull l’estadística de la ciutat d'Ildefons Cerdà, tot i que no
queda reflectida i en el primer parcel·lari sistemàtic de la ciutat que aixeca el mateix arquitecte
municipal Garriga i Roca. La fragmentació parcel·laria anava acompanyada de la fragmentació
interna dels edificis, fins a l’aparició del "quart de casa", el mòdul d'habitatge de 8,40 per 4,20
metres que, un cop deduïdes les parets mitgeres, façanes i l’escala d'accés, resta amb a penes uns
28 m2 útils.

* Alçat i secció de la façana dels nous edificis 1895
En aquest període es comencen a aplicar les ordenances d'edificació de la ciutat, que permetien progressius aixecaments en alçada dels edificis, iniciant un procés de densificació en
alçada que se sumava a la densificació interior dels edificis. En uns casos, aquesta elevació es
va fer sense alterar les parts ja construïdes de dues o tres plantes, mantenint l’aspecte formal
original, mentre en altres s'enderrocava l’edifici existent i es bastia un edifici nou amb una
composició i llenguatge arquitectònic corresponent a l’època. Aquest procés es va fer molt visible en la construcció de nous edificis en el front portuari, sobre el passeig Nacional, on s'ampliaven les parcel·les inicials amb els porxos autoritzats anteriorment.
També es produeix en aquesta època la ubicació del primer establiment de banys.
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La primera proposta de reforma del barrí formulada per l’arquitecte municipal Garriga i Roca
no va tenir incidència real, però significava la incorporació plena a la ciutat del barrí nascut i
desenvolupat fora muralles i sota la jurisdicció militar. La fragmentació del parcel·lari i deis
habitatges i l’elevació de les alçades dels edificis permesa per les ordenances municipals van
suposar l’'inici del procés de densificació del barri. Les instal·lacions de banys van estendre
l’encerclament del barri a la línia de platja, acompanyat de la consolidació i extensió de les
activitats industrials també en el perímetre del barri.

*Vista aèria dels banys de San Sebastià
(Banys Orientals)

Los Astilleros, implantats el 1856 a l’extrem sud del barri, on hi havia el carrer del mateix
nom. En els anys següents, aquestes activitats es van anar situant en diversos trams de la línia de
platja: el 1862, els banys de Sant Miquel, i posteriorment els Orientals, els més grans i espectaculars, situats entre els carrers San Juan (actual Almirall Cervera) i Concòrdia.
El 1873 es va formular el primer projecte del mercat cobert en l’espai de la plaça de la Font,
la gran plaça central dels primers temps del barri, darrere l’illa de l’església, i durant aquest
període es va anar consolidant el front urbà del carrer Ginebra, tot i que el projecte d'eixample fins
a l’antiga estació del tren de Mataró (antic passatge de la Cadena) no serà aprovat definitivament
fins al 1895. També és remarcable el creixement de les instal·lacions de la fabrica de gas, fins
arribar a l’alçada de la plaça de braus, molt a prop de les línies del tren i la Ciutadella.
*Allargament cap al sud, la platja de la Mar Vella va permetre que, amb la terra guanyada al mar, s’hi
anessin instal·lant tot d’establiments dedicats al bany, juntament amb activitats industrial. Com ara la
fàbrica de Gas i Vulcano.

18

4. Les primeres grans transformacions en els entorns del barri
L’exposició universal del 1888 va suposar la recuperació de l’espai de la Ciutadella militar
per a la ciutat, reconvertida en un gran parc urbà, i la construcció del mercat central d’abastament
(El Born), acompanyada per la construcció de la gran estació central de ferrocarril (estació de
França), la sistematització del passeig d'lsabel II, el Pla de Palau i el passeig de Colom.

La consolidació d’una gran àrea central de la ciutat amb motiu de les transformacions
urbanes de Barcelona per a l’Exposició Universal de 1888 va suposar grans canvis en els entorns
del barri i en la seva relació amb la ciutat a través del Pla de Palau, amb una proximitat màxima a
aquella nova centralitat urbana.
Però , d’altra banda, la consolidació i el tancament del port i la seva connexió ferroviària, el
creixement del feix de vies ferroviàries entre el parc de la Ciutadella i el barri, va dificultar els
accessos al barri tot consolidant el seu encerclament i aïllament, mentre la urbanització i
construcció de l’eixample al nord del carrer Ginebra va ocupar tot l’espai disponible, completant
l’extensió possible del barri.

* Imatge de la Plaça Palau, amb les tres torres se Santa Maria del
Mar al fons. I l’escultura central que avui es conserva amb la
funció de rotonda per la circulació de vehicles pel passeig Isabel
II.
Per a la Barceloneta, van ser importants les activitats marítimes vinculades a l’exposició universal que es van desenvolupar en el front de mar, més enllà del gasòmetre, ~mides al parc de la
Ciutadella a través d’una gran passera per sobre de les línies deis ferrocarrils i el passeig del
Cementiri (avinguda Icària), que unia el Pla de Palau amb el Poble Nou. En aquests terrenys
s’implantarà molts anys després (el 1930) I'Hospital d’infecciosos, actual Hospital del Mar.
També van ser molt importants per al futur del barri les decisions que la Junta d'Obres del
Port va prendre al voltant de 1885 sobre la sistematització dels molls portuaris en el front del
barri, en l’entorn del Pla de Palau, amb la construcció de l’edifici del Dipòsit Comercial (avui
Palau de Mar) i amb els “tinglados” o magatzems portuaris, inicialment al moll de Bosch i Alsina
(actual moll de Fusta) i posteriorment al moll de la Barceloneta, connectats amb la xarxa
ferrocarrils per una via interna del port que travessava a nivell el Pla de Palau i tallava la sortida
del barri cap a la resta de la ciutat. La consolidació de
l’autonomia de l’espai portuari serà total amb la construcció de la tanca contínua que aïllarà
el pas del barri i de la ciutat als molls.
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5.-DENSIFICACIÓ I NOVES FUNCIONS DEL BARRI
La densificació del barri, un cop eshaurides les seves possibilitats d’extensió, es va cotinuar produint de
manera imparable, per aixecaments en alçada i per fragmentació dels habitatges. En el cens de 1930,
prop del 50% dels edificis tenien quatre plantes d’alçada o més, reflectint el procés continuat de
densificació del barri. Pel que fa al número de població, en el 1900 hi habitaven 20.538 persones. Al
1945, 11.000 persones i en el 1960, 14.700. Fins arribar al màxim actualment de 35.000 habitants.
En la década dels 60, la Barceloneta es va convertir en un espai d’oci i lleure més importants de
la ciutat. Ja que era l’única platja que dispossava la ciutat, ja que la resta del litoral estava ocupat per
l’indústria i el ferrocarril.

Va ser un èxit aquelles activitats lligades a la platja i al mar, on es va completar amb la
construcció dels banys i del casino de Sant Sebastià, al final del passeig Nacional. Es va intensificar les
activitats relacionades amb la restauració en el porxos del Passeig Nacional i en el front del mar
coneguts popularment com als “xiringuitos”

*Passeig Nacional, on es veuen un seguit de porxades dedicades a la restauració. 1918
*Barraques de Xiringuitos a primera línea de mar.l

ESCOLA:
En el 1900, cal destacar un avanç per el barri, la contrucció de l’Escola de Mar, un centre
educatiu que va ser una influència en la generació. Después de la guerra civil fou traslladada a un
altre indret.

La Barceloneta va estar immersa en el procés de densificació del centre històric de Barcelona en el
primer terç del segle XX, període en què va rebre una part important onada inmigratòria deguda a
d’expansió econòmica de la ciutat fins al 1929, any de la segona exposició universal i del crac
econòmic. Al mateix temps, va ampliar la diversificació de l’oci i el lleure relacionat amb els
banys, mentre que s’acabava de construir el perímetre del barri.
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6. Les destruccions de les bombes, la postguerra i
altres projectes agressius
Els bombardejos de l’aviació feixista sobre Barcelona durant la guerra civil de 1936 a 1939
van tenir com un dels objectius importants el port de Barcelona, i en conseqüència, van tenir
molt impacte en el barri. En la postguerra immediata es va plantejar un ambiciós projecte de
reconstrucció, en el marc del qual es van plantejar dues actuacions urbanístiques complementàries.

La segona actuació es va basar en la desaparició de la caserna de cavalleria, on es va construir
un grup escolar i una nova plaça amb el pati de l’escola al mig, i en l’enderroc de quatre illes fins
al nou carrer Almirall Cervera, substituïdes per dos blocs d’habitatges
amb un passeig central (Almirall Churruca), configurant en el seu conjunt un nou eix cívic fins
al mercat municipal, en enderrocar-se també l’illa de cases situada entre el mercat i el nou
edifici escolar, tot plegat amb una estètica franquista. Posteriorment es va proposar
la prolongació del carrer Almirall Churruca fins ,al mar, amb l'afectació de dues illes de
cases, actuació que no es va realitzar.
L'altra actuació remarcable va ser la substitució de la caserna militar d'infanteria per una
illa d'habitatges per a' pescadors, amb la qual cosa van desaparèixer les instal.lacions militars
que havien estat presents en el barri des dels seus inicis.

* Vista de façana malmesa pels bombardejos.

En les dècades dels anys quaranta i cinquanta va continuar el procés de densificació amb la
intensificació de les alçades dels edificis, en molts casos amb el menyspreu de les
característiques de les façanes històriques. També va continuar el progressiu augment de
població, fins arribar a la màxima densitat el 1960, amb prop de 1.509 habitants per hectàrea, i
una mitjana d'ocupació de quatre persones per habitatge.

La primera, l’eixamplament del carrer de San Juan (actual Almirall Cervera), molt
castigat per les bombes, i la construcció d' una nova façana d'edificis que unien
transversalment les illes tradicionals de dues en dues, i deixaven passar per sota els nous
edificis els carrers intermedis. Aquesta proposta va ser un error urbanístic greu, per que els
nous edificis construïts quasi íntegrament per l'institut Municipal de la Vivenda, i tot i que van
quedar diversos solars sense edificar fins a èpoques ben recents, van suposar una pantalla per
a l’assolellament, la ventilació i les vistes dels carrers afectats.

A aquesta fortíssima aglomeració humana, s'hi sumava el. gran assentament de
Barraques sobre la platja, conegut com el barri del Somorrostro. Aquell assentament
espontani no va començar a ser desplaçat fins a l’inici de la construcció del nou passeig
Marítim el 1957, sense que les promeses d'habitatge per als desplaçats es complissin. El
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passeig Marítim va ser una altra de les grans actuacions de l’època, amb una inserció urbanística
nul-la, perquè es va elevar fent barrera respecte als carrers tradicionals del barri, i estava
connectat únicament amb el nou carrer Almirall Cervera i el passeig Nacional. El projecte era més
extens, es prolongava fins al sud del barri, i estava vinculat a la idea de crear una pantalla
d'edificis en alçada en primera línia de mar, dels quals només es van construir I'edifici alt al final
del passeig Nacional i un edifici d'habitatges construït per l'lnstitut Municipal de I'Habitatge al
final del passeig Marítim, més enllà de I'Hospital del Mar.

7. El Pla de la I Ribera i el moviment veïnal, el moment d’inflexió

L’episodi que va marcar el moment d’inflexió en el futur del barri, va ser el del Pla de la
Ribera, oficialment “Plan Parcial de Ordenación Urbana de la Ribera de Barcelona”, un projecte
molt complet, que plantejava la remodelació de tota la façana marítma des de la Barceloneta fins a
la rambla Prim en els barris del Besòs i des del Poble Nou fins al mar, a rel de la proposta feta per
la societat mercantil RIBERA, SA, integrada pels propietaris de les grans instal·lacions industrials i
per RENFE.

El projecte preveia la remodelació de tot l’espai ferroviari i industrial costaner i la seva
reconversió en espais residencials. En resum, crear una nova Barcelona mirant al mar.

A la Barceloneta, la remodelació incloïa tots els espais industrials i la franja ferroviària. (En
aquells moments la Maquinista Terrestre y Marítima s’havia traslladat a un altre barri de
Barcelona, Sant Andreu. Així que les seves instal·lacions les van desmantellar a partir de 1963.

L’inici de la tramitació administrativa del Pla per part de l’Ajuntament l’any 1969, va promoure
un moviment veïnal oposat format per els afectats per aquest projecte, que no seria positiu pel
barri. Mes tard aquest moviment adquiriria capacitat d’incidir en les propostes per millorar-lo.
Les actuacions urbanístiques de la postguerra van tenir un caràcter puntual i amb criteris
totalment aliens a les característiques del barri i les necessitats dels seus habitants, quan al
mateix temps s'arribava a la màxima densificació, desaprofitant alguns episodis com la desaparició dels casernes militars o la construcció del passeig Marítim, que haguessin pogut
servir per millorar les Condicions de vida dels veïns.

Així, que el Pla de la Ribera no es va dur a terme per la oposició del moviment veïnal i ciutadana
mes la crisi política del final de la dictadura franquista.

La força del moviment veïnal, va quedar reflectida en l’elaboració de l’Estudi Previ a la
Remodelació de la Barceloneta, un treball científic que des de la iniciativ de l’Associació de veïns, i
amb el suport de l’ajuntament, va posar les bases per a un projecte de bari que afrontés el
problemes dels veïns.

El mes important que es va plantejar, consistia en trencar l’aïllament del barri suprimint les
barreres de la infraestructura ferroviàries i portuàries. Traslladar les industries que ocupaven
parcel·les per poder crear nous espais públics i equipaments. Actuar sobre “els quarts de casa”,
rehabilitar els edificis envellits i deteriorats.
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8. EL “PERI” I LES ACTUACIONS EN L’ETAPA DEMOCRÀTICA
-Es va potenciar els equipaments lúdics i esportius a la platja.
Els objectius de l’Estudi Previ es van començar a materialitzar immediatament en algunes
actuacions abans del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) que es va elaborar en el període
1979-1983.
L’actuació més important es va iniciar a l’antiga fàbrica de La Maquinista Terrestre y
Marítima on, a partir de l’adquisició dels terrenys per part de l’ajuntament, es va decidir construir
en primer lloc un nou centre escolar, a ran del passeig Marítim. Actuació de gran importància per
oferir equipaments a la gent jove que marxava del barri. També es va construir un conjunt
d’habitatges socials al servei dels futurs afectats pel projecte de remodelació que el PERI havia de
concretar.

-Es va prolongar el Passeig Marítim cap al sud, baixant-lo a la cota dels carrers integrant
l’acabament de les illes del barri que havien ocupat el front marí.

- La remodelació dels espais ferroviaris en la façana nord del barri amb la previsió del pas del
futur cinturó del litoral.
-Un tram de nous edificis de protecció a tota la façana nord. Per als afectats a la remodelació
interior.

*La remodelació d’espais interiors consta de:
-Es va proposar crear un gran espai públic central, amb l’enderroc de l’escola i una illa de cases
darrera el mercat.
-Es va ampliar l’escola pública situada al passeig Marítim. Actuació que també implicava
l’enderroc d’algunes illes.
-L’enderroc d’una illa de cases davant la Maquinista per poder obrir la nova avinguda Cermeño.

L’altre actuació important, va ser la desaparició de la línea ferroviària que tallava la sortida del
barri cap al Pla de Palau, a la vegada que es reduïen les activitats portuàries en l’àrea
del Port Vell, cosa que va donar peu a la recuperació per a la ciutat el moll de Bosch i Alsina,
actual moll de la Fusta.

