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El Museu d'Història de Catalunya

El Museu d'Història de Catalunya (MHC), inaugurat el 1996 pel Govern de la Generalitat, va ser creat per 
narrar als seus visitants la història de Catalunya d'una manera lúdica. Aquesta narració, que pretén 
estimular l'interès sobre l'evolució de la cultura catalana, es fa mitjançant una col·lecció d'objectes i 
documents, recreacions històriques i ambientacions i equipaments audiovisuals i informàtics. 

El Museu d'Història de Catalunya es troba ubicat al Palau de Mar, un edifici que temps enrere havia sigut 
els Magatzems General de Comerç. Aquest edifici és l'únic en tot el vell port de Barcelona que data de 1881 
i que encara es conserva.

L'exposició permanent del Museu es troba distribuïda en set etapes. Aquestes etapes permeten que el 
públic se senti dins del moment històric que narren gràcies a la possibilitat de, per exemple, moldre blat com 
ho feien els ibers, posar-se una armadura de cavaller medieval, veure un replà d'una escala modernista per 
un forat, moure's en tramvia per la Barcelona dels anys 20 o anar al cinema a veure el no-do.

• 1a etapa: Les arrels. Comprèn des del paleolític inferior fins a final del segle V (època en què es 
va produir la desfeta de l'Imperi Romà d'Occident, que va donar pas a la creació del Regne dels 
Visigots de Toledo). 

• 2a etapa: El naixement d'una nació. Comprèn des de l'any 711 (any en què l'exèrcit musulmà va 
conquerir la Hispània visigoda) fins al segle XII (conquesta de la Catalunya Nova). 

• 3a etapa: La mar nostra. Comprèn des del segle XIII (conquesta de Mallorca i València de Jaume I 
i fort període d'expansió) fins a l'any 1479 (unió dinàstica que la Corona de Catalunya i l'Aragó va 
crear arran del matrimoni de Ferran II amb Isabel I de Castella). 

• 4a etapa: A la perifèria de l'Imperi. Comprèn els segles XVI i XVII (període ple de conflictes en 
què Catalunya, tot i trobar-se dins l'imperi dels Àustria, va mantenir el seu estat propi i va iniciar un 
creixement econòmic) fins a l'any 1716 (Decret de Nova Planta, imposat pel primer rei de la branca 
espanyola dels Borbons, que va abolir les constitucions i les institucions de Catalunya). 

• 5. Vapor i nació, etapa que comprèn des del segle XVIII (procés d'industrialització de Catalunya i 
centralització política de l'Estat liberal espanyol) fins a la fi del segle XIX (sorgiment de la 
Renaixença, moment de revitalització de la llengua i la cultura catalanes). 

• 6. Els anys elèctrics, etapa que comprèn des del començament del segle XX (extensió de 
l'electricitat i dels derivats del petroli en la indústria catalana) fins a l'any 1939 (fi de la guerra civil i 
imposició de la dictadura franquista). 

• 7. Desfeta i represa, etapa que comprèn des de l'any 1939 (establiment de la dictadura de Franco i 
consegüent marc de repressió) fins a l'any 1975 (mort de Franco i inici de la democràcia). 

Des de la seva creació, el museu ha realitzat també nombroses exposicions temporals, entre les quals 
han destacat, entre d'altres, La Catalunya Jueva, Càtars i trobadors. Occitània i Catalunya: renaixença i  
futur, De la protesta... a la proposta: el moviment veïnal a Catalunya, Periodisme i Periodistes. De les 
gasetes a la xarxa o Euskadi i Catalunya: memòria compartida. 1936-1940. 

Vista lateral del Museu d'Història de Catalunya
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La Barceloneta

La Barceloneta és un barri de Barcelona situat a llevant, vora mar, a l'extrem esquerre del port.

L'augment de la població barcelonina i l'enderrocament que Felip V va ordenar de la part més poblada del 
barri de Ribera per edificar-hi la Ciutadella (1715) va plantejar la necessitat de formar un nou barri al moll, 
al lloc insalubre dit de Marvella. 

La Barceloneta es va convertir en un barri de gent marinera i de menestrals que treballaven a les 
indústries auxiliars del port i on es van concentrar fins a l'inici del segle XX els oficis marítims. Aquest barri 
va ser, fins al segle XIX, el lloc d'entrada d'epidèmies de la ciutat, i ha conservat dins el seu nucli l'Hospital 
d'Infecciosos.
 
Projectat per un enginyer militar, la formació del nou barri no va començar fins al 1753. Es van urbanitzar 
quinze carrers travessats per nou més, paral·lels a la costa, amb cases de planta baixa i d'un sol pis per tal 
que no impedissin l'acció de les bateries de la Ciutadella. Primer es va construir l'església parroquial de Sant 
Miquel del Port (1753-55), que va ser destruïda el 1936. El 1834 s'hi va construir la primera plaça de toros 
de Barcelona, el Torín, derruïda el 1946. De mitjan segle XIX data l'afluència de gent marinera de Tortosa, 
Vinaròs, Benidorm i d'altres pobles del País Valencià i del sud del Principat. 

L'augment de la població (l'any 1842 la Barceloneta tenia 800 cases) va motivar durant el segle XIX 
l'autorització de construir fins a quatre pisos. Les primeres cases de banys daten del 1840, gràcies a la 
construcció de l'escullera que aïlla la platja del port. Més tard es van construir els Banys Orientals, els banys 
d'El Astillero i, el 1910, els de Sant Sebastià. Hi radiquen el Club de Natació Barceloneta i el Club de 
Natació Barcelona. 

La Barceloneta va anar perdent el seu caràcter mariner amb la decadència del port de Barcelona des 
de mitjan segle XIX, l'establiment d'importants instal·lacions industrials (com ara La Maquinista Terrestre i 
Marítima i, posteriorment, Catalana de Gas), i l'arribada, al començament del segle XX, de gent de diversa 
procedència. 

Molt afectat pels bombardejos aeris durant la guerra civil de 1936-1939 (el 1922, per exemple, s'hi va 
fundar l'Escola del Mar, que va ser destruïda per un bombardeig el 1938), el barri va ser reconstruït i 
repoblat sense un adequat projecte d'urbanització. El 1951 s'hi va establir un Institut d'Investigacions 
Pesqueres, que va disposar d'un important aquari fins el 1989. 

Amb motiu de la designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992, es va dur a terme un 
projecte de remodelació urbanística important. A principi dels anys 90, per exemple, es van enderrocar 
molts restaurants d'especialitats marineres que s'hi havien establert per fer les obres. Entre les 
realitzacions més importants, aquests canvis urbanístics van incloure la recuperació de la platja, 
l'ampliació del passeig Marítim fins a enllaçar amb el nou barri limítrof de la Vila Olímpica de Barcelona, 
la transformació del port i el soterrament del ferrocarril. Tot això va fer que es trenqués el tradicional 
aïllament del barri, que des d'aleshores està molt més unit a la resta de la ciutat. 

Barri i platja de la Barceloneta



L'Estació de França

L'Estació de França és una estació de Ferrocarril de Barcelona.

Aquesta estació va ser dissenyada per l'arquitecte Pedro Muguruza, va ser construïda per la Companyia 
dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i a Alacant i va ser inaugurada per Alfons XIII l'any 1929, en motiu 
de l'Exposició Internacional.

Als edificis que envolten les vies, que tenen forma de U, s'hi troben materials luxosos, com ara marbre, 
bronze, vidrieres decoratives, etc. Les dotze vies i les set andanes situades dins de la U estan cobertes per 
dues marquesines metàl·liques de 29 metres d'alçada i 195 metres de longitud que, a més, en bona part 
descriuen una corba a l'esquerra. Completen les instal·lacions de l'estació dues vies amb andana ja a la part 
exterior de la marquesina i diverses vies d'estacionament. A més a més, a la sortida de l'estació i a 
l'esquerra del túnel de la línia general hi ha un altre túnel per al manteniment dels trens.

Actualment l'Estació de França ha recuperat en gran part el seu antic esplendor i hi surten trens de mitjana 
distància que van cap al sud i l'oest de Catalunya, el Catalán Talgo a Montpeller, els Alaris a València i 
Alacant, els Trenhotel a diverses destinacions europees i els trens de rodalies a l'aeroport.

 Antiga Estació de França
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El parc de la Ciutadella

El parc de la Ciutadella és un parc públic situat al barri de Ciutat Vella, de Barcelona, al triangle comprès 
entre l'Estació de França, l'Arc de Triomf i la Vila Olímpica, entre el passeig de Pujades, el passeig de 
Picasso i el carrer de Wellington. El parc disposa de deu accessos i té una extensió de 17,42 hectàrees, 
sense comptar els terrenys que ocupa el Zoo de Barcelona.

Orígens

El parc de la Ciutadella ocupa els terrenys de la ciutadella que va ordenar construir Felip V per dominar 
Barcelona i Catalunya després de la Guerra de Successió.

L'11 de setembre de 1714, després d'un setge de més de 13 mesos, Barcelona va capitular davant 
l'exèrcit francoespanyol del rei Felip V. Aquest rei va voler mantenir la ciutat de Barcelona i Catalunya sota 
control ferm, i per això va manar construir el 1716 aquesta ciutadella o fortalesa, en forma d'estrella i la 
més gran d'Europa. Per construir aquesta ciutadella i alliberar els terrenys militars al seu voltant, de cara a la 
ciutat, es va decidir enderrocar part del barri de la Ribera; per fer això es van forçar els propis veïns, que, 
juntament amb els operaris contractats, van ser traslladats al nou barri de la Barceloneta tres dècades més 
tard. 