El problema dels “quarts de casa”, el pla establia un seguit d’actuacions de remodelació sobre els
edificis mes deteriorats, generalment eren els situats a les cantonades de les illes de cases. Un
programa que consistia en doblar la superfície i la rehabilitació dels espais comuns de l’edifici. Les
persones afectades anaven a viure als nous habitatges de promoció pública que es construïen en
espais de creixement del barri.
La gestió de l’ajuntament en l’etapa democràtica, va ser favorable sobretot en l’etapa 1986-1992,
per l’empenta olímpica. Va ser positiu per que el barri no estava encerclat, sinó obert a la ciutat de
Barcelona.

El projecte de remodelació va concretar les actuacions urbanístiques que desenvolupaven els
objectius de l’Estudi Previ:

*La remodelació d’espais exteriors consta de:

Han aparegut nous espais públics com el moll de la Barceloneta i el nou passeig Marítim.
La nova façana dels edificis socials no es van integrar al barri.
Encara es mantenia un petit espai en el sector de Gas Natural per usos terciaris. Cosa que ja s’ha
construït un edifici de gran interès arquitectònic però fora del context de la Barceloneta.

-Es van recuperar terrenys, com el de la Maquinista.
-Es plantejava una futura transformació de la fàbrica Catalana de Gas, amb la creació d’un gran
parc que enllacés amb la ciutadella.
-Es van obrir els molls portuaris a la ciutat i al barri, tot mantenint l’arquitectura dels tinglados
per acollir noves activitats.

Totes les remodelacions d’espais interns de la Barceloneta, foren sobretot impulsades pel PERI i
tot seguit completant-se amb la gestió del programa ARI.
Ara es de iniciativa veïnal, la rehabilitació dels seus habitatges amb l’ajudes públiques.
Encara existeixen 5.000 habitatges de “quart de casa”, que son la majoria de vivendes que
configuren el centre del barri.
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En aquest període, la davallada demogràfica ha estat molt intensa, però encara segueix sent la
mes alta dels barris de Ciutat Vella. Això ha tingut efectes notables sobre l’activitat comercial i
dels serveis en l’interior del barri, provocant la crisis del mercat municipal, que actualment es
troba en procés de remodelació.

Resumint: La transformació del barri ha estat intensa ens els darrers 25anys. La remodelació
de tots els espais de l’entorn ha permès acabar amb l’encerclament i aïllament històric, obrint-lo a
la ciutat, i ha tingut efectes positius a les vores del barri en relació amb aquets nous entorns.
El Pla Especial de Reforma Interior de 1986, ha estat el projecte de referència de les actuacions
realitzades, en una primera etapa fins i tot abans de la seva entrada en vigor, com a resultat de la
seva legitimitat per fet de sorgir de la pròpia iniciativa dels veïns i dels tècnics implicats amb el
barri, i posteriorment en el marc del programa ARI de Ciutat Vella.

A més de les transformacions en els entorns, s’ha incidit de manera molt positiva dins del
barri, pel que fa a les actuacions puntuals de remodelació, creació d’equipaments públics i millores
en carrers i places. La rehabilitació d’edificis d’habitatges que s’ha desenvolupat ha sorgit
fonamentalment de la iniciativa dels particulars, amb el suport i l’impuls dels organismes implicats
en la gestió en els anys vuitanta.

Tota aquesta transformació s’ha produït en una davallada ràpida de població, acompanyada d’un
progressiu envelliment i d’una reducció general del nombre de persones per llar. Per altra part, el
programa d’actuació pública per a la millora progressiva del grup d’edificis previst en el Pla, no
s’han desenvolupat, deixant 5.000 vivendes de “quart de vivenda” que presenten un nivell
d’envelliment molt elevat.
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9.

LA BARCELONETA EN LA PERSPECTIVA DE LA BARCELONA
D’INICIS DEL SEGLE XXI

Barcelona està immersa en una dinàmica de transformació urbanística dels trams de costa
que quedaven pendents després de la primera empenta del període olímpic. Les transformacions en
el front del Poble Nou fins al Besòs, i en el tram portuari des de la Barceloneta fins a la nova boca
del port, completaran una remodelació total de la façana marítima de la ciutat, trenta anys després
del Pla de la Ribera.

A la Barceloneta, algunes d’aquestes actuacions pendents poden influir en el seu futur.
En primer lloc, les actuacions a l’entorn de la nova bocana del port amb l’extensió de les activitats
lúdiques que ja s’han desenvolupat en altres llocs del port vell, acompanyades de la implantació
d’un gran hotel “Hotel Vela”. Pel nord, s’ha renovat l’Hospital del Mar amb el Parc
d’investigació Biomèdica, i la implantació d’un edifici d’oficines de Gas Natural.

Encara resta pendent la determinació de les activitats en els espais ferroviaris a l’altra banda
de la Ronda del Litoral, en terrenys de l’estació de França. Terrenys que marcaran un futur en
l’integració de la Barceloneta a la ciutat de Barcelona.
La Barceloneta té una situació privilegiada degut al resultat del seu origen i de les
transformacions recents. S’ha convertit en un barri dinàmic i d’oci. Amb un ampli mercat
immobiliari i obert en un futur a que el nomenat “quart de casa” sigui un factor important pel tipus
de gent que acabarà instal·lant-se.

També té un gran valor històric i cultural per fet de tractar-se d’un barri d’origen barroc que ha
mantingut substancialment les traces bàsiques dels seus orígens, malgrat les transformacions.
En aquest sentit el PERI, va potenciar la protecció, entre altres, dels escassos edificis de l’època
inicial de la dinàmica dels habitatges no es resolguin els problemes deis vells edificis, però
continua sent insostenible el manteniment sense millores d’un parc tan extens d’edificis vells i
d’habitatges tant petits.

La Barceloneta té també un gran valor historia i cultural pel fet de tractar-se d’un barri
d’origen barroc que ha mantingut substancialment les traces bàsiques deis seus orígens, malgrat
les actuacions transformadores que ha suportat al llarg deis seus 250 anys t’historia. En aquest
sentit, el PERI va potenciar la protecció, entre altres, deis escassos edificis de l’època inicial del
barri que quedaven, però recents actuacions molt desafortunades sobre aquests edificis, basades en
una modificació posterior del PERI, malmeten aquells valors patrimonials col·lectius que han
d’ésser valorats en el conjunt de. la ciutat formant part de l’estratègia general de preservació i
potenciació del patrimoni historia, urbanístic i arquitectònic deis barris de Barcelona.

I aquests valors, en el cas de la Barceloneta, van més enllà. El rigor geomètric de les traces
històriques deis carrers, les parcel·les i les cases, ofereixen unes potencialitats enormes en el
moment de pensar tot tipus d’intervencions de millora deis espais públics, els edificis i els habitatges, i per tant és també, des d’aquest punt de vista, un actiu fonamental del seu propi futur Si
sobre els espais públics s’ha avançat molt, i també són importants les recents actuacions de
rehabilitació d’edificis, ni que sigui en reparacions de les façanes, la millora deis habitatges, i, més
enllà deis "quarts de casa", deis edificis, és la gran qüestió pendent.

La posició urbana del barri i els canvis en els seus entorns, la seva singularitat històrica,
l’evolució
de la població que hi viu, les difícils condicions dels habitatges, i la dinàmica de les activitats, són
factors que, com ha passat sempre, es viuen en el dia a dia, formen part de la vida quotidiana de la
gent. Unes condicions de vida que en general han millorat molt en els darrers vint-i-cinc anys com
a resultat de les transformacions externes i internes comentades.
La forta disminució de la població ha afavorit la disminució de la problemàtica de saturació de
l'habitatge, que havia arribat a extrems com ara la convivència de fins a vuit o més persones en el
reduït espai de 28 m2 d’un "quart de casa". Però els indicadors d’envelliment, de renda familiar,
de nivells de formació, situació laboral, etc., continuen donant uns perfils molt per sota de les
mitjanes de Ciutat Vella, i també del conjunt de la ciutat.
El repte és que les actuacions futures encertin en I'aprofundiment en la integració urbana del barri
a una Barcelona molt dinàmica, i en les millores que resten pendents per a la gent que hi viu i ho
necessita.
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2.6.- Els seus carrers
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Carrers i personatges recordats
Les plaques de marbre blanc amb lletres negres, més bell i ric que en altres ciutats
espanyoles o estrangeres. Aquests a vegades fan referències biogràfiques de cada personatge, que amb el seu nom, ens desperta la memòria adormida, si es que sabem la seva
història.

MIQUEL BOERA:
Militar al servei del virrei de Nàpols, Ramon Cardona, que participà en les campanyes del
nord de l’Àfrica, a Trípoli, Orà i Bugia (1510-1511) i a la batalla de Ravenna contra els
francesos (1512). Regnant Carles I va comandar les galeres espanyoles d’Itàlia, i el 1543 es

En una altra ocasió, en un llibre que presenta l’estatuària pública de Barcelona, de
les estàtues que s'exhibeixen a ple aire es deia que, tot i saber tothom on són, n'hi ha molt

destacà en la defensa del Rosselló contra la invasió francesa. Les seves despulles reposen a
l' església de Santa Anna, de Barcelona, en un sepulcre ornat amb la seva estàtua jacent.

pocs que sàpiguen qui representen. Una cosa semblant s'esdevé amb el nom dels carrers,
confosos d'altra banda, en la majoria de casos, a causa del gust de canviar-los. Però vegem
doncs qui són les personalitats elegides per designar unes quantes vies del barri de la
Barceloneta, el significat d'altres noms d'aquests carrers i d'altres figures també recordades:

POETA BOSCÀ:
Joan Boscà Almogàver, conegut en la literatura espanyola per «Boscán». El 1527 va
contreure matrimoni amb Ana de Rebolledo; dels fills que en tingué només coneixem el nom

********************************************

de Maria, que figura a l'arbre genealògic al final de les “Notas al Canto del Turia”, de Gil
Polo. Component les famoses “Rimas castellanas", Boscà aporta a la literatura espanyola
un gran cabal de formes poètiques, constituït, segons Menéndez y Pelayo, pel sonet, la cançó
d'estances llargues, el tercet encadenat o dantesc, l' octava reial i, finalment, el vers solt, la
innovació més audaç. De producció catalana, només se li coneix el poema «Esparsa”.

RECTOR BRUGUERA: (abans, de Sant Andreu)
ALMIRALL BARCELÓ:

(Palma de Mallorca, 1717-1797).

Segons notà el 1879 l'historiador Avel.lí Guitert de Cubas, aquest carrer es dedicà al primer
rector de l'església de Sant Miquel del Port, Francesc Bruguera i Lladó, que va contreure la

La celebritat d'aquest marí, de nom Antoni, es deu al victoriós combat que sostingué,
amb un xabec armat pel seu compte, contra dues galeres de pirates algerians, per la qual
acció el 1738 fou nomenat alferes de fragata. Altres gestes seves coronades amb un èxit
semblant tingueren el Mediterrani i l’Atlàntic canari per escena. El 1762 li fou confiat el
comandament dels xabecs reials destinats al bloqueig de Gibraltar i fou ell personalment que
projectà les canoneres i bombardes flotants que es va usar contra els anglesos.

febre groga de resultes d'haver auxiliat els feligresos del barri que en patien, pel qual motiu
va morir el 2 d'octubre 1870. Però, per les dades que la làpida afegeix al nom, «Mataró
1820 - Barcelona 1882. Sacerdot i historiador», sembla que el nom correspon a Mateu
Bruguera, que el 1867 ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i que és autor
de “Cronicón de Barcelona, Historia de la invicta y memorable bandera de Santa Eulalia
(1861), Historia general de la religiosa y militar ordren de los caballeros del Temple
(1882)”, i de la més considerada, “Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y
heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713-1714”, publicada el 1871.
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GINÉ i PARTAGÀS: (Tarragona, 1836-1903)
Joan Baptista Giné i Partagàs, metge higienista, cursà la carrera a la Universitat de
Barcelona, on es llicencià el 1858 i es doctorà el 1862. Ocupà en aquesta Universitat la
càtedra de Clínica Quirúrgica i el deganat, que conservà fins a la mort. El 1865 va fundar
l'Institut Mèdic de Barcelona; el 1862 representa Espanya al Congrés Internacional
CARBONELL:
Guillem Carbonell és l'arquitecte autor de les sales Blanca, dels Cavalls i del Tinell del
Palau Reial Major de Barcelona, del qual fou conservador de 1368 a 1372.

d'Higiene de Ginebra, i el 1889 fou designat director general d'Higiene, també de
Barcelona. Va ser soci de número de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de
Barcelona, corresponent de la de Medicina de Sevilla i membre de les societats franceses
d'Higiene i Mèdico-psicològica. Va escriure i publicar nombrosos treballs de la seva

CERMEÑO:
Pedro Cermeño (m. 23 de març 1792) fou arquitecte, general i enginyer director dels Reials
Exèrcits i Places i individu d'honor i mèrit de la Real Academia de San Fernando. Traçà els

especialitat. Es considera que fou un brillant publicista mèdic i que, amb els seus escrits,
contribuí al progrés de la moderna cirurgia antisèptica; renovà la dermatologia i fou guia
de les doctrines deterministes en psiquiatria clínica i forense.

plànols de l'església de Sant Miquel del Port, de la Barceloneta, i de la catedral nova de
Lleida, construïda per Sabatini. Juan Martín Cermeño va ser l'enginyer militar encarregat
pel marques de la Mina de projectar el barri de la Barceloneta.

GUÍTER: (abans, de Sant Raimon)
Escrit així a la làpida, aquest carrer és dedicat a Avel.lí Guitert de Cubas, que va ser

ANDREA DORIA: (1468-1560)
Almirall i home d'Estat genovès, considerat el més gran marí del seu segle. Serví el papa

secretari de la Tinença d'Alcaldia de la Barceloneta durant quaranta-cinc anys i que
recopilà la millor historia d'aquest barri en la seva obra “Barceloneta”.

Innocenci VIII i Giovanni della Rovere -custodi de les places napolitanes en poder de Carles
VIII de França-, però lluitant a favor seu fou vençut per Gonzalo de Còrdova. Amb vuit
galeres armades pel seu compte, coadjuvà a expulsar els francesos de Gènova, netejà el

GRAU i TORRAS: (abans, de Santa Madrona)

Mediterrani de pirates i corsaris i, en lluita per Francesc I de França, derrotà l'esquadra

Francesc Grau i Torras va fer donació a l'Ajuntament de Barcelona de tres cases, senyala-

espanyola a les costes de la Provença. Després de la batalla de Pavia uní les seves forces a

des amb els números 25, 27 i 29 d'aquest carrer, i 24, 26 i 28 del de Guíter (abans de Sant

les del rei Caries I d'Espanya, va vèncer els francesos de Nàpols i Gènova - que li valgué de

Raimon), per instal·lar-hi unes escoles municipals en un moment que en aquest barri era

ser nomenat almirall major i recompensat amb el Toisó d'Or- i acompanyà aquest monarca

molt difícil de trobar locals adequats a aquesta activitat.

en la seva expedició victoriosa contra Barba-roja.