Actualment, aquesta construcció dóna nom al parc de la Ciutadella i al barri de la Ciutadella, el barri 
circumdant.

Enderrocament de la Ciutadella

El seu caràcter de representant de l'opressió (la de l'ocupació militar a la qual va ser sotmesa Catalunya i 
la seva capital) va convertir la Ciutadella en un símbol odiat. Per això, la Junta de Vigilància de Barcelona 
en va iniciar l'enderrocament l'any 1841, tot i que, quan va ser suprimida el mateix any, Espartero la va fer 
restaurar. 

Amb la Revolució de Setembre de 1868, el nou amo del govern espanyol va ser el general català Joan 
Prim, el qual, coneixedor dels anhels dels barcelonins, va decretar la cessió de la fortalesa a la ciutat. La 
ciutat en va ordenar immediatament l'enderrocament, que es va allargar fins al 1878. Per commemorar això, 
prop de l'entrada de l'actual parc es va col·locar un monument al general Prim.

De la fortalesa en van restar només els principals edificis interns (a excepció de l'odiada torre de la presó): 
la capella, el palau del governador (actualment, un institut d'ensenyament secundari) i l'arsenal, que el 
1888 va ser convertit en Palau Reial i el 1931 i, novament, el 1979 (de forma doblement simbòlica), en seu 
del Parlament de Catalunya.

L'Exposició Universal de 1888

Amb motiu de l'Exposició Universal de 1888, l'alcalde Francesc Rius i Taulet va encarregar la construcció 
del parc als terrenys alliberats per la ciutadella enderrocada a Josep Fontserè i Mestre. Així, aquell lloc 
odiat va servir per obrir Barcelona al món internacional.

Fontserè va encarregar la font de la cascada al jove Antoni Gaudí. La font va ser rematada pel grup 
escultòric de ferro forjat La Quàdriga de l'Aurora, de Rossend Nobas.

Plànol de Barcelona del 1806 amb la Ciutadella integrada dins les muralles. Castell del Tres Dragons, al Parc
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El Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya és, juntament amb la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Executiu o Govern, una de les institucions que formen la Generalitat de Catalunya. Representa el poble 
de Catalunya, i actualment està format per 135 diputats, elegits per sufragi universal.

Les Corts Catalanes fins al 1714

Establertes el 1283, les Corts Catalanes han estat considerades des d'antic pels historiadors el veritable 
model d'un parlament medieval. 
Els primers antecedents de la institució parlamentària catalana es remunten al segle XI, amb les 
assemblees de Pau i Treva i la Cort Comtal. Durant el regnat de Jaume I, la Cort Comtal es va 
transformar en les Corts Generals de Catalunya, institució que es va consolidar en regnats posteriors. Les 
Corts Generals tenien tres braços: el braç militar, que reunia els representants de la noblesa; el braç 
eclesiàstic, amb els representants de la jerarquia religiosa, i el braç reial, amb els representants dels 
municipis. Cal dir que sectors molt amplis de la població no hi eren representats.
Al segle XIV, les Corts Generals es van transformar en la Diputació del General o Generalitat. Durant els 
segles XVI o XVII, aquesta institució va actuar com a govern de Catalunya, defensant el sistema 
constitucional davant dels monarques que governaven des de Madrid.
Al segle XVIII, després de la Guerra de Successió, el Decret de Nova Planta va abolir qualsevol 
institució catalana d'autogovern. No va ser fins al segle XX que va tornar-hi a haver un òrgan 
d'autogovern català, la Mancomunitat de Catalunya (1913-1925), que va ser abolida per la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera.

El Parlament de la Catalunya republicana (1932-1939)

El 1931 es van reinstituir la Generalitat de Catalunya i el Parlament. Les primeres eleccions al Parlament 
van tenir lloc el 1932. La guerra civil espanyola (1936-1939) va significar un altre cop la fi del Parlament.

De l'exili al restabliment (1939-1980)

Durant la fosca etapa entre el 1939 i el 1980, el Parlament va sobreviure només en el desig dels patriotes 
catalans i la duresa d'un exili forçat després de l'abolició per la força militar de les institucions 
constitucionals, mentre les forces democràtiques internacionalses rentaven les mans amb el pretext de no 
interferir en un assumpte intern i tancaven els ulls als ajuts dels feixismes italià i alemany.

El Parlament avui: catalanisme, democràcia i participació (1980-2005)

El Parlament actual es va constituir després de la restauració de la Generalitat de Catalunya i de 
l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de 1979. Les primeres eleccions al Parlament de Catalunya restablert 
van tenir lloc el 20 de març de 1980 i la sessió constitutiva va ser el 10 d'abril del mateix any.