S'ha dit que, en una ocasió, Doria va arribar amb les seves galeres a la Barceloneta, on

BERENGUER MALLOL:

fou rebut amb gran cortesia i respecte per les autoritats de Barcelona, fora la porta del

Marí català, uní el seu nom a les brillants i glorioses gestes d'armes de l'antiga marina

Mar. Com que l'almirall genovès volia entrar a la ciutat escortat pels seus armats i els

catalana del temps de Roger de Llúria i Pere el Gran. Disposà la seva flota per defensar

consellers l'advertiren que aquest costum no era permès als forasters, Doria desistí de fer-

Barcelona dels francesos i els va vèncer en combat.

ho i se' n tornà, no pas sense saludar amb unes quantes canonades.
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XIV, firma la pau de Viena i concertà el matrimoni de la infanta Maria Teresa amb el delfí
de França. Capità general del Principat de Catalunya des de 1742 fins l'any del seu traspàs,
durant aquest mandat ordenà a Juan Martín Cermeño el traçat del barri de la Barceloneta,
embellí i recompongué les entrades de Barcelona, construí camins empedrats, va obrir
avingudes rectes i féu posar arbres en passeigs, «en el que havien estat barrancs, perills i
lletgesa». El 1759, en nom de Ferran VII va imposar a Joan Balanzó i Boter, capità de la
marina mercant, una condecoració especial, la Creu de la Victoria -única medalla reial
SANTA LlUÏSA DE MARlLLAC: (abans, de la Tempesta) (1591-1660)

creada a Espanya per premiar un fet individual- a causa del triomf aconseguit per aquest

Coneguda en la historia per senyoreta -mademoiselle- Le Gras, pel seu matrimoni amb

marí contra pirates algerians en aigües de Palamós. És autor de les “Máximas para la

Antoine Le Gras, secretari de la reina Maria de Mèdici, és la fundadora de les Germanes o

guerra”, editades a Madrid el 1784, “Diario de las guerras de Italia”, un «Dictamen» que

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. A Espanya, la primera congregació d'aquestes

tracta de la reforma de l'exercit d'Espanya, i d'unes “Memorias”.

germanes s'establí a Reus el 1792, admesa pel comte d'Aranda, ministre de Carles III, i
després a Barcelona, a l'antic hospital de Santa Creu.

Per correspondre a l’agraïment que la població de la Barceloneta sentia per ell, subveninthi ell mateix, el marquès hi va fer fer vuit cases el lloguer de les quals passava a un fons de

Al barri de la Barceloneta, les Germanes de la Caritat van fundar les institucions següents:

reserva per dotar amb cinquanta lliures catalanes, pagadores per la festa de Sant Miquel

al carrer del Rector Bruguera, el 1846, l'Escola de Maria Nena, popularment «les Dames»,

Arcàngel, totes les noies pobres i òrfenes filles del barri que es casarien aquell dia, i amb

perquè era finançada per la Molt Il·lustre Junta de Dames de Sant Vicenç de Paül, fins que

cinquanta lliures més satisfeia anualment el rellotger encarregat del rellotge públic instal·lat

el 1976 l'escola passà a dependre de la Congregació Mariana d'Ex-alumnes de les Esclaves

al temple -que també havia pagat el marquès- i contribuïa al lluïment de les festes de Corpus

del Sagrat Cor, però per no gaire temps; al carrer Balboa, el 1882, l'Asil Col·legi de Sant

i de l'Aparició de Sant Miquel Arcàngel. Aquest generós llegat el va perdre la Barceloneta

Joan Baptista -establert en un terreny cedit pels hereus del marquès de la Quadra-, que tenia

per l'aplicació de la llei de Desamortització, promulgada per Carles III, per la qual aquelles

classe de pàrvuls, amb 130 nois, i escola dominical, amb 150 noies, a part de l'església, que

cases foren venudes.

es va inaugurar el 6 de febrer 1892; i al carrer de la Tempesta, avui de la santa, el 1887, la
Sala Asil de Sant Joan Baptista, sostinguda per la Junta de Dames d'Asil, on se servien

MEER:

menjars als nois, i el 1890 el Col·legi de la Mare de Déu de Montserrat, que va ser a càrrec

Ramon de Meer i Kindelan, baró de Meer i comte de Gra, fou capità general del Principat

de les germanes fins al 1981 i avui és residència de vells i gent marginada i consultori per a

de Catalunya de 1837 a 1839 i de 1843 a 1845. Durant el mandat reorganitzà l'adminis-

tractament de drogaaddictes amb el nom de Residència Bertran i Oriola, creada per la

tració militar, protegí l'activitat econòmica i el 1838 va autoritzar la construcció del segon

parròquia de Sant Miquel del Port. Finalment, la guarderia infantil instal·lada al grup de

pis a les cases de la Barceloneta. Va ser nomenat diputat i senador per Isabel II.

cases construïdes al barri per la Confraria de Pescadors és regida per una monja paüla.
PAREDES:
MARQUES DE LA MINA:
Juan Miguel de Guzmán Dávalos Spínola (Sevilla, 1690 - Barcelona, 1767) començà la

Francisco de Paredes, enginyer militar, es va ocupar de la construcció i supervisió de les
obres del barri de la Barceloneta.

carrera militar quan tot just tenia setze anys. Participà en la campanya de Savoia i fou
mariscal de camp a la conquesta d'Orà. Durant quatre anys va ser ambaixador prop de Lluís
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COMTE DE SANTA CLARA:
Juan Procopio de Bassecourt y Bryas, comte de Santa Clara i baró de Maials, ocupa la
capitania general de Catalunya de 1802 a 1808. De 1796 a 1799 exercí aquest mateix càrrec
militar a l'illa de Cuba, on assolí gran popularitat entre tots els estaments socials, perquè va
introduir grans reformes a la policia de l'Havana, on millorà la salubritat, l'urbanisme i les
fortificacions, artillà la bateria de Santa Clara, afavorí els interessos del comerç, la
beneficència i l’administració i renovà l'organització dels tribunals de justícia.

Altres noms propis pertanyents a la historia general d'Espanya i coneguts de tothom són els
de BALBOA, PINZÓN, PIZARRO, CHURRUCA i CERVERA. Tot seguit donem el sigMARQUES DE LA QUADRA:

nificat o l'origen del nom d'altres carrers.

Títol concedit el 1757 per beneficiar el monestir de jerònims de Santa Engracia de
Saragossa i adjudicat al tinent coronel Lluís de Carbonell i de Ferràs -mort el 1795-, baró

L'ATLÁNTIDA: (abans, de Sant Antoni). Illa de l’oceà situada, segons Plató, davant

de Guía Real, regidor degà i capità del port de Barcelona, cavaller de Sant Jaume i senyor

l'estret de Gades i que desaparegué en una nit a causa d'un terratrèmol submergint-se en el

de la quadra de Sant Agustí de Lluçanès. També és recordat perquè els seus hereus de

mar.

confiança cediren els horts d'en Gurri, Botet i Torrents, entre altres terres, per construir-hi
cases de la Barceloneta.

DEL BALUAR:. Prové de l’època fundacional del barri, perquè a la platja de la Mar Vella
hi havia hagut una bateria que interceptava aquest carrer pel cantó de Llevant i que fou
destruïda el 1814, després de retirar-se els francesos.

SALVAT PAPASSEIT:
Joan Salvat Papasseit (Barcelona, 1894-1924), vinculat a la Barceloneta pel seu matrimoni

DE LA CONRERIA: (abans, d'Álvarez). En recordança de l'asil que el convent de Montale-

amb Carme Eleuterio, per la publicació de quatre números de la revista Mar Vella (en

gre -de l'indret de la Conreria, a Tiana- presta als evacuats del barri durant l’epidèmia

col·laboració amb López Picó, Tomàs Garcés -el seu gran amic- i Maria Manent) i per la

soferta el 1870.

impressió dels seus "Poemes en ones hertziane» (1919) en un taller tipogràfic del barri, va
començar col·laborant, el 1915, en les publicacions de “Justicia Social”, de Reus, i

PLAÇA DE LA FONT: Antigament anomenada Major, perquè és de superfície superior a

“Sabadell Federa”l amb uns articles d'ideologia llibertaria i temàtica obrera que firmava

la plaça de la Barceloneta (abans dita de Sant Miquel). Com que les cases que hi donen van

amb el pseudònim «Gorkiano». Autor” d' Humo de fábrica” i” Glosas de un socialista”

ser ocupades per boters, també va ser coneguda amb el nom d'aquest ofici.

(1918), el 1917 havia començat l'edició del «full de subversió espiritual» titulat “Un enemic
del poble”, que aparegué fins a 1919. Esporàdicament va escriure en altres revistes, en que

DE L'HAVANA: Per les relacions que molts mariners del barri tenien amb aquesta ciutat.

publicà proses artístiques i literàries. Una altra obra seva és “L’irradiador del port i les
gavines”, recull de poemes d'avantguarda.

DELS MAGATZEMS: Respon al dipòsit d'Hisenda que hi va haver en aquest carrer.

30

DELS MARINERS: Perquè en aquest carrer hi va haver un hostal per a mariners en
trànsit que esperaven per embarcar.

DE LA MESTRANÇA (abans, de la Mercè). La majoria dels qui hi vivien eren fusters, calafats o ferrers, oficis relacionats amb la construcció naval.
El 20 de novembre 1960, primer centenari de la inauguració del canal de Suez,
PASSEIG NACIONAL. Designació adoptada el 1845, després del restabliment constitucio-

l'Ajuntament de Barcelona col·locà la làpida que veiem a la casa 43 del carrer de Sant

nal, substituí el nom de Carrer Reial, en homenatge al rei per l'aprovació dels projectes del

Miquel, on Lesseps va viure mentre fou consol general de França al Cap i Casal. El primer

marquès de la Mina per construir el barri.

any d'ocupar aquest càrrec, arran d'una qüestió aranzelària, a Barcelona hi va haver un
motí i es constituí una junta, quasi totalment composta de treballadors que no es proposaven

DELS PESCADORS. Perquè les cases d'aquest carrer eren ocupades per famílies dedi-

sinó enderrocar el regent, general Espartero, substituir-lo per un triumvirat, establir Corts

cades a la pesca.

constituents i fer casar Isabel II amb un espanyol. Aquest motí, que va durar del 13 de
novembre al 4 de desembre 1841, va obligar el capità general, Antonio Van-Hallen, a

DE LA PROCLAMACIÓ. Per les grans festes celebrades el 1833 amb motiu de la jura de

protegir-se a Montjuïc, des d'on comminà els revoltats amb l'amenaça que, si no es donaven,

la princesa reial Maria Isabel Lluïsa com a hereva del tron, en absència d'un hereu masculí.

bombardejaria la ciutat.

DE LA SAL. A causa que hi hagué molins i dipòsits de sal d'un magatzem del rei.

Aquesta amenaça, complerta per Espartero el 2 de desembre sense afectar la població de la
Barceloneta, que, emparada per les forces militars fetes fortes al barri, es mantingué en

DE VINAROS (abans, de Sant Oleguer) i de la VILA ]OIOSA (abans, de Sant Sever). Hi

calma, va ser la causa que molta gent de Barcelona s'hi anés a instal·lar; l'arribada a la

van residir moltes famílies vingudes d'aquests pobles.

Barceloneta es va fer amb barques. Amb altres intencions i pel mateix procediment, uns
grups revolucionaris, amb ostatges, en el moment de desembarcar-hi van ser sotmesos per
seixanta llancers del regiment de Cavalleria que els sortiren a l'encontre a les ordres del
comandant José García. Amb aquesta acció es va rescatar les filles de Van-Hallen, la muller
del governador de la Ciutadella i altres dones que havien fugit esporuguides de la ciutat,
totes les quals foren ateses pel regidor Ballester a l'esmentada casa del carrer de Sant Miquel, on també es refugià Lesseps, el qual, per l’ajut humanitari prestat en unes
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circumstancies crítiques, va merèixer que la reina Isabel II intercedís prop del govern

proclamà la República; també va ocupar, per poc temps, el càrrec de governador civil de

d'Espanya perquè Lesseps fos nomenat comanador de l'Orde de Carles III; els francesos

Castelló i delegat del Govern a Tarragona. En Clavé va deixar escrites 161 obres musicals:

residents, agraïts, feren encunyar una medalla en honor seu; la Cambra de Comerç: de

el millor de la seva producció.

Barcelona li va dedicar grans elogis públics.

De Miquel Escude, Guitert de Cubas en recorda algun dels originals sistemes de
propaganda, que van fer autentica forrolla. Per les festes de la Mercè de l'any 1872, va
fabricar un gran bombo amb armadura d'acer, muntada sobre un carro, batut mecànicament
per dues grans maces, que amb l'espetec que feia recordava molt els dispars de l'artilleria.
Una altra vegada, havent organitzat una rifa, premiada amb tres màquines de cosir, va
repartir gratuïtament 10000 números. Per Carnaval de 1876, va recórrer per primera
vegada els carrers del barri amb un canó d'aire comprimit, de trenta centímetres, que engegava caramels, ninots, fireta i altres foteses fabricades per ell mateix. (Una altra versió
parla d'un canó de fusta que produïa sorolloses salves per anunciar l'arribada de la Festa
Major i que era accionat per un personatge conegut per «General Lagarto», vestit amb un
llampant uniforme, molt popular entre la canalla. En tot cas, el costum del canó que engega
caramels per la festa major de la Barceloneta s'ha perpetuat per alegria dels menuts.)

Una altra làpida, també donada per l'Ajuntament de Barcelona, situada a la façana de la
casa 42 del carrer del Mar fent cantonada amb el carreró per on s'entra a la plaça de la
Barceloneta des del passeig Nacional, commemora la primera actuació de la societat coral
Euterpe (hauria de ser La Fraternitat, que el 1857 va canviar de nom pel d'Euterpe), oferta
el 14 d'agost 1850 en aquella plaça sota la direcció del mestre fundador, Josep Anselm
Clavé. En ocasió del 105è. aniversari d'aquell fet, el 24 de setembre 1955, es col·locà aquest
record essent director de la societat coral Euterpe el mestre Josep Paltré i Arnaldo.

El setembre 1881, també per les festes de la Mercè, a la plaça de Sant Sebastià, avui
d'Antonio López, Miquel Escuder va muntar una construcció per exposar els seus productes.
Segons Guitert, era esvelta i bella, i per dins tenia un saló de trenta metres, tot circumval·lat
de columnes, amb un accés subterrani i, al capdamunt, un Neptú voltat de roques i dofins,
herbes, ramatge i plantes aquàtiques, d'on queien grans dolls d'aigua des d'una alçada de
deu metres, il·luminats amb llum elèctrica; aquesta instal·lació havia costat la fabulosa
quantitat de 77.500 pessetes. Quan els tallers Escuder van plegar, al lloc on havien estat

Músic, poeta i polític, Josep Anselm Clavé i Camps (Barcelona, 1824-1874), aconseguí el

s’instal·là la fàbrica de farina La Anita.

seu ideal d'instituir uns cors que apleguessin els treballadors en fraternals societats corals.
D’aquelles agrupacions, la primera va ser L'Aurora, conjunt que s'acompanyava de flautes,
guitarres, mandolines i bandúrries, que serví de base a La Fraternitat, origen de les
nombroses societats que coneixem per Cors de Clavé. Literàriament, Clavé va escriure
poesies en castellà i català (“La Maquinista”, 1876) i també teatre. Durant el regnat
d'Amadeu I va presidir la Diputació Provincial de Barcelona, que regia el 1873 quan es
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Amb el nom del «Negre de la Riba» es conegué una figura de fusta de mida natural, que va
ser molt famosa entre els menuts, que, d'altra banda, se' n sentien espantats, lleig com era.
Cap a 1860, aquesta escultura, que representa un negre africà guarnit amb la indumentària
típica, procedent d'un vaixell del segle XVI o XVII, del qual devia ser el mascaró de proa, va
estar damunt la porta d'un boter del passeig Nacional de la Barceloneta -un tal Benjoch. Des
d'aquest establiment la figura va ser traslladada a la botiga d'un altre boter, parent d'en
Benjoch, al passeig del Cementiri del barri veí de Sant Martí, i, d'aquí, a final de 1887, passa
a la casa número 8 del carrer de Castillejos, on hi havia una botiga de vins regentada per un
comerciant de nom Pallarols o Payols.

El 1900, en Pallarols va vendre l’estàtua a Josep Moragas, que, després d’instal·lar-la al
taller de maquinària que tenia vora la botiga de vins, la posà a casa seva, al barri del
Carmel, per dur-la finalment en un taller del passatge Cabrinetty, de Sant Martí, del qual
eren propietaris els seus nebots, els germans Pla, que en feren donació al Museu Naval de
Barcelona.
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2.7.-Aprovacions per edificar el 2º pis
En el moment de construir-los, els porxos es van avançar fins a cinc pams a la vora
EL 1808 es produeix la primera aprovació per edificar per compte de particulars.

de la calçada del que avui és el passeig Nacional i es cobriren amb una teulada que arribava

Per una reial ordre del 2 d'abril d'aquell any «s 'accedí a formar porxos en ellloc del front

al nivell dels balcons del primer pis de les cases que, donant en aquest passeig, també eren

de cases que donen a l'andana del port; també es preveia d'establir nous solars sobre la

paral.leles al carrer del Mar. De fet, van ser els propietaris d'aquestes mateixes cases que els

platja i el barri de la Barceloneta, sempre que el terreny ho permetés, a base d'allargar les

van aixecar «sobre un terreny que no els penanyia». Aquesta irregularitat va ser resolta pel

línies d'illes de cases i carrers. Tot plegat es confià al capità general, amb acord de

capità general Domingo Dulce de Guerrero Garay y Sáez, que el 1858 oferí als ocupants de

l'enginyer director». Aquesta competencia, quan el 1816 el rei Ferran VII va restablir el Pa-

comprar els porxos. En aquestes construccions baixes, encara se'n conserva alguna,

tronat Reial, va suscitar la qüestió de si la facultat de beneficiar o establir els terrenys del

reformada, és clar, havent-ne redu'it la planta, s'hi van instal.lar magatzems d'estris propis

poblat i altres d'adjacents corresponia al capirà general o al batlle general (carrec

de la navegació i la pesca i tavernes conegudes per «pudes», és a dir, pudents. Altres ta-

equivalent a ministre del Reial Patrimoni), i el 10 de desembre 1824 es va resoldre a favor

vernes d'estil semblant, establertes al moll de Rebaix, en van desapareixer el 1892, quan el

del primer -en el moment de suscitar-se aquesta competencia, ho era Francisco Javier de

moll s'anivella amb el passeig Nacional.

Castaños y Araguerri, després duc de Bailen; ja resolta la qüestió, ho fou Francisco
Bernaldo de Quirós y Mariño de Llobera, marquès de Campo Sagrado- en les condicions
estipulades quan la Barceloneta es va establir, «permetent que s'hi poguessin edificar quatre
illes de cases, formades pel comandant d'Enginyers Ramon Plana, en el terreny contigu a
l'hort d'en Soler -Bartomeu Soler, el propietari més antic d'aquesta zona- i es va prohibir la
construcció dels magatzems 5, 6, 7 i 8.»

Respecte a aquestes curioses construccions, l'any 1918 la Casa de la Ciutat va
formular un projecte de noves alineacions del passeig. Així, la zona ocupada pels porxos
(que el projecte anomena «patis») passava a ser un vial. A aquest projecte s'hi oposaren
sistematicament els propietaris, que trobaven que la fondaria de vuit metres a que havien de
reduir la seva propietat era practicament inaprofitable i, doncs, de reedificació impossible.
Per posar fi a aquests entrebancs i estudiada una nova distribució dels vials per la
Delegació d'Obres Públiques, es va arribar a la conclusió que, tot i que aproximadament
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calia ocupar una tercera part dels dits patis, ja no era indispensable de fer-ho totalment i,

amb la Ciutadella], a favor de Charles Lebon, assentador de l'enllumenat de gas»; i el 29

per tant, la major part dels dos terços restants estaven en condicions de ser edificats a tota

d'abriI1853, Josep Gil i Serra, en nom propi i com a apoderat dels seus germans, convé a

l'alçada.

favor de la Sociedad para el Alumbrado de Gas «una porció de terreny situat entre la
fàbrica actual i el mar.»

Les cases que es consideraven afectades eren, com hem dit, les de vuit metres de
fondària contigües al carrer del Mar i immediatament paral.leles al passeig Nacional. Amb
l'aplicació d'aquest projecte, hi hagué cases que van ser reformades, mentre que, engrandint
el solar amb els 9,70 m procedents dels patis, se' n constru'iren de noves, amb la qual cosa
es va poder portar a la practica el desig que «les façanes noves responguessin a l’estètica
que el passeig haurà de prendre una vegada reformat i d'oferir així una bella perspectiva de
conjunt que podra admirar tothom que vindraà a visitar la nostra urbs». Aquesta important
reforma es deu a l'arquitecte municipal Francesc de Paula Nebot, també autor del projecte
de la plaça de Caralunya que es realitza l'any 1929.

En ocasió de la segona aprovació per edificar, de 1826, el 20 de gener d'aquell any
Tornem als ja esmemats terrenys que hi havia entre la platja i el barri de la Barceloneta.
Aprovats a començament del segle XIX per establir-hi nous solars, el 24 de desembre 1819
el Reial Parrimoni en concedeix una part a Josep Vandeli, al punt on amb els anys es construiria la plaça de toros dita del «Torín», de la qual sembla que l'interessat era propierari
l'any 1837, segons una escriprura per que es resol un plet interposat per Pere Gil i Babot
contra en Vandeli, que havia ocupat una part del terreny d'en Gil. L'escriptura és subscrita
per Teresa Rigotti, «usufructuaria dels béns del difunt Josep Vandeli», i duu data del 18
d'agost 1842.

Joan Tomasino, mestre ferrer i manyà, veí de la Barceloneta, cursa una instancia
"proposam de comprar un terreny contigu a can Soler i als corders de viola: és a dir, una
part destinada a plamar-hi un hort i una altra a aixecar-hi cases o magatzems, pel preu de
800 duros de plata», totes les quals peticions li foren ateses pel marquès de Campo Sagrado
el 29 següent.
Al cap de tres mesos, el 17 d'abril, d'aquella mateixa peça de terra, en Tomasino en ven
al gremi de corders de viola «dues parts dels solars»; el 24 de gener 1853, el mateix gremi a
Caries Feliu i Berenguer, hortolà, «dos cossos de casa, números 4 i 5», i el 19 de març
1856, a Antoni Grau i altres, «el solar sense edificar, transmès, en nom de tots els individus
del gremi, per Pere Monmany, Ramon Colom i Frederic Salom, actuant com a perits de la

El 20 de gener 1825, Celdoni Sastre i Naranja, fuster de ribera, obté dues-centes

valoració de la casa fàbrica Josep Fontserè i Josep Oriol Mestres».

vares en quadro «d'un terreny arenós situat fora el portal de Mar, intermedi entre l'hort d'en
Soler i el fort de Don Carlos». El 3 de juny 1834, Ignasi Sastre i Naranja, també fuster de
ribera, ven aquest terreny a perpetuïtat a favor de Pere Gil i Babot, en nom del qual Pere
Gil i Serra, apoderat legítim, cedeix el 4 d'agost 1842 «una gran porció de terreny, amb
totes les voltes, tanques i altres edificis que s'hi contenen; la tanca era prop del portal de
Don Carlos [és el pum per on es travessava la caponera que unia el fort. del mateix nom

A la copia d'una escriprura (atorgada després de 1837) es declara que del terreny
concedit pel marquès de Campo Sagrado a Joan Tomasino, aquest n'ha venut a Carles Feliu
«un hort i fabricà a la Barceloneta», intervenint en la venda la senyora Francisca Dadero y
Ponte, viuda de Vicente Dadero i mare de José Oriol Dadero y Ponte, registrades així:
"L'hort, d'una mojada i mitj.t, amb dos portals o entrades, l'un al costat de la casa de dita
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d'en Soler, i l'altre al camí dit de Ginebra, amb casa per a l'hortolà, safareigs circuïts de

pila, de la Barceloneta. (Tant si eren familiars com si no, al mateix barri hi havia un Pau

parets i coberts amb sostre, amb la sínia corresponent, i dins l'hort, una casa fàbrica amb

Soler, propietari d'una casa al carrer del Nord, i el 1893 hí trobem Josep Soler i Ferran

porta en el dit camí de Ginebra que limita, a Orient, amb els edificis propis de l'empresa

do, boter, que també hi tenia casa, al costat del número 33 del carrer de Sant Ferran),

d'il-.luminació del gas de Barcelona; a Migdia, amb la casa i l'hort que hi posseeix la Casa
de Caritat; a Ponent, amb la línia de cases propies dels corders de viola, i, per Tramuntana,
amb el camí públic dit de Ginebra, destruït per l'hort propi del senyor Pere GiL.

Situada «entre la platja coneguda per la Mar Vella, el camí de carro dit després de
Ginebra i el carrer de Sant Ferran", el que és recorda més d'aquella propietat és
l'establiment de banys d'aigua de mar, que per diferents transmissions portaran altres noms,
a part el d'en Soler. Un cop fundats, els banys i quatre cases magatzem (números 1, 2, 3 i 4

Arran de la tercera aprovació per edificar, el 1849, en una altra instància, del 19 de

del carrer de la Concepció, abans dels Sants Metges i avui de Salamanca) van ser adquirits

març, el referit Caries Feliu demana permís «per servirse del terreny que es demarca en el

el 22 de febrer 1821 per Francesc Espalter i Tolrà, propietari i del començ de Barcelona, el

pla que adjunta, senyalat mitjanpnt unes ratlles grogues o gutagambes», amb la pretensió

qual, el 10 de juny 1785, abans de fer aquesta compra, havia adquirit a can Soler «un altre

d'edificar-hi unes cases cap al cantó de la platja, advertint que, assentada la fàbrica de

solar per molí de sal, al lloc dit dels corders de viola,, i encara dos solars més, de la mateixa

teixits, safareigs i sínia a la part concedida per R.O. per edificar, resulta que la porció de

línia, situats darrere l'hort d'en Prebost", el 18 de març 1786.

l'edifici compresa entre aquella i la del gas travessa l'esmentat terreny prohibit. Aquesta
sol.licitud va ser denegada el 4 d'octubre següent, perque no es permetia «construir en el

El 28 de juny 1837, n'Espalter ven els banys «a 1.1 Junta de la Nacional Casa de

terreny comprès al costat de la fàbrica del gas, atès que és part del terreny que ha de que-

Caridad, i els reben el president i els vocals d'aquesta Junta, senyors baró de Maldà, Ignasi

dar expedit per a la millor defensa de la Plaça».

Carbó i Josep Manuel Plana, per un cens de 490 lliures i entrada de dos pollastres", Com a
administrador de l'obra benèfica hi figura l'alcalde corregidor de Barcelona, Juan Pérez
Calvo. En aquell moment, e! terreny dels banys era format «per tot aquell hort circuït de

L'emprenedora personalitat de CarIes Feliu i Berenguer, inscrit el 1853 com a

parets amb el camí que hi facilita l'entrada, unes casetes baixes a l'esquerra, i a la dreta dels

hortoIà i veí de la Barceloneta, la descobrim amb la lectura d'un avís oficial del 10 de març

banys constru¨its a l'hort esmentat", la superfície del qual va ser augmentada el 22 d'agost

de 1856, en que s'hi al.ludeix com a «veí de Barcelona i propietari de diversos edificis de la

1842 per l'atorgament fet pel capità general Antonio Van Hallen y Sartí a la mateixa Casa

Barceloneta», i tot i no ser tan afalagador per al dit Feliu, també ho demostra el mateix

de Caritat, «gratuïtament, del títol de cessió d'uns terrenys intermedis entre la paret testera

comunicat, en que el capità general, Juan Zapatero y Navas, «per haver comès vint

de la Casa de Banys d'aigua del mar i les vint-i-cinc vares de platja comptadores des de

infraccions, segons el que disposen els bans per a la construcció d'edificis en el dit barri, el

l'aigua, que per I'ordenança de Marina han d'estar lliures, essent com són fora dels límits

multa amb 25 lliures catalanes per cada infracció».

que, fins al present, s'han concedit a la població de la Barceloneta -terrenys vacants entre el
fort de Don Carlos i el moll Vel.

Com podem recordar, sovint faig referència a l'hort i la casa d'en Soler per situar

Un mes abans de la cessió dels terrenys vacants de la platja, el 12 de juliol, Valentí Espa-

els solars esmentats fins ara. Al començament, el terreny es va obtenir per concessió del

ró, natural de Llívia, adquireix d'Antoni Valls «dues porcions de terra dels Banys, una de les

comte de l'Asalto i marquès de Grigny, Francisco González de Bassecourt, el 10 de juny

quals es destinava a carrer públic a continuació del de Sant Ferran, que havia d'arribar fins

1785 a favor de Bartomeu i Bartomeu Soler, pare i fill, «Fabricant reial d'eixàrcies» i

a mar,), Més endavant, el 22 de novembre 1850, la Casa de Caritat transfereix al dit Valls -

comerciant, que a la mateixa propietat van fundar el primer establiment de banys de mar, de

Antoni Valls i Llobet, adroguer- i a la seva muller, Ignàsia Gavarrell, també filla
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d'adroguer, «tot el platerreny i els antics banys que van ser enderrocats i altres que

altre mobiliari existem», a la societat La Maquinista Terrestre y Marítima.

adquirí». (Filla d'aquest matrimoni és Antonia Valls i Gavarrell -la «ve» baixa del segon
cognom és alta en altres ocasions-, muller d'Alejandro Momalvo. Recordem que una de les
formes hipocorístiques d'Antonia és “Tona”, fet que pot justificar el nom de «Banys de la
Senyora Tona», com popularment van ser anomenats, després de la Casa de Caritat i,
abans, de Can Soler»,

Gràcies a la lectura d'aquesta documemació, trabada a les indústries més importants
que es van establir a la Barceloneta, podem saber I'origen i els canvis successius en la
propietat dels solars i les cases que es van formar fora el nucli habitat del barri, a partir dels
primers permisos concedits per construir-hi per compte dels particulars.