Composició actual del Parlament de Catalunya

Durant el període republicà el Parlament de Catalunya estava constituït per 85 diputats. Des de la seva 
restauració, el 1980, està constituït per 135 diputats. 

                               Façana del Parlament                               Les Corts Catalanes segons una miniatura d'un incunable del segle XV
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El barri del Born (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera)

El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és el nom oficial d'una àrea del districte de Ciutat Vella 
de Barcelona. 

El barri limita al nord amb el passeig de Lluís Companys i el parc de la Ciutadella, i al sud amb la via 
Laietana. A  l'est limita amb la Barceloneta per la ronda Litoral i a l'oest limita amb l'Eixample pel carrer 
Trafalgar. O sigui, limita amb la Barceloneta, el barri Gòtic, la dreta de l'Eixample, el fort Pienc i el parc de la 
Ciutadella.

Alguns llocs notables del barri del Born són els següent:

• El barri de Ribera: 
• La Llotja gòtica, de la qual es conserven el Saló de Contractacions i la Sala dels Cònsols 

sota la façana neoclàssica del segle XVIII. Està situada entre les places d'Antonio López i el 
Pla de Palau, però en els seus millors temps estava situada arran de mar. 

• La basílica gòtica de Santa Maria del Mar, que es va construir com a mostra del poder econòmic 
dels habitants del nou barri. 

• El Fossar de les Moreres. 
• L'Estació de França. 
• L'antic Mercat del Born. 
• El barri de Santa Caterina:

• El nou Mercat de Santa Caterina, recentment reformat. 
• El barri de Sant Pere: 

• El Palau de la Música Catalana (al barri de Sant Pere). 
• El monestir de Sant Pere de les Puel·les. 

El barri del Born està atravessat per l'antic Rec Comtal.

Diverses imatges del barri del Born
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El Mercat del Born

El Mercat del Born és un dels primers i més importants edificis construïts amb ferro a Barcelona. Va ser 
projectat pel mestre d'obres Josep Fontserè i Mestre i l'enginyer Josep Cornet i Mas.

A tocar de l'enderrocada Ciutadella, es va projectar el mercat del Born per abastar d'aliments la ciutat de 
Barcelona. L'estructura metàŀlica del mercat cercava la funcionalitat: l'espai és ampli, cobert, tancat i ben 
airejat, fet que ajudava a garantir la salubritat dels productes que s'hi venien, especialment fruita i verdura. 
L'estructura de columnes de fosa i cavalls metàŀlics va ser adjudicada a La Maquinista Terrestre i Marítima.

El mercat, començat el 1873, va entrar en funcionament l'any 1878 i va estar en funcionament fins l'any 
1971, moment de l'obertura de Mercabarna.

En l'actualitat el mercat aixopluga les restes arqueològiques de part del barri de la Ribera, que va ser 
enderrocat a principis del segle XVIII, després de la desfeta de la Guerra de Successió, per tal que s'hi 
pogués construir la Ciutadella. És un dels jaciments més complets de l'edat moderna a Europa.

El mercat del Born
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El Fossar de les Moreres

El Fossar de les Moreres és una plaça de la ciutat de Barcelona, adjacent a la basílica de Santa Maria 
del Mar. Integra els elements commemoratius als catalans caiguts durant el setge de Barcelona de 1714, 
en el marc de la Guerra de Successió.

Catalunya, que en virtut del Pacte de Gènova s'havia alineat juntament amb la resta de territoris que 
formaven la Corona d'Aragó al costat de l'arxiduc Carles d'Àustria, i en contra de Felip V i Castella, va 
acabar perdent la guerra. Amb aquesta derrota va perdre també totes les seves llibertats polítiques. Els 
subsegüents Decrets de Nova Planta van abolir totes les lleis i institucions catalanes i van sotmetre el 
país a feixugues càrregues impositives.

Ja al segle XIX, durant l'any 1821, el cementiri de les Moreres i la plaça van ser pavimentats obeint (ja 
sota el regnat del rei Ferran VII d'Espanya) el seguit de reials cèdules que el rei Carles III d'Espanya havia 
dictat gairebé cent anys abans, en què ordenava la urbanització dels cementiris parroquials i la construcció 
de necròpolis extramurs per raons de salut pública.

En l'actualitat, la plaça és un lloc on, cada 11 de setembre, es commemora la Diada Nacional de 
Catalunya i es ret homenatge als defensors de la ciutat, morts i enterrats en aquest lloc després que la 
ciutat es retés davant les tropes de Felip V d'Espanya.

En una làpida al fons de la plaça hi ha una placa de marbre, posada el 1915 pel Casal Nacionalista 
Martinenc i Joventut Nacionalista els Néts dels Almogàver, on hi ha inscrit el text següent, fragment d'un 
poema original de Frederic Soler, Pitarra, en commemoració de l'heroica resistència barcelonina:

Al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, 

fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. 

Vista del Fossar amb la basílica de Santa Maria del Mar al fons                  Celebració de la Diada de Catalunya
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Santa Maria del Mar

Santa Maria del Mar és una església gòtica de Barcelona situada al barri de la Ribera i construïda entre 
1329 i 1383. Els mestres d'obra de l'església van ser Berenguer de Montagut (el dissenyador principal de 
l'edifici) i Ramon Despuig.

La construcció de l'església va començar el 25 de març de 1329, com diuen les làpides del portal de les 
Moreres. Un fet destacable, que encara perdura, és que es va establir que l'obra havia de pertànyer 
exclusivament als feligresos, únics responsables materials del temple. Sembla que en la construcció va 
participar activament tota la població de la Ribera, entre la qual hi havia els descarregadors del moll o els 
bastaixos de la Ribera. 

Els murs, les capelles laterals i la façana van quedar enllestits pels volts del 1350. El 1379, a punt d'acabar-
se el quart tram de les voltes, es va incendiar la bastida i les pedres van patir importants danys. Finalment, 
el 3 de novembre de 1383 es va col·locar la darrera clau de volta i el 15 d'agost de l'any següent, 1384, s'hi 
va celebrar la primera missa.

El terratrèmol de Catalunya de 1428 va provocar l'esfondrament de la rosassa i una trentena de morts per 
la caiguda de les seves pedres. Aviat, però, es va firmar un contracte per construir-ne una de nova, 
flamígera, que va quedar acabada el 1459, i un any després es van acabar d'instal·lar els vidres. La majoria 
d'imatgeria i l'altar barroc afegits durant els segles següents es van cremar durant l'incendi del temple del 19 
i el 20 de juliol de 1936.

        La porta de Santa Maria del Mar                       Interior de la nau central                         Interior en direcció a la rosassa 

A banda i banda de la Porta de la Passioneria o de les Moreres de Santa Maria del Mar hi ha la inscripció commemorativa del 
començament de les obres. A la part esquerra hi ha la versió en llatí, mentre que a la dreta hi ha la versió en català. El text diu el 
següent: «En nom de la Santa Trinitat a honor de Sancta Maria fou començada l'obra d'aquesta església lo dia de Sancta Maria de 
Març de l'any MCCCXXIX regnant Nanfós per la gràcia de Déu Rey d'Aragó qui conques lo regne de Sardenya.»
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El barri Gòtic

El barri Gòtic o el Gòtic és un dels quatre barris que conformen el districte de Ciutat Vella de Barcelona.

El barri Gòtic és el nucli més antic de la ciutat i el seu centre històric. El cardus i el decumanus romans 
són els eixos d'urbanització històrics del barri en la seva part més alta, l'antic mont Tàber, on actualment es 
troba la plaça de Sant Jaume.

A més del Palau Episcopal, al barri Gòtic s'hi troben els edificis de les principals institucions de govern: el 
Palau Reial, la Casa de la Ciutat, el Palau de la Generalitat i el Palau del Lloctinent. Hi havia hagut 
també el Castell del Veguer i la Taula de Canvi. 

El barri Gòtic està compost, a la vegada, per diferents barris històrics que conserven la seva pròpia 
personalitat:

• Els barris que quedaven dintre del recinte murallat romà (que prenen com a centre la plaça de 
Sant Jaume): 

• El barri de la Catedral, al voltant de la catedral (delimitat pels carrers del Bisbe, de Jaume I, 
de la Tapineria, la via Laietana i l'avinguda de la Catedral). 

• El barri del Call i Sant Felip Neri, que comprèn l'antic Call (entre la plaça de Sant Jaume, 
els carrers de Ferran, d'Avinyó, de Banys Nous, la baixada de Santa Eulàlia i el carrer del 
Bisbe) i els voltants de l'església de Sant Felip Neri (del carrer de Sant Sever al carrer de la 
Palla). 

• El barri de Sant Just, al voltant de l'església de Sant Just i Pastor (delimitat pels carrers de 
Jaume I, de la Ciutat, de Regomir, del Correu Vell i del Sotstinent Navarro). 

• El barri del Palau, entorn de l'antic Palau Reial Menor (delimitat pels carrers de Ferran, 
d'Avinyó, de la Comtessa de Sobradiel, de Regomir i de la Ciutat). 

• Els barris que quedaven fora d'aquest recinte (entre el segon cinyell de muralles fins a la 
Rambla, el mar, la plaça de Catalunya i la via Laietana):

• El barri del Pi, al voltant de Santa Maria del Pi (entre la Rambla, el barri del Call i de Sant 
Felip Neri i els carrers de Ferran i de Portaferrissa). 