Per aquells anys i aproximadament fins avui, entre 1764 i 1779, es van construir les
El 23 de febrer 1852, Antoni Valls \-en a favor de I'esmentat Valentí Esparó «una
extensió de terreny situat a la Barceloneta que confronta a Orient amb el gasòmetre; a
Migdia, amb l'establidor Valls, i en part amb Francesc Espalter, mitjançant un camí que va
als Banys; a Ponent, amb Joan Vilar, i a Tramuntana, amb Carles Feliu, no podent-hi
construir banys d'aigua de mar». Finalment, el 9 d'octubre 1860, Ignasia Gavarrell, natural
de Vilanova, viuda d'Antoni Valls i Llobet de primer matrimoni, muller de segon de Josep
Sayol i Olsinellas, traspassa «l'establiment de Banys, d'aigua de mar, conegut per «banys de
Can Soler», amb totes les piles de paredat i de marbre muntades i en estat de servei, la sala
de repòs, el magatzem i altres edificis annexos i independents dels banys ja indicats, amb tot
el terreny edificat i sense edificar, màquina de vapor [amb una foça de 16 cavalls, era al

casernes d'Infameria i Cavalleria, obra de Juan Garrido i Bertran, en els solars avui
ocupats de la primera caserna, pel grup de cases construïdes per la Confraria de Pescadors,
i, de la segona, l'Escola de la Verge del Mar i la plaça del poeta Bosca. Els carrers de
Balboa i adjacems, Carbonell, passatge CarbonelI, Pizarra, Marquès de la Quadra, del
Mediterrani i de Pinzón, es van obrir el 1887, quan es va edificar un conjunt de quatre illes
de cases axamfranades, i tres illes més, incompletes, que donen al passatge de la Cadena, les
quals apareixen regulades per l'actual projecte de reforma d'aquest sector.
El 1886 es construeix el mercat, amb elements prefabricats de ferro colat, i el 1918 el
nou local social -modernista- de la Cooperativa Obrera La Fraternitat, al número 9 del carrer de Sant Carles.

carrer de Sam Ferran, al costat del solar que el 1854 ocupava la Societat de Navegació i
Indústria, després Compañía Transmediterránea], la sínia i les canonades, i altres estris per
a l'extracció de l'aigua del mar, per a l'ús i servei dels mateixos banys, el dipòsit, calderes i

Després de 1939, per reconstruir els danys produïts durant la guerra civil, s'obren els
carrers de l'Almirall Churruca i de l'Almirall Cervera. A banda i banda del primer, l'Obra
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Sindical del Hogar es va ocupar d'edificar-ne totes les cases, d'un mateix model; el segon,

A continuació mostro la imatge d’un certificat de 1856, on el capità general donava

més ample i que arriba al passeig Marítim (abans dit del General Acedo, constituït per dos

permís per edificar el segon pis sobre les cases ja edificades amb un plec de

trams inaugurats el 1959 i 1964, rcspectivament, de 540 m l'un i de 386 m l'altre), s'adoptà

condicions que regulaven l’alçada màxima de planta. El tipus de material per a les

solució d'una pantalla de façanes iguals a banda i banda de carrer. Va ser un gran error de

baranes, més característiques constructives per intentar que sigui un edifici omogeni.

valer salvar el pas de les antigues travessies que creuen perpendicularment el carrer de
l'Almirall Cervera mitjançant una mena de ponts que uneixen els blocs d'habitacions: així,
aquestes travessies i les cases que hi donen han perdut la visió del cel i el mar, i el barri en
resulta més tancat, ja essentho prou pel superior aixecament de les altres cases circumdants
construïdes en períodes anteriors. Respecte a l'últim carrer hem de fer esment de l'edifici
projectat el 1954 per l'arquitecte J.A. Caderch, situat a la banda de mar fent cantonada amb
el passeig Nacional; i, al mateix cantó, prop del carrer del Baluard, de la moderna església
de la parroquia de Santa Maria de Cervelló.
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2.8.- BARCELONETA, “barri marítim”
Afirmar que la Barceloneta és el barri marítim per excel·lència de Barcelona és cosa
coneguda i moltes vegades repetida. Però en poques ocasions s'ha reflexionat sobre aquest
caràcter mariner del barri més enllà d'uns quants tòpics, oblidant habitualment la seva
contribució al desenvolupament de Barcelona com a ciutat portuària i com a capital
marítima.

La Barceloneta va néixer fa 250 anys en terreny guanyat al mar degut a la construcció
del dic de recer del port de Barcelona. Des de 1477, quan es va iniciar la construcció del dic
actual del port - el "moll", en termes d'aquella època- cada nou tram de prolongació de
l'obra marítima anà acompanyat d'un creixement de la platja a Llevant. A continuació, sovint
el seguia una regressió de la costa a ponent i, després, un rebliment del migrat espai de mar
resguardat que la ciutat comercial i marítima volia convertir en un port segur. Però el port
artificial, suficient i segur, no es va aconseguir fins quasi quatre segles després de començar
l'obra del dic, gràcies a les noves possibilitats que va aportar la màquina de vapor a la
construcció d’infrastructures portuàries.
Des del començament de la construcció del port fins a la fundació de la Barceloneta,
la costa va progressar uns 800 metres en sentit perpendicular a la línia de mar i bastant més
d'un quilòmetre en la mateixa direcció del dic. A més, la platja va continuar creixent després
de començada la construcció del barri. És el fenomen que els enginyers coneixen com
dinàmica litoral de sediments i al qual es deu que, en menys de tres segles, es guanyés l'espai
al mar on es va construir la Barceloneta. El nou barri, pel seu origen i situació, es va
vincular ben aviat ai desenvolupament de les activitats portuàries i marítimes de la nova era
comercial de la ciutat.
A mes de ser construït sobre un territori guanyat al mar, les dues principals façanes
del barri donaven al mar: l’una al port, als molls, on durant molts anys s'han realitzat
importants activitats de carrega i descarrega de vaixells i d'emmagatzematge de
mercaderies; l'altra a la platja, espai dedicat. fonamentalment, a la pesca i al lleure (banys,
restaurants), però també durant molts anys a les activitats industrials (construcció naval,
metal·lúrgia, gas) i, en menor mesura, sanitàries (Hospital d’infecciosos- Hospital del Mar),
educatives (Escola del Mar) o científiques (Institut de Ciències del Mar).

Quan la Barceloneta va néixer i durant més d'un segle, la comunicació amb el mar, tant en la
vessant del port com en la de la platja, era oberta. El barri es relacionava amb la mar
directament, de forma natural, sense obstacles que n'impedissin l'accés. Al moll i a la platja
es realitzaven moltes feines: des dels treballs dels estibadors a la pesca, des de
l'emmagatzematge de mercaderies a la construcció naval i, a més, s'aprofitaven per al
passeig i el lleure. Les activitats arran de mar mantenien una relació natural amb les de
caràcter urbà, com sol succeir en els barris portuaris de moltes ciutats marítimes. En uns
llocs es treballa i en els altres es viu, sense discontinuïtats ni incompatibilitats. En algunes
ciutats, aquests barris portuaris acullen tota mena de serveis per als mariners i la gent de
pas que arriba al port, fet que els dóna, a més, un ambient característic.

Una descripció del que devia ser a mitjans segle XIX el moll, anomenat la Riba, es
troba en el llibre de divulgació de la nostra historia marítima. La marina catalana del vuitcents, d’Emergència Roig:

"La Riba de la Barceloneta, tan famosa, el veritable moll del port, arrencava
d'aquesta platja i moria al Farell. El moll era baix, amb anelles de ferro, per
amarrar-hi. Massa estreta, la Damunt les pudes hi havia, talment com un terrat, un
passeig mirador, tan llarg com la Riba, que rivalitzava amb el de la Muralla de
Mar. Podien, des d'allí, ben distingir tres termes: els velers de la Riba, els que
fondejaven a la Dàrsena, i la ciutat, en el de més enllà. Les dues perles del Moll
eren la Font de Neptú i el Negre de la Riba."

A finals del segle XIX i primers anys del segle XX, aquesta relació fàcil i directa entre
el barri i el mar començà a canviar. En primer lloc, a la platja, a les activitats tradicionals
de pesca s'hi varen sumar les cases de banys, que suposaren un primer tancament de l'accés
al mar. En la segona ¡tercera dècada del segle XX, les barraques dels pescadors sobre la
platja on s'oferia peix fregit i beguda als vianants s'anaren consolidant amb noves
construccions, moltes efímeres, com els restaurants. Foren els anomenats "xiringuitos" de la
Barceloneta, que suposaven una altra important barrera en un ampli tram de costa. No va
ser fins l'any 1994 que es va enderrocar el darrer d'aquests restaurants. Alguns clubs
esportius de natació i vela i l´Institut de Ciències del Mar (recentment traslladat més a
llevant) acabaren de completar el mur que durant molts anys va separar físicament el barri
de la platja i la mar oberta.
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A la façana portuària, les obres de finals del segle XIX i, sobretot, les més
importants del període 1901 - 1911 que varen configurar la infrastructura marítima més
interior tal com ha arribat fins avui, suposaren una barrera d'accés i visual que separà el
barri (i també la resta de la ciutat) del port. El Magatzem General del Comerç, els dos rafals
de la Riba dificultava totes les maniobres; el carregament, el descarregament dels velers, el
pas de la gent i el dels carros.

En aquest moll, s'arrenglerava una rastellera de cases baixes, totes per l'estil, en les
quals hi havia unes tavernes anomenades pudes. Foren enderrocades l'any 1892. La gent de
mar hi anava a jugar, a menjar i a beure. L'olor de guisats de peix i la del tabac de contraban s'hi barrejaven per fer-hi l'ambient. Per virolar-ho, no hi mancaven, ben cert, ni crits ni
batusses.

Barceloneta, la línia de ferrocarril i una reixa foren durant quasi tot el segle XX el
mur interposat entre la Barceloneta i el port. Aquest, a la vegada, donava molta feina als
seus habitants, com han posat de manifest diferents estudis, però especialment el de Mercè
Tatjer “La Barceloneta del siglo XVIII al Plan de la Ribera”, que mostrava concretament
l'elevat nombre de pescadors i estibadors que vivien al barri.

El canvi urbanístic de les façanes marítimes ha estat tan radical que, d'una ocupació
gairebé total dels espais entre la Barceloneta i el mar, no ha quedat cap element d'aquelles
velles construccions. Les de la platja no tenien ni valor ni possibilitats d'ús alternatiu, però
els rafals del moll (o almenys un o una part), convenientment oberts per facilitar la visió i
reconvertits, potser haguessin pogut contribuir, com a equipaments culturals, comercials i de
lleure de caràcter marítim, a crear noves activitats econòmiques i noves ocupacions
(diferents de les turístiques, que són les úniques que creixen) per al barri, tal com mostren
algunes experiències positives d'altres ciutats portuàries. No és convenient que el barri es
converteixi en una zona exclusivament turística.
Ara que es viu un nou esplendor marítim, però molt vinculat al creixement
d'activitats turístiques (ports esportius, nous hotels, restaurants, creuers) cal reconèixer el
paper de la Barceloneta com a barri marítim tradicional dels estibadors, dels pescadors, de
les indústries marítimes i d'altres treballs del port que ha contribuït amb les seves activitats
al desenvolupament de Barcelona.
Els canvis urbanístics de les relacions de la Barceloneta amb el mar han estat grans
al llarg de la seva historia. Però l'esperit mariner i portuari, la relació dels seus habitants
amb la mar, aquest ambient especial que només tenen alguns barris especials de les velles
ciutats portuàries, s'ha mantingut al llarg del temps i constitueix un valuós patrimoni
immaterial que hauria de continuar inspirant en el futur l’ànima, l'ambient i la forma de vida
de la Barceloneta.

Només des de dalt de l'estrany tram del passeig Marítim construït a finals dels
cinquanta es permetia una visió directa de la platja i del mar. El barri marítim de la ciutat
quedava urbanísticament aïllat del mar.

La nova política urbana de la democràcia i, especialment, la renovació realitzada al
llarg de bona part de la façana marítima no ocupada pel port comercial - que constitueix
probablement el canvi més important de l'urbanisme de les darreres dècades del segle XXva restablir unes noves relacions de la Barceloneta amb les seves dues façanes marítimes. La
construcció del nou passeig Marítim després de l'enderrocament dels "xiringuitos" i els clubs
constitueix un element extraordinari per a la Barceloneta i per a tota la ciutat. El nou
passeig, de gran simplicitat i bellesa, ha restablert amb eficàcia i naturalitat la relació
directa del barri amb la platja al llarg de gairebé tota la façana marítima (excepte en el
darrer tram més proper al dic del port ocupat pels clubs i encara de difícil accés). El nou
disseny del moll de la Barceloneta ha suposat l'obertura del barri al port i la incorporació
d'un nou i bonic espai públic. Les dues façanes marítimes han estat reconquerides, i aquest
fet ha permès unes noves relacions ciutat-port i ciutat-mar que constitueixen una de les
transformacions urbanístiques més notables en l'àmbit internacional en els darrers anys.

Vista aèria de la Barceloneta amb el moll ocupat pels rafals i la platja dels “xiringuitos” a
la dècada dels cinquanta.
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2.9.- Cronología: La Història del barri
Aquest apartat és per resumir durant aquets 250 anys, tots els fets històrics que han succeït e
influenciat el barri de la Barceloneta. D’una manera clara i ordenada, explico la formació de la
Barceloneta fora les muralles de Barcelona, les decisions polítiques que han repercutit sobre aquest
nou barri. Les noves construccions i equipaments.
Ja que aquest estudi es centra en l’església, senyalaré les dates clau en les que és protagonista. Com
ara la seva construcció. Durant la guerra civil, les parts afectades pels bombardejos, la

dels habitatges i l'ordre de prelació, en relació amb aquest dret, entre els que hi tenien dret.
El finançament del projecte de construcció pertanyia a la Corona Borbònica i no podia
assolir la despesa que la construcció del nou barri suposaria, atès que estava destinat a les
guerres contra Navarra. D'altra banda, el descens demogràfic per causa de la guerra i el
setge, i el fet que, per a l'obtenció dels nous habitatges, es requerís un informe previ amb
dades personals, conduïren el projecte al fracàs.

rehabilitació...etc.

1713.- Els diputats catalans, reunits a Barcelona, decideixen prosseguir la lluita contra les

1735 .-Es conformen diferents nuclis urbanitzats

tropes dels exèrcits borbònics fins a la fi del setge. La seva resistència i el seu coratge foren
admirats arreu d'Europa.

Guàdia de Duana i Artilleria, una taverna i les primeres instal·lacions de petites fàbriques,
juntament amb tres nuclis menors situats al Rec Comtal i al fort de Don Carles.

1714.- L’onze de setembre, el duc de Berwick entra a la ciutat de Barcelona, ja esgotada i

1742 .- Creació de la Junta d'Obres del Port de Barcelona.

construïts per barraques: el Cos de la

destruïda pels bombardejos, i l'ocupa. El barri de la Ribera fou destruït.

1715.- Inici del projecte de construcció de la Barceloneta impulsat pel capità general marques de Castel Rodrigo per tal de pal·liar les destrosses causades al barri de la Ribera i concedir nous habitatges als seus habitants.

1716.- Felip Ve implanta un model de monarquia absolutista, i imposa, mitjançant l'aprova-

1743 .-Inici de les obres per allargar el moll cap a llevant i construcció de l'espigó cap a
ponent.
Les obres tenen una clara finalitat defensiva, ja que són motivades per la necessitat de crear
un Arsenal de Marina. Finalment, el projecte de conversió del port de Barcelona en plaça
militar fou desestima tl'any 1749.

1748

ció del Decret de Nova Planta, una nació d’uniformitat política i administrativa.
l’administració regional fou centralitzada i dividida en regnes administratius governats per
un capità general i una Audiència, de forma que s’abolí el Consell de Cent, òrgan tradicional
de govern de la ciutat de Barcelona, que fou substituït per l' Ajuntament.

d'autorització de la primera Companyia d'Índies per a comerç.
Arriba el ferrocarril a la ciutat i al port, creant una xarxa de comunicació entre ambdós que
aproxima Barcelona al mar.