• El barri de Santa Anna, al voltant de Santa Anna i el Portal de l'Àngel (entre la plaça de 
Catalunya, la Rambla, els carrers de Portaferrissa, de Boters, l'avinguda de la Catedral, la 
via Laietana i el carrer de Fontanella). 

• El barri de la Mercè, al voltant del carrer Ample i la basílica de la Mercè (entre el mar, la via 
Laietana, la Rambla i els barris del Palau i de Sant Just). 

L'estructura del barri Gòtic va arribar intacta fins al segle XIX, període en què s'hi van dur a terme grans 
transformacions en l'estructura i morfologia, com ara la transformació de cementiris parroquials en places 
públiques i el buidat de grans edificis, cosa que va suposar un canvi d'ús i enderrocament de les 
muralles.

Plaça del Rei, darrere de la Catedral, al barri Gòtic 
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La plaça de Sant Jaume

La plaça de Sant Jaume és el cor administratiu de la ciutat de Barcelona. Es troba en el lloc on es 
creuaven el cardus i el decumanus romans, vies principals de la colònia romana de Barcino. En aquest 
encreuament s'hi trobaven el fòrum i el temple d'August.

El seu nom actual, plaça de Sant Jaume, es deu a la parròquia de Sant Jaume, que des de l'època 
medieval es trobava en aquest lloc. A la porxada que precedia el temple és on el consell de la ciutat es 
reunia abans de comprar les cases que serien la futura seu de la institució, al veí carrer de la Ciutat. Va ser 
enderrocada el 1823 per tal d'obrir el carrer de Ferran i la plaça tal i com la coneixem avui dia. Cal destacar 
que abans d'aquests enderrocs la plaça es limitava a un petit espai en un angle, ja que la mateixa església, 
el fossar, les cases de la Batllia General i de la Cort del Veguer omplien la resta de l'espai.

La plaça també va ser anomenada plaça de la Constitució en diversos moments històrics, nom que encara 
figura en una placa a la façana de l'ajuntament, però a la fi el nom que ha perdurat és l'actual.

Actualment s'hi ubiquen el Palau de la Generalitat de Catalunya i la Casa de la Ciutat, seu de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Imatges de la plaça de Sant Jaume, amb el Palau de la Generalitat i la Casa de la Ciutat, l'Ajuntament de Barcelona
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La Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de 
Catalunya. Té el seu origen en les diputacions permanents creades per governar l'administració entre 
reunions de les Corts als diferents territoris de la Corona d'Aragó.

Orígens

La Generalitat de Catalunya té els seus orígens en les Corts Reials Catalanes, les quals, durant el regnat 
de Jaume I el Conqueridor (1208-1276), es reunien convocades pel rei com a representatives dels 
estaments socials de l'època.

Sota Pere II el Gran (1276-1285), les Corts Reials Catalanes van prendre forma institucional. El rei es va 
obligar a celebrar-les cada any. Les Corts exercien funcions de consell i també legislatives per mitjà dels 
tres braços que les componien: l'eclesiàstic (clergat), el militar (noblesa) i el popular o cambra reial 
(viles i ciutats sotmeses directament al govern del rei). El conjunt era anomenat lo General de Cathalunya.

El primer pas cap a la institució de la Generalitat es produeix a les Corts celebrades a Montsó (l'Aragó) l'any 
1289, quan és designada una Diputació del General, comissió temporal per recaptar el servei o tribut que 
els braços concedien al rei a petició seva. Aquest impost es coneixia popularment com Drets de General o 
generalitats, nom que es va exportar a França, on es van crear les Généralités, districtes fiscals. Amb el 
temps el nom de Generalitat va acabar suplantant el nom oficial de Diputació del General.

Els Drets de General a les Constitucions catalanes

A les Corts de 1358-1359, es van designar 12 diputats amb atribucions executives en matèria fiscal i uns 
"oïdors de comptes" que controlarien l'administració sota l'autoritat de qui es podria considerar primer 
president de la Generalitat, Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona (1359).

A l'interregne produït a la mort de Martí l'Humà i amb el nomenament de Ferran I com a rei, la Generalitat va 
fer un pas important en el seu autogovern. Si la Generalitat havia nascut com una delegació entre corts, de 
mica en mica havia anat assumint responsabilitats polítiques i de defensa del territori, ajudant al rei i 
disposant de les seves pròpies armes navals. Aquesta posició menys subordinada, junt a la feble posició 
inicial del rei, va permetre reforçar normativament els drets de Catalunya i fer una compilació de les 
Constitucions catalanes. A les Corts de Barcelona del 4 de gener de 1413, el rei va acceptar una reforma 
que va donar autonomia a la Generalitat en el nomenament del seus diputats sense intervenció reial ni 
aprovació. A més, va regular la durada dels mandats, el procés electoral i les substitucions dels diputats.

El nou sistema d'elecció dels diputats va ser titllat d'irregular i mancat de control. A les Corts de 1455, i per 
evitar el nepotisme oligàrquic, s'introduí el sistema d'insaculació: els diputats sortints van elegir dotze 
candidats d'entre els quals se'n va triar un a l'atzar.
 

República Catalana de Pau Claris 

El 1641, Pau Claris, el 94è president de la Generalitat de Catalunya, va proclamar la República Catalana, 
i, poc després, Lluís XIII de França va ser proclamat comte de Barcelona.

Abolició de fet

Encara que en la Guerra de Successió la Generalitat va ocupar un lloc secundari, ja que era la Junta de 
Braços la que tenia el comandament, els Decrets de Nova Planta de Felip V, el 16 de setembre del 1714, 
van liquidar de fet la institució centenària, transgredint les Constitucions catalanes.

Primera restauració al segle XX

El 14 d'abril de 1931, després de les eleccions que van donar la majoria al seu partit, Esquerra Republicana 
de Catalunya, Francesc Macià va proclamar la República Catalana des de l'ajuntament de Barcelona.

Aquesta proclamació va preocupar el govern provisional de la República, que va enviar en avió a Barcelona 
el dia 18 d'octubre els ministres Fernando de los Ríos, Marcel·lí Domingo i Lluís Nicolau d'Olwer. Després 
de tenses converses, es va arribar a l'acord que el consell format a Barcelona actuaria com a govern de la 
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Generalitat de Catalunya. La recuperació d'un nom històric en el qual ningú no havia pensat abans va 
permetre resoldre el conflicte i va obrir el camí a una nova forma d'autonomia catalana.

Segona abolició  

Un cop acabada la guerra civil espanyola (1936-1939), la Generalitat es va exiliar. El nou règim 
franquista va reproduir la repressió de Felip V i, a més, va abolir les institucions de la Generalitat. El seu 
president, Lluís Companys, defensor de la legalitat constitucional republicana, va ser detingut amb la 
col·laboració nazi de la Gestapo, li va ser aplicada l'extradició i el van tornar a Espanya, on va ser jutjat en 
consell de guerra, condemnat a mort i afusellat al castell de Montjuïc (1940).

Mort el president Companys, Josep Irla, darrer president del Parlament català, es va fer càrrec de la 
presidència de la Generalitat a l'exili fins que, l'any 1954, el va succeir Josep Tarradellas, també a l'exili.

Novament, el centralisme espanyol va imposar els governadors civils i les diputacions provincials, i al 
Palau de la Generalitat s'hi va instal·lar un cop més la Diputació de Barcelona. Aquesta divisió provincial 
ignorava la divisió territorial comarcal, tradicional a Catalunya.

Segona restauració al segle XX

Després del restabliment de la democràcia, es va crear per decret el Consell General de Catalunya.

Després de les eleccions legislatives espanyoles (1977), la Generalitat va ser restablerta provisionalment el 
29 de setembre de 1977, abans de l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978, i va ocupar novament el 
Palau de la Generalitat. Al desembre de 1979 es va promulgar l'Estatut d'Autonomia, i als comicis 
convocats el 20 de març de 1980 van ser elegits els 135 diputats del Parlament de Catalunya. El 10 d'abril 
d'aquell mateix any es va constituir el Parlament. Finalment, amb l'elecció del president del Parlament i del 
president de la Generalitat, que va formar el primer Govern estatutari, la Generalitat va quedar novament 
constituïda.

La Generalitat a l'actualitat

En l'actualitat, segons l'Estatut de Catalunya, la Generalitat de Catalunya és el sistema institucional en què 
s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya. Està formada pel Parlament de Catalunya, pel Consell 
Executiu o Govern, per la Presidència de la Generalitat i per les altres institucions que l'Estatut i les 
lleis estableixen.

    Senyal de la Generalitat de Catalunya     Billet de la Generalitat de Catalunya de 1936             El president Lluís Companys 
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La catedral de Barcelona

La catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia és la catedral gòtica de Barcelona, seu de l'arquebisbat de 
Barcelona.

La catedral es va construir dels segles XIII al XV al mateix lloc on hi havia hagut una catedral romànica, i 
encara abans una de paleocristiana. La façana d'estil neogòtic, no obstant això, és molt més moderna 
(segle XIX).

La catedral està dedicada a la Santa Creu i a Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, una jove verge que, 
d'acord amb la tradició catòlica, va sofrir el martiri durant l'època romana. Es coneix la dedicació a Santa 
Eulàlia des del 877, quan el bisbe Frodoí va localitzar les restes de la santa i les va traslladar solemnement 
a la catedral.