1718.-

1749

Felip Vè concedeix una Carta Municipal recuperant la majoria de competències

municipals, alhora que, amb la consolidació de la corona, guanyava pes la figura del capità
general.
Sobre les ruïnes del barri de la Ribera s’alçà, entre el 1715 i el 1718, la Ciutadella, obra del
general d’enginyers, Prosper de Verboom, com a fortificació per reprimir i controlar els
alçaments que atemptessin contra les noves autoritats i l’ordre imposat.
Es ratifica per Reial Ordre el projecte del marqués de Castel Rodrigo de la construcció de la
Barceloneta. En fou l'autor el mateix general que enginyà el fort de la Ciutadella.
Un ban del 3 d'octubre, del marquès de Castel Rodrigo, estableix els models de construcció

.-Reactivació del tràfic comercial després de la guerra amb Anglaterra. Petició

.-Sortida del primer viatge important de la Companyia d'Índies cap a Cadis,

acompanyada de comerciants barcelonins, per a tràfic amb les Amèriques.
El capità general marquès de la Mina, per solucionar les necessitats de construcció d'un nou
barri,encarrega el projecte a l'enginyer militar Juan Martín Cermeño, amb la col·laboració
de Francisco Paredes com a executor i director del projecte.
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1764-1779.- Es construeixen dues casernes projectades per a la infanteria (actual Almirall
Cervera) i la cavalleria (al costat de la plaça del Mercat o dels Boters),
Es construeixen dos edificis destinats a dipòsits i magatzems de sal i vi. En aquests darrers
s'incorporaren els habitatges deis que hi treballaren.

1775 .- La campana del temple de Sant Miquel fou construïda aquell any, però el 1935, en
revoltes de la Guerra Civil, fou desmuntada amb unes cordes i llançada al mar.
* Dibuix del terreny que es comença a consolidar fora de les muralles de Barcelona, que en un futur es convertirà
en la Barceloneta.

1748-1753 .-El conjunt demogràfic i comercial genera la necessitat de construcció de la
Barceloneta.

1753

.-L'objectiu pel qual es pretén impulsar la construcció de la Barceloneta és la

distribució dels habitatges entre els veïns de la Ribera, els mariners i els treballadors
portuaris.
Aquest any s'inicia el projecte i es col·loca la primera pedra de la Barceloneta el dia 3 de
febrer.
En arribar els vents hivernals, es comença a construir el temple de la Barceloneta, que fou
dedicat a Sant Miquel. Nom del marquès que ordenà construir-la. Marquès de la Mina.

1754 .- Decret de ratificació del Decret de 1718 que reconeix el dret a habitatge al barri de
la Barceloneta als habitants de la Ribera que havien perdut la seva llar.

1755 .-Vuit anys després de l'inici de les obres es construeixen

1782 .- Es construeix la quarta filera de cases.
vuit carrers i la plaça de

l'Església. La majoria dels nous habitants són obrers del sector de la construcció, que
edificaren el palau de la Llotja i de la construcció de naus.
El 27 de setembre és beneïda l'Església de Sant Miquel del Port.

1787 .- El Cens de Florida blanca posa de manifest l'augment demogràfic en el barri, 2.392
habitants.

1800 .- Projecte de construcció d'un nou port que fou denegat,
1758

El nombre de cases construïdes és de 607, i el nombre d'habitants aproximat, de 3.290.
.- En els darrers quaranta anys, la població de Barcelona es dobla per les onades

migratòries que s'instal·laren a les barraques de mar i al sorral on construïren més barraques
sense cap autorització.

1821 .- Epidèmia de febre groga, que provoca I'exode de molts habitants del barrí.
1822 .- Malgrat les epidèmies, la població total de la Barceloneta augmenta en mil veïns.

1759.- El barri ja esta format per 329 habitatges i 1.570 habitants.
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1825 .-Ampliació de l'arenal situat a l'àrea de Ginebra, que fou ocupada per petites indústries.

1826 .-S'encén la primera farola de gas de tot I'estat a I'aula de dibuix de la Llotja.

1863 .-Ampliació del temple de Sant Miquel del Port, per tal de donar a I'abast al nombre de
veïns en augment.

1829 .-Il·luminació per gas de la Llotja amb estrelles i números per celebrar la recepció deis
"reis Ferran VII i Cristina.

1865 .-Fundació dels tallers Hijo y Nietos de Federico Ciervo, fàbrica d'aparells de mesura
per a I'enllumenat i la calefacció.

1833

.-Coincidint amb l'inici del desenvolupament industrial a Catalunya, es funda la

Companyia Catalana de Vapor.

1834

çament de la tercera planta i les golfes i legalitza les infraccions urbanístiques anteriors.
.-Epidèmia de colera de morbo. Malgrat tot, al juliol s'inauguren les arenes del Torín.

1835 .-Revoltes i crema de convents a Barcelona. Un dels orígens d'aquests incidents sorgeix per la decepció després d'una corrida nefasta al Torín. Aquest incident motiva la suspensió de les curses de braus fins al 1841.

1836 .-Fundació de l'empresa Nueva Vulcano.
1838 .-Es planten arbres al passeig de Joan de Borbó.
1840

1868 .-El governador civil de la Província, Romualdo Méndez de San Julián, autoritza I'al-

.-L'Ajuntament de Barcelona convoca un concurs públic per rebre propostes per a

l'enllumenat de gas de la ciutat.

1841 .-Inici de l'enderroc de la Ciutadella.
Constitució de la Societat de Navegació i Indústria, dedicada a la construcció de naus i a la
metal·lúrgia. L'empresa Nueva Vulcano en passa a formar part.
Concessió de l' Ajuntament de Barcelona a Charles Lebon, que, juntament amb Pere Gil i
Badot constitueix la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, però no és fins l'any
1847 quan inicien l'explotació de la fàbrica.

1842 .-Alçament contra Espartero i bombardeig, més intens al nucli antic i a la Barceloneta.
1849.-Constitució de la Companyia Barcelonesa de Fundició i Construcció de les Màquines.

1872 .-L'alcalde Rius i Taulet autoritza la construcció del quart pis en edificis de nova construcció.
Els límits espacials en que aleshores es conforma el barri són els que avui encara romanen.

1878 .-Fundació de la Cooperativa obrera La Fraternitat.
1879.-Aparició d'un raval marítim que comprenia els cinc barris del districte que romanen
encara identics: Varader, Concordia, Orientals, Sant Miquel i el Gasòmetre.

1885 .-Amb I'esdiveniment

de l'Exposició Universal, es presenta el projecte d'alienació i

rasant per la zona entre el carrer Ginebra, passeig Don Carles, terrenys del Torín i el passeig
Nacional (actualment passeig Joan de Borbó).
Presentació del projecte de Junta d'Obres del Port, que pretenia impulsar les obres de construcció de la infraestructura, d'ampliació de les instal·lacions portuaries i de renovació de
I'utilIatge.

1886 .-El projecte d'alienació per a la Barceloneta s'aprova definitivament, i s'eliminen les
dues illes que limitaven la zona pel passeig Nacional.
El projecte de la Junta d'Obres del Port fou contestat per un contraprojecte presentat per la
Junta de Propietaris de la Barceloneta per considerar que l’emplaçament del dipòsit
comercial dificultava la unió del barri amb la resta de la ciutat.
Es presenten el projecte i el contraprojecte de reforma del moll de la Barceloneta, la platja
dels Pescadors i l’enllaç entre el bari i Barceloneta.

1850 .-Antoni Clavé funda la societat coral La Fraternitat.
1853 .-Obres de renovació dels equips i instal·lacions de la Fàbrica de Gas de la Barceloneta: forns amb major capacitat, nous magatzems
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1887

.-El 14 de maig, malgrat l’oposició dels propietaris, el governador de la Província

aprova definitivament el projecte, tot i que queden sense solució problemes fonamentals com
la ruptura que els ferrocarrils, amb les vies i dipòsits, imposaren entre la Barceloneta i el mar
i la ciutat.

1888 .-L'Exposició Universal és l'exponent de la transformació de Barcelona en una ciutat
que creix pel pla, marginant el sector costanero

1891 .-Aprovació del contraprojecte de reforma del Port.
1893 .-Inici de les obres.
1899 .-Instal.lació del ferrocarril del Port que unia I'estació de ferrocarrils de Mataró amb
el Port. Aquesta modificació implica el tancament de I'única via d'entrada a la Barceloneta.

1905 .-El nombre d'habitatges és de 5.669.
L'arquitecte Josep Domenech i Estepa és I'encarregat del projecte deis nous edificis de la
Fàbrica de Gas.

1907 .-L'arquitecte francès Jauselly projecta un “pla d'enllaços" que preveia la construcció
d'un passeig Marítim des del passeig Nacional a la platja del Camp de la Bota.

1918 .-J. M. Ortega, enginyer en cap d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Barcelona, dissenya un passeig des de Casa Antúnez fins al Llobregat.
Finalitzen les obres de construcció de I'edifici de La Fraternitat.

1921 .-L'1 d'agost, una data molt peculiar per a la fundació d'un col·legi, l'Escola del Mar.
Tot i que acompleix en la seva curta vida les expectatives progressistes i liberals, I'any 1935
és incendiada i traslladada lluny del mar.

1923 .-Durant la dictadura del general Primo de Rivera( fins 1929) es porten a terme les
obres més importants a la Barceloneta i a les instal·lacions portuàries. S'enderroquen les
pudes i es construeixen els tinglados i magatzems.
Desapareix el passeig del Mar i es celebra l’ultima cursa de toros en el Torín.

1926 .-El 5 de desembre se celebra la primera Travessia nedant al Port de Barcelona.
1927 .-S’urbanitza el passeig Nacional i s’autoritzen els edificis que hi havia en la primera
línia de cases al passeig per a l’edificació de patis.

1928 .-El Casino dels Banys de Sant Sebastià és a mitjans del mes de juny.
1929 .-Inauguració de l'estació de França.
1930 .-Apareixen edificis de set plantes o més en els barris de Sant Miquel i el Gasòmetre,
construïts a l'Eixample de la Barceloneta.
Es renoven nombrosos edificis que reagrupaven una o dues parcel·les, tot conservant en el seu
interior el model del "quart de casa".
El nombre d'habitatges augmenta a 7.441, alhora que la densitat de població també era
major, ja que les fortes onades migratòries d'obrers per ala construcció i la indústria i de treballadors en activitats pesqueres i portuàries s'aplegaren al barri de la Barceloneta. El
Somorrostro fou el sector en que s'instal·là la majoria de la immigracíó lIevantina.
Sorribas i Vicent Martorell elaboren un nou projecte de passeig Marítim.

1940

.-El fort impacte causat per la Guerra Civil comporta un deteriorament urbanístic,

social i polític a la Barceloneta que mai abans hauria patit, ja que suposà I'abolició de
qualsevol cèdula social del barri, les entitats i cooperatives i els partits polítics de gran
arrelament en el barri.
La destrucció de les cases i els objectius atacats localitzats al port i a les instal·lacions industrials agreujaren aquestes destrosses.
El barraquisme aparegué com a solució precària als problemes de desallotjament, i es crearen dos sectors perifèrics: el comprès per la platja i la Fàbrica de Gas fins al Somorrostro, i
"La Muntanyeta", barri de barraques que es construí en els solars del final del passeig
Nacional.
Aquests barris pobres albergaren, com a primers habitants, mariners i pescadors vinguts de
Linares, Andalusia. Tot i el descens de població generat per la guerra, el fort onatge
migratori suposà un augment de la població del barri en el seu conjunt de 795 persones.
La Cambra de la Propietat presenta el primer projecte de reforma del barri de la Barceloneta
per tal d'augmentar el benestar dels habitants, suprimir les edificacions antiestètiques i
estabilitzar els valors de la propietat.

1924.- Constitudó de la Societat Unión Naval de Levante.
El 19 d'agost mor el poeta barceloní Joan Salvat-Papasseit.
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1952 .-Fusió de la Unió Naval de Llevant i la companyia Isleña Marítima. Aquesta darrera,
que ja havia absorbit la Companyia Transmediterrànea, que alhora era formada pel que
havien estat els tallers Nuevo Vukano.

1957.-A.

de Barcelona afectant el sector marítim oriental'" .
L’aprovació d'aquest projecte legalitzà les expectatives dels grans empresaris i industrials de
La Ribera, SA, ja que implicava una actuació que havia de suposar un canvi en la qualificació del sòl d'industrial a residencial i el trasllat de l'autopista.

González lsla i EnricGiralt Ortet projecten el que seria el definitiu passeig

1971 .-EIs propietaris, comerciants i industrials del barri, reunits en assemblea, juntament

Marítim.

1959 .-Inauguració del primer tram del passeig Marítim. Per a la seva construcció, es porta
a terme I'enderrocament de les barraques, que provoca I'emigració deis seus habitants a
altres sectors degradats o de construcció oficial.

1960 .-La densitat mitjana de la Barceloneta abans d'aquest període és de 1.422,8 habitants
per hectàrea, sense comptar els habitants no censats que residien a les barraques del barri del
Gasòmetre.
La Fàbrica de Gas incorpora canvis en la producció i introdueix la base de naftes lIeugeres
en substitució de I'hulla.

1963 .-Trasllat de La Maquinista Terrestre y Marítima a Sant Andreu.
1966 .-Pla director de I'àrea metropolitana de Barcelona que, d'acord amb el Pla Comarcal

amb l’Assemblea de veïns de la Barceloneta, les associacions de veïns El Taulat, El Casino i
L'Aliança, 840 signatures dels veïns, de les 8.000 que foren presentades en total per a la
impugnació del pla.
Aquests opositors convocaren un concurs públic del qual en fou el guanyador del primer
premi I'equip d'arquitectes Busquets, Font Gómez i Solà-Morales, a fi de recuperar la zona
per a ús residencial obrer.
Però, el 29 de desembre, l'Ajuntament aprova el “Projecte de Modificació del Pla
comarcal d'ordenació urbana de Barcelona afectant el sector marítim oriental", cedint el
barrí als interessos directes del capital i oblidant els interessos deis habitants del barri.

2003 .- La Barceloneta compleix 250 d’història, des de que fou posada la primera pedra en
territori guanyat al mar, fora les muralles de Barcelona.

de 1953, estableix una estimulació a la indústria per a la seva emigració de la Barceloneta,
així com també preveu convertir la Barceloneta en el gran centre terciari de I'àrea,
desplaçant-ne, per tant, I'ús residencial i industrial.
Creació de la societat La Ribera, SA. Per tal de promoure el trasllat de la indústria a
polígons industrials i per ordenar la urbanització del barri, el projecte d' A. Bonet preveia
una reordenació en illes de 500 m que arribessin fins al mar i una distribució en plantes deis
comerços i els habitatges que possibilita la coordinació d'aquests dos usos. Es planeja alhora
la comunicació del sector amb la resta de la ciutat mitjançant I'autopista del Litoral. I es
planteja la construcció d'un gran centre comercial a prop de I'estació de França.

1968.- L'Ajuntament aprova el projecte d'A. Bonet, promogut per La Ribera, SA, com avenç
al pla parcial d’urbanisme.

1970 .-Forta oposició

dels propietaris, comerciants i petits industrials que foren ignorats

per les companyies més poderoses representades per La Ribera, SA.
Presentació del Pla Parcial o “Projecte de Modificació del Pla comarcal d'ordenació urbana
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ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DEL PORT
BARRI DE LA BARCELONETA

*Història de l’església
*Sant Miquel
*Definició de les mètopes

3.1.- Sant Miquel del Port

ARQUITECTE:
Aquesta església, igual com tot el barri de la Barceloneta, es va contruir per ordre del
Marqués de la Mina, arran de la formació de la ciutadella.
El projecte d’aquest temple el va fer segons les formes barroques-romanes de l’escola de
Fontana, obra de l’enginyer militar Cermeño, tinent coronel d’Enginyers. I el van ejecutar
Francisco Paredes, enginyer cap, ajudat per Damià Ribas, arquitecte civil de Barcelona. La imatge
de Sant
Miquel que s’hi va posar a la fórnicula de la façana exterior del temple és de l’escultor Pere Pau
Costa, que també va ajudar a dirigir les obres del temple.

L’any 1863, sota la direcció d’ Elies Rogent, es va ampliar i, el 1912, es va restaurar, amb
la qual cosa l’interior va quedar modificat: originalment era de planta cuadrada amb una cúpula
central apuntalada sobre quatre columnas i actualment consta de tres naus separades per columnas
toscanes)
Citat Marqués tenia especial interés en la construcció del temple i va demanar al Gremi de
Mariners que colaboresin económicament, ja que seria d’utilitat per ells mateixos. L’altar de Sant
Elmo, és un dels exemples.

INAUGURACIÓ DE L’ESGLÉSIA:
* Façana de l’Església de Sant Miquel del Port. (2006)

El veritable nom d’aquest temple parroquial és el de Sant Miquel, “gloriós Príncep dels Àngels, a
qui fou dedicat. Però, degut al seu emplaçament en un barri mariner proper al port, és coneguda
amb l’actual denominació de Sant Miquel del Port.
L’església tenia la funció de donar suport a la de Santa Maria del Mar, ubicada al barri del Born.
El dia abans de col·locar la primera pedra, es van reunir diverses personalitats de l’església
catòlica, en una cerimònia per assenyalar el terreny on es construiria el nou temple de la
Barceloneta.

El dia 8 de Maig de 1753, comença a construir-se el temple. Es va col·locar la primera
pedra, i en una caixa de plom van ser enterrades diverses relíquies i monedes d’or i de plata. En un
tub de vidre, un pergamí amb dues inscripcions en llatí, amb els noms de diverses personalitats, el
Marqués de la Mina, i Emmanuel López, l’obispo.
Desprès de dos anys de construcció, el 28 de Setembre de 1755, al matí, es va procedir a la
benedicció pel bisbe Manuel López de Aguirre. L’endemà, igual com la processó de Corpus, el
Santíssim Sagrament fou traslladat de la parròquia de Santa Maria del Mar a l’església de Sant
Miquel.
La planta de l’església era inicialment quadrada, amb un cúpula central que descansava
sobre quatre grans pilars, però entre el 1850 i el 1853 va ser reformada per l’arquitecte Elies
Rogent, el qual adoptà la solució de tres naus separades per pilars i columnes. A més, féu construir
una nova cúpula en el fals creuer i el campanar.

•

Placa amb les dates de construcció, col·locada la façana,
just al costat de l’entrada principal.
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CAMPANA:

FAÇANA:

La campana va ser feta per Josep Barnola, 1775. Aquesta du una inscripció en llatí que traduïda,
diu. “Sant Miquel, allunyeu de la tempesta els qui van errats. La féu Joseph Bartola. Barcelona
1775”

Façana característica d’església Barroca. D’odre dòric, jònic i corinti. Està dividida en tres cossos
delimitats per dobles columnes, destacada la part central emfasitzada per una fornícula i un gran
frontó a la part superior. A la fornícula hi havia la imatge de Sant

En el temps de la guerra civil, uns revolucionaris, van lligar una corda a l’única campana de
l’església i la van fer baixar a terra, des d’on la tiraren al mar. Al final de la guerra civil, la
campana de l’església va ser recuperada per un bus, que es va submergir a le aigües de davant el
carrer de La Maquinista (aigües del Port). Llavors s’hi pogué llegir una inscripció en llatí que,
traduïda, diu: “Sant Miquel, allunyeu de la tempesta els qui van errats. La féu Joseph Bartola.
Barcelona 1775”.
La segona campana que es va col·locar quan es va fer l’ampliació, fou donació de l’industrial
metal·lúrgic instal·lat al barri Francesc Lacambra, batejada amb el nom de Margarita.

En la façana hi havia tres escultures. A la part de la fornícula hi havia la imatge de Sant Miquel
situada en el centre, obra de Pere Costa, al extrem esquerra la imatge de Sant Telmo, i a la dreta
la de Santa Maria de Cervelló ( patrons de la marina catalana, fetes per Carles Grau), que no estan
al seu lloc desde 1936 al ser destruïdes, així com d’altres imatges del interior del temple.
Aquestes escultures van ser destruïdes en un incendi en temps de la guerra civil. Per sort l’edifici no
es va cremar, peró sí va patir les conseqüències dels bombardejos.
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DESCRIPCIÓ DE L’ESGLÉSIA:
ESTAT ACTUAL
Sabem que el cos interior era un quadrat perfecte enmig del qual s’alçaven quatre columnes
i, al damunt, la cúpula, de mitra taronja, tancada i defensada dels contratemps per dues vidrieres;
la coronava un floró daurat com a bell guarniment. De cada una d’aquestes columnes, se’n podien
distingir les quatre parts gràcies a un nombre igual de quadrats del seu cercle, dividits al seu torn
per quatre pilastres que continuen pels arcs i mantenen tota l’obra; a dalt de tot, la cornisa
circumval·la les parets, sota la qual, al fris, es poden admirar unes metopes i triglifs, les primeres
adornades amb atributs del sant arcàngel i del temple amb belles figures d’escultura, que igualment
es veuen a la cornisa de la mitja taronja. La decoració interior, daurat i blau, acabava de donar-li
un to de severa majestat.
A les parets laterals del mateix cos s’eleven uns quarts de columna, dos a cada una, i als quatre
angles un nombre igual de pilastres uniformes a les de les columnes, que com les altres,
acompanyen els arcs corresponents. Finalment, al pòrtic i el presbiteri, fora el quadrat o cos de
l’església, s’alcen quatre Sitges columnes de la mateixa construcció que les altres.

A conseqüència de l’augment de població de la Barceloneta, el 15 de gener de 1863 es va
celebrar l’ampliació del temple de Sant Miquel, transformat per l’arquitecte Elies Rogent en una
església de tres naus de la mateixa alçada amb cinc arcs forners per banda i dues cúpules entre el
primer e el tercer, pel qual motiu, amb l’allargadament de la planta, va desaparèixer l’altar major
executa per Deonat Casanovas, i es va col·locar una campana nova, batejada amb el nom de
Margarida, fosa pels tallers de Francesc Lacambra, que també en fou donant.
L’any 1968 es construí l’actual altar major, d’estil senzill i funcional, obra dels arquitectes de la
casa Raventós, S.A. d’art liturgic.

L’any 1987 es va netejar la façana.
L’any 1992, el 29 de setembre, festa patronal, es reposà a la façana, la imatge nova de Sant
Miquel, obra de l’escultor Emili Colom, i posteriorment es feu una restauració del paviment del
temple.

Sobre l’altar major presidia la imatge de Sant Miquel Arcàngel, obra de l’escultor Lluís Bonifaci de
Valls. A la dreta i esquerra de l’entrada hi havia dues piques per a l’aigua baneïda, procedents de
l’enderrocat convent de Santa Caterina.

* Planta antiga 1755.

* Ampliació de la planta 1863.
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ELEMENTS DECORATIUS D’ORIGEN:

NOMS DELS ELEMENTS DE LA FAÇANA

L’església està formada per tres naus. Amb cinc arcs (formeros) pel costat i dues cúpules
entre el primer i tercer dels anomenats arcs.
A l’interior hi destacava el mansoleu, de marbre, del capità general Don Juan Miguel de Guzmán
Dávalos i Spinola, marquès de la Mina, l’home que havia promogut la creació del barri. El
sepulcro desaparegué el 1936, any en què l’església passà a ser un magatzem. També és interessant
comentar que, al llarg dels segles XVIII i XIX, l’església de Sant Miquel del Port va estar molt
vinculada a les activitats marineres. Així, alguns gremis de mar hi tenien altar i ornaments propis i
moltes vegades hi celebraven les seves reunions.
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TROBEM TRES ORDRES ARQUITECTÒNIQUES

Dòric

Corinti

51

3.2.- Sant Miquel :
3.-Àngels: Són els missatgers de Deu. Respecten l’ordre geriàtric que de no complir-lo poden ser
castigats al igual que les animes encarnades. Els àngels són col·laboradors i auxiliar dels sers
humans, són a les seves odrers. No al revés. La seva missió es la de obtenir els favors i peticions
com així també protegir als qui necessiten la seva ajuda per be de la seva ànima Els àngels són a
totes parts. Camins, boscos, a l’aire, a la terra, foc, aigua…etc.
No poden mostrar-se per pròpia voluntat davant les persones si aquestes no ho sol·liciten. Es
nodreixen d’energia de l’amor i de la mes alta llum que produeix la consciencia humana en el camí
cap a l’evolució.

Sant Miquel
És representa vestit de guerrer o de Soldat Centurión com Príncep de Milícia Celestial que és.
És un dels set arcàngel i està entre els tres noms que apareixen a la Bíblia. La Santa Església dona
a Sant Miquel el lloc més alt entre els arcàngels, i l’anomena “Príncep dels espiritus celestials” i
“Cap de milícia celestial”. Ja des de l’Antic Testament apareix com el gran defensor del poble de
Déu contra el Dimoni i la seva poderosa defensa contínua en el Nou Testament.

*Imatges de Sant Miquel del Port. Conegut com arcàngel.

El 29 de Setembre és el dia en que es celebra.

La seva figura es representa con un Àngel guerrer, el conquistador de Lucífer, posant el seu taló
sobre el cap de l’enemic infernal, amenaçant-lo amb la seva espasa, traspassant-lo amb la llança, o
encadenant-lo, fent-lo pres en el abisme de d’infern.
La cristiandat des de l’Església primitiva, venera a Sant Miquel com l’àngel que va derrotà a
Satanàs i als seus seguidors i els va fer fora del cel amb la seva espasa de foc.
És tradicionalment reconegut com el guardià dels exèrcits cristians contra els enemics de l’Església
i com protector dels cristians contra poders diabòlics, especialment a l’hora de la mort.

Les Jerarquies de les entitat celestials es deuen als escrits que en el segle VI creà Dionisio, el
Areopagita y mes tard anomenat Pseudos Dionisio. Aquesta obra es va dividir als ser invisibles en
tres Jerarquies composades cada una de tres cors i que explico a continuació. Els quals en la seva
totalitat formaven Els nou cors de Àngels.

TERCERA GERARQUIÁ

SIGNIFICAT DEL SEU NOM:

Principats- Arcàngels - Àngels
1.-Principats: Són els conductors de grans grups de persones a través de l’historia. Races, nacions,
regnes, països. Vigilen de prop les accions dels governants, reis i caps espirituals dels homes.
Vigilants i conductors.
2.-Arcàngels: Són sers espirituals de gran poder que guien a grans grups de persones y exèrcits, ja
siguin d’un sector o altre. Tenen al seu càrrec la responsabilitat de cuidar l’ordre en els quatre
punts cardinals. Són els caps d’entitats que estan a les seves ordres i treballen constantment per
complir la paraula de Deu. Segons la tradició hebrea són 7 els arcàngels, però la Bíblia només
anomena a 3.

El mateix nom de Miquel, ens invita a donar-li honor, ja que es un clamor de entusiasme i fidelitat.
Significa “Qui com Deu” .Santanàs tremola quan escolta el seu nom, ja que li recorda el crit de
noble protesta que aquest arcàngel manifestà quan es van revelar els arcàngels. San Miquel
manifestà la seva fortalesa i poder quan es va barallar en la gran batalla en el cel. Per la seva
fidelitat amb Déu, gran part de la cort celestial es mantingué Fidel i obedient. La seva fortalesa
inspirà valentia en els demés arcàngels que es van unir al seu crit de noblesa: “¡¿Qui com Déu?!”
Des de aquest moment es coneix a Sant Miquel com el capità de la milícia de Déu, el primer príncep
de la ciutat santa a qui els demés arcàngels obeeixen.
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3.1.- Definicions de les mètopes

E

* ls ornaments que trobem en tot el perímetre de l’església, s’anomenen
mètopes. És un motiu representat en una pintura tridimensional daurada,
situada a les diferents cornises de l’interior de la nau.
A continuació són fotografiades amb la seva definició.
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UN JARDÍ *Lema: Non ut antea
Retrata una meravellosa mutació d’aquell indret, perquè, havent estat abans confusió,
llibertat, desordre i perill, és ara formosor, delícia, ordre seguretat i assossec.
DOS MOROS ENCADENATS I ENGRILLONATS *Lema: Non praevalebunt
Denota com auxilia els cristians contra pirates i infidels.
UNA COSTÒDIA *Lema: Haec, et ille custodium
Expressa la protecció del Santíssim i la del Sant en el nou poble.

UN MAGRANER AMB MAGRANES MIG OBERTES *Lema: Quot grana, tot gratiae
És l’emblema de les nombroses gràcies que ens dispensa la beneficència d’aquest climent Arcàngel.
UNA FONT *Lema: Descendens ascendit
Simbolitza l’humil reconeixement del nostre Arcàngel, pel qual va ésser enlairat al cim més alt.
UNA PALMA *Lema: Procerior cunctis
Al·ludeix a la preferent preeminència que obté aquest Arcàngel gloriós entre tots els angèlics esp

UNA CORONA *Lema: Haec, inter alias
És l’al·lusió al fet que, entre els innombrables timbres de què justament gaudeix la nobilíssima ciutat de
Barcelona, pot enumerar per singular grandesa la formosa Barceloneta, amb les comoditats que s’hi
aconsegueixen.
UNA ESGLÉSIA *Lema: Hoc tantum deerat
Al·ludeix al fet que sembla com si les plausibles circumstàncies que engrandeixen Barcelona només hi
faltés aquesta nova fàbrica.
UN ESCUT *Lema: Quis ut Deus?
Sant Miquel, com a alferes major que n’es, proclama el Rei Suprem, contra l’obstinada renuència dels
esperits rebels.

UNA MUNTANYA FUNDADA EN UNA VALL *Lema: bene fundata
Declara que les elevades prerrogatives de Sant Miquel es fonamenten fermament en la seva humil
submissió al Creador.
UN LLAMPEC *Lema: Sicut fulgur
Indica l’arrabassat precipici de Llucifer.
UNA CARA D’ANGEL QUE SEMBLA ESTIMBAR-SE *Lema: Proiectus est
Llucifer es demostra abatut en batalla campal per Sant Miquel, el Gran General de Déu.
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A TROMPETA *Lema: Spiritus aliunde
Sant Miquel atribueix i refereix a Déu la formosor del seus dons sublims, com també que l’alè de la
trompeta no és d’ella mateixa, sinó d’un altre: el símbol no pot ésser més obvi i perceptible.

ALTRES COM ELS ESMENTATS MIRANT EL LLEÓ COM ESPANTATS
*Lema: Libera es
Especialíssimament en les terribles lluites de la mort, defensa els mortals de les astúcies diabòliques.

DUES MANS AMISTOSAMENT ENLLAÇADES *Lema: Pax hominibus
S’hi insinua que, pel poderós patrocini del Sant Arcàngel, l’Univers deixarà d’estar torbat i es
frustraran les hostilitats de l’Abisme.

UN LLEÓ *Lema: De ore Leonis
Poderosament oprimeix i mortifica Llucifer, tu míser infeliç contenidor.

UNA BANDERA AMB CREU ENMIG *Lema: Humilibus dat gratiam
És el Reial Estandard que Sant Miquel

UN HOME AMB EL DIT ALS LLAVIS, INTIMANT SILENCI
*Lema: Nec lingua valet dicere
S’hi dóna entenent que no és pas cosa fàcil d’expressar les finors de la nova església, les utilitats que el
públic hi troba i les dificultats que ha calgut vèncer per veure’l tot amb la perfecció que avui hi
admirem.
UNA LLENTERNA O FANAL *Lema: Nocte iter pandit
Vol dir que tothom és emparat i guiat per la benèfica Pietat i claríssima Llum Suprema de Sant Miuel.
UNS PERSONATGES O ÀNIMES QUE MIREN AL SOL
*Lema: Repraesentat eas in lucem Sanctam
Diu que Sant Miquel és advocat especialíssim de

UNA BALANÇA I UNA ESPASA DE FOC *Lema: Humiliat, et exaltat
Ja baixa, ja puja la balança, com ens informa la nostra vista; però el protegit del nostre piadosíssim
Arcàngel tindrà uns mèrits tals a la balança, que el faran pujar a la Glòria i, espasa en mà, debel·larà i
ajupirà (si ho intenta impedir) el Comú Enemic

UAN SERP DE SET CAPS *Lema: In manu potentis
Al·ludeix al superior predomini i a l’absoluta imperi que té Sant Miquel sobre les Potestats infernals,
perquè, tot i anar mancomunades, jeuen rendides a ses plantes.
UNA ÀGUILA FENT PER MANERA D’ENLAIRAR-SE *Lema: Non degenero
Bevent fit a fit els raigs immensos del Sol Divinal, no embastardí la inflexible lleialtat d’aquest Príncep
Sobirà.
UNA TORXA *Lema: Mirum sine fumo
Sant Miquel apareix sense els fums pretensiosos de l’elació.
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DUES ALES GRANS *Lema: Sub his nos protegit
Es vol, significar que sempre ens empara sota l’ombra cobejada de la seva poderosa tutela.
UN CAP HORRORÓS TRAVESSAT D’UN LLAMP *Lema: Humiliora, minus
Al·ludeix al fet que l’humil degut obsequi prestat al seu legítim Sobirà l’indemnitzà del furor Diví.
UN ARC DE SANT MARTÍ *Lema: Serenitas
Diu que el Mar que banya les platges de Catalunya es veurà lliure, per la protecció de Sant Miquel, de
borrasques, desfetes i perilloses tempestes.

UNES ESPIGUES DE BLAT *Lema: Crescet in centuplum
S’hi significa la ben fonamentada esperança que de dia, en dia augmentarà la conveniència pública,
donant l’ultima mà a un tan útil projecte.
TRES SERPS ENTORTOLLIGADES LES UNES AMB LES ALTRES, I UNA MÀ QUE LES
CONSRENY PEL MIG, I UN PEU QUE LES SOLLA I LES TREPITJA
Lema: In vanum laborant
S’hi representen inútils tots els contra de l’Infern contra aquell que és protegit del nostre Sant.
UN BASILIC PROSTRAT, TRAVESSAT D’UNA ESPASA *Lema: lam non inficiet
Amb aquest símbol es declara que no és de cap efecte la porfidiosa bateria del comú de l’enemic, essent
Sant Miquel Patró i defensor nostre.

UN ENCENSER AMB LA SEVA CADENA, I UNA MÀ QUE LA SOSTÉ
Lema: Coelo sua numera redit
Tal com ho va fer Sant Miquel: encensos, cultes, honor i tota glòria a Déu.

UN LLORER *Lema: Intacta triumphant
S’hi significa la glòria del triomf, sense que l’afalac de victoriós servís a Sant Miquel sinó per mostrarse més agraït.

UNA TROMPETA *Lema: Grandia canto
S’hi insinua que cal immortalitzar la fama, amb els ecos sonors del seu bronze, la ciutat nova i sos bells
carrers.

ELEFANT *Lema: Fortis, et pius
S’aplaudeixen en Sant Miquel igualment el poder i la pietat.

UN QUADRAT *Lema: Undiaue firmus
Al·ludeix al fet que aquesta nova població, en cap contingència, com que té Sant Miquel que la defensa,
no podrà patir la menor ruïna.

REI *Lema: A Deo
S’exalça la gloriosa invencible tenacitat amb què Sant Miquel esforçà el partit de la lleialtat.
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LA FAMA *Lema: Orbem in urbe
Preconitza vinculades en la cèlebre Barcelona les grandeses que s’admiren en l’obre dividides, essent
no pas curt afer de ses lloances les que mereixen la famosa Barcelona.
UNA PETXINA *Lema: Foecunda exalto
Reconeix la inassaltable fidelitat de Sant Miquel totes les seves altres prerrogatives, derivades com són
de Déu.

UN GIRA-SOL *Lema: Hoc lumine vivo
És un nou acte d’humil reconeixement, que sobre l’excel·lència dels seus dots fa aquest Arcàngel a la
primera causa ,al primer principi.
UNA ASSUTZENA I FLORS *Lema: Meruit candore coronam
Al·ludeix que, pel seu alt mèrit, innocència, candor i fidelitat, Sant Miquel fou promogut a la més
distingida superioritat.

UN HOME QUE SEMBLA EXAMINAR LES FINESES DEL TEMPLE
Lema: Cito, et bene
S’hi elogia la meravellosa brevetat amb què es construí aquesta bella església, i se celebra la seva
exquisida idea, en què la finor i l’art competeixen l’un amb l’altre.

MITJA LLUNA *Lema: Sub pedibus
Diu que les sobergues llunes otomanes es veuran sempre fixades i abatudes capitanejant Sant Miquel
les armes catòliques.

UN HOME AMB LES MANS JUNTES, COM AQUELL QUI DÓNA GRAÀCIES A DÉU *Lema: A
Domino factum est istud
S’hi diu que només obrant i assistint la poderosa mà de Déu es podria trobar aquesta feliç empresa en
l’estat que avui es veu.

UN COLOM AMB UN RAM AL BEC *Lema: Posuit fines suos pacem
S’hi adverteix que, obligat el nostre agraït Arcàngel pel que s’esforça en els seus cultes Barcelona, li
concedirà una pau perpètua, impertorbable i en tota manera tranquil·la.

UN HOME MIG ASTORAT *Lema: Mirabile in oculis nostris
S’hi al·ludeix que la nova Barcelona petita, amb totes ses recomanables circumstàncies de dolç sòl,
delicat passeig, etc., són no pas matèria lleu d’admiració i aplaudiment.

UNA MÀ QUE EMPUNYA UNA FALC *Lema: Ego vivere faciam
És una expressió de l’imperi que té el nostre prodigiós Arcàngel sobre la inexorable jurisdicció de la
mort.

UN GERRET SOSTINGUT D’UNA MÀ COM ABOCANT-NE EL CONTINGUT
Lema: Bono repletur odore
S’hi al·ludeix que el nou reglament, ordre polític i civilitat que s’han establert a la nova població
produiran nous foments de virtut, i a la república, una major tranquil·litat.

UNA SERP ENROSCADA QUE ES MOSSEGA ELLA MATEIXA
*Lema: Cumdigna merces
S’enfureix rabiüt Llucifer contra Sant Miquel, envejós de la felicitat que ateny el seu gloriós vencedor.

57

UN POU, AMB UN HOME QUE SEMLA VOLER-S’HI TIRAR
Lema: Ne absorbeant tartaurus
Pel poderós experimentat patrocini del nostre Arcàngel clementíssim, els homes seran alliberats de la
timba de l’abisme.
UN COR *Lema: Sempre ad Dominum
Sempre exhalà Miquel amorosos incendis, amants impulsos a la suprema Deïtat, perquè els altres
àngels en prenguessin exemple i no seguissin el partit del cabdill traïdor.

UNA ESCOPETA, UN CANÓ I FLETXES *Lema: Conteret, confringent, comburet
S’hi expressa que tantes expugnacions com meditaran els berberescos contra els cristians, seran per la
protecció del nostre Arcàngel més per ruïna seva que no perquè ens perdem nosaltres.
UN CASTELL O FORTALESA *Lema: Barcinonis robrum ajus
Diu que la més gran i inexpugnable guarnició d’aquesta ínclita fortíssima ciutat consisteix a ser
presidida per Sant Miquel.

UN CANELOBRE I PEIXOS *Lema: Ad lucem ventiunt
S’hi insinua que ja la nova població, odiant les tenebroses de la ignorància, que potser abans la feien
procedir a ulls clucs, ve de gust a les llums de la més famosa Doctrina.

QUATRE ÀNGELS AMB ESPASES PREVINGUDES, PERÒ UN ALTRE PEL CANTÓ OPOSAT
SEMBLA PARLAR-LOS
Lema: Nolite nocere terrae, o mari
Al·ludeix a aquell lloc ja esmentat a l’Apocapilipsi, on segons exposen subtils intèrprets l’àngel que
prohibí el dany en terra i mar fou el nostre amabilíssim Arcàngel Sant Miquel.

TRES XIPRERS *Lema: Date calamo fructus
S’hi denota que la nova població és obra tan insigne i memorable per totes ses circumstàncies, que
mereixen d’ésser objecte de les més delicades i doctes plomes.

Lema: omne donum de sursum
Denota la contínua persuasió de Sant Miquel als altres àngels, perquè constantment creguessin que el
do més sublim és originat de la infinita liberalitat.

UN ESCRIPTOR ASSEGUT *Lema: Superest materia laudis
Significa que per més que els homes i els curcis l’exalcessin, sempre sobrarà matèria per a lloances
superiors.

UNA SERP FEROTGE I HORRIBLE AMB LA BOCA OBERTA EN FIGURA ESPANTABLE
Lema: Subest, no obest
S’hi declara que, tot i que Llucifer vençut, a furor d’ésser rabiós despit, ens amenaça com un lleó que
rugeix; no s’ha de témer, perquè el té subjectat i avassallat el nostre Arcàngel.
UNES ESTRELLES AMB UNA DE MOLT GROSSSA AL DAMUNT
Lema: Inter omnes princeps
Diu que entre auqells lluents superiors astres angèlics, és sant Miquel llumenera màxima.

UN ÀNGEL AMB ESPASA A LA MÀ I EN UN CANTÒ MOROS, I A L’ALTRE CRISTIANS, EN
FORMA DE BATALLA *Lema: Christianorum tutor
S’hi declara Sant Miquel singularíssim patró del cristianisme contra bàrbars, infidels i pagans.
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UN ALTAR *Lema: Ad maiorem Dei gloriam
Diu que és Sant Miquel aferrissat defensor de la glòria de Déu, aquella que així es volgué arrogar
aquell incident traïdor esperit.

UN PONT *Lema: Ut transeas tutus
Caminaran els mortals sense perill en aquest percelós golf del Món, auxiliats del nostre Sant.

UN GLOBUS O ESFERA *Lema: Caelestia monstrat
Diu que està Sant Miquel inspirat sants pensaments als seus devots, menyspreu del momentani i caduc, i
estima del durador i etern.

UNA CAMPANA *Lema: Errantes revocat
Extreu el nostre Arcàngel dels errors i vicis els seus estimats devots, donant-los en el cor contínues
sotragades perquè esmenin la vida.

UN MIRALL POSAT DAMUNT LA SEVA BASE I AMB CORONAMENT
Lema: Lumen a sole
Amb una nova repetició d’actes, atribueix Sant Miquel a la liberalitat infinita les excel·lències de la
seva Naturalesa i Gràcia.

UNA TRONA AMB UN MARINER A CADA CANTÓ, AGENOLLAT
Lema: Ad scentiam salutis
Ja el que abans havia estat rústica cultura, serà en la nova població la més útil enseyança.

DOS PEIXOS EN UN COSTAT I, A L’ALTRE, DOS HOMES I UNA MÀ ENLAITRE QUE PESCA
AMB CANYA
Lema: No pisces, sed homines
Ja a la marina barcelonina, amb el reg de saludable doctrina, la primera mesura serà el temor de Déu,
preferint-la a la sol·licitud del que és temporal.

UNA LLÀNTIA *Lema: Lumen ab alto
Reargüeix el nostre Arcàngel amb la seva humilitat l’altivesa de Llucifer.

UN PAÓ *Lema: Deformes oblita pedes
Tot el que fou bellesa en Llucifer és lletja renegrenca taca perquè no es va fonamentar en la humiltat.
UNA MÀ GRAN, ASSENYALANT AMB L’INDEX *Lema: Digitus Dei est hic
Si bé considereu, hom pot advertir que això és obra de Déu.

UNA ÀGUILA MUNTADA DAMUNT UNA TOERTUGA AGAFANT-LA AMB URPES I EL BEC,
LES ALES ESTESES COM ANANT-SE A ESTAVELLAR CONTRA UNES PEDRES
Lema: Ad petram allidet
Desbaratà Sant Miquel amb ses esquadres obedients el General Traïdor i sos obstinats esquadrons, i
com a despulla de la victòria el té per estora de lesa seves plantes.
UN AMETLLER AMB UNA FLETXA CLAVADA AL TRONC
Lema: De forti dulcedo
Sap unir Sant Miquel les serietats d’ àngel jutge amb la més climent benignitat.
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UNA BARCA *Lema: Iam in tuto
Al·ludeix a la protecció de Sant Miquel en els perills del mar.
DUES COLUMNES *Lema: Plus ultra
Significa la glòria d’aquesta gran empresa (la ciutat nova), vertaderament digna d’admiració fins
comparant-la amb d’altres, que potser sense tanta de motiu, tant celebren sa fama.
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6.- Conclusions
Després de tot aquest temps treballant en aquest projecte, m’ha fet pensar en
tot allò que tenim al voltant que ha fet la naturalesa i l’home que amb un cop d’ull ho
veiem, però no ens parem a observar...

Aquest treball m’ha servit per aprendre a veure, observar i estudiar detalls.
Quan entres en un edifici, ja sigui qualsevol, ens fixem en la distribució, acabats i els
mínims serveis que necessitem per viure.
Però s’escapa tanta informació per desconeixença i falta de temps.

Quan vaig veure la façana del temple a estudiar per primera cop, intuïa que era rica
en detalls arquitectònics, però no sabia ven bé el què.
Vaig necessitar temps per documentar-me, buscar i comparar amb altres esglèsies
fins arribar a valorar que estava observant.

El mateix hem va passar a l’interior. Veus les columnes, els pilastres, els arcs i
cúpules..entre d’altres elements que no sabia ni el nom fins estudiar-ho a fons.
Un cop sabia que estava mirant, l’interès creix en conèixer les formes, volums,
textures i materials.
Anar pel carrer i no sols caminar, sinó mirar amunt i veure història. Molt mes
treballada com si tots els edificis fossin una obra d’art. Apreciar petits detalls que
fan diferent l’arquitectura dels nostres antecessors.

Estar clar, que també m’ha servit per aprendre a organitzar-me la feina i utilitzar
diferents programes informàtics i fotogràfics. A més de conèixer una mica més la
meva Ciutat.