Història de l'església paleocristiana

La catedral paleocristiana està documentada des del segle VI, tot i que se suposa que és anterior, ja que 
l'existència de bisbes de Barcelona es coneix des de mitjans del segle IV. Entrant pel soterrani del Museu 
d'Història de la Ciutat de Barcelona, es poden visitar restes de l'aula basilical i el baptisteri (situat sota el 
rerecor de la catedral actual), amb una piscina octogonal. 

Les restes trobades de l'aula, que són bàsicament el paviment i l'arrencada de les columnes, van fer pensar 
que corresponien a la primitiva catedral, de tres naus (la planta típica de les basíliques romanes) 
disposades transversalment a l'actual, amb la capçalera al nord-est i els peus situats sota les capelles del 
costat de l'Evangeli (nord) de la catedral actual. 

Actualment, però, se sap que aquesta aula basilical en realitat era una sala de recepció del palau 
episcopal, mentre que que la catedral devia estar a sota de la catedral actual, i si no se n'han trobat restes 
és perquè aquesta zona no ha estat excavada. Aquesta catedral va ser remodelada completament abans 
del segle IX va ser destruïda el 986 per la ràtzia d'Al-Mansur.

Història de l'església romànica

La catedral romànica, consagrada el 1058 per l'arquebisbe de Narbona, va ser construïda per impuls del 
bisbe Guislabert i tenia la mateixa orientació de la catedral actual.

Molt més petita que l'actual, de tres naus amb tres absis i sense creuer, tenia el campanar prop d'on ara hi 
ha el claustre. La seva ubicació coincideix amb l'actual, amb el presbiteri i la cripta al mateix lloc. Tenia un 
atri, que ocupava la meitat de l'espai actual del rerecor i les naus arribaven només fins l'actual cor.

Se n'ha localitzat part del basament de la porta principal, que també es pot veure entrant pel Museu 
d'Història de la Ciutat, i se n'ha localitzat algunes pedres aprofitades en la construcció dels fonaments de la 
catedral gòtica. Part de la porta principal o d'una porta lateral podria haver estat reaprofitada en la porta del 
claustre.

Història de la catedral gòtica

Les obres de construcció de la catedral gòtica es van iniciar el maig de 1298, sota el regnat de Jaume el 
Just i sota el mandat episcopal de Bernat Pelegrí (1288-1300). Van començar per la capçalera, van 
desmuntar alhora l'antiga catedral romànica i en van aprofitant algun element, sobretot escultòric, com 
possiblement les impostes de la porta de Sant Iu, que és la més antiga de la catedral.

Les obres no es van plantejar com la construcció d'una nova catedral sinó més aviat com una reforma i 
ampliació de la catedral romànica, que es va dur a terme per fases sense enderrocar mai completament 
el temple i seguint-lo fent servir per al culte durant tota la durada de l'obra. Fins i tot algunes parts de la 
catedral romànica van servir de bastida per construir la gòtica. Així, la catedral gòtica conserva el mateix eix 
que la romànica i el deambulatori està construït al voltant de l'absis romànic.

A la primera etapa es va construir l'absis, les capelles radials i la cripta del presbiteri, que es va acabar al 
1338, quan el mestre d'obres era Jaume Fabre, el primer arquitecte del qual se'n tenen notícies, durant el 
mandat del bisbe Ponç de Gualba (1303-1334). El 23 de juny de 1317 es va signar un contracte.

La segona etapa és la perllongació de les tres naus amb les seves capelles i finalment el cimbori cobert 
amb cassetonat de fusta, les capelles als peus del temple i el mur amb què es va tancar al 1420, tot 
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esperant poder realitzar la façana, que ja estava traçada per Carles Galtés de Ruan (anomenat el Carlí) el 
27 d'abril de 1408.

Es pot dir que les obres de la construcció gòtica van durar uns 150 anys, i entre els mestres d'obra que hi 
van participar hi ha Bertran Riquer (1344), Bernat Roca (1358), Arnau Bargués (1397), Jaume Solà (1401), 
Bartomeu Gual (1413) i Andreu Escuder (1442).

La façana neogòtica

Amb motiu de l'Exposició Universal de 1888, després de gairebé quatre-cents anys sense fer grans obres 
a la catedral, gràcies al promotor Manuel Girona i Agrafel i els seus fills es van reprendre les obres i es va 
convocar el concurs per a l'edificació de la façana l'any 1882, que va establir com a criteri estilístic a seguir 
el gòtic. El concurs va ser adjudicat a Josep Oriol Mestres, arquitecte titular de la catedral des de l'any 
1855, que es va inspirar en les traces realitzades l'any 1408 per Carles Galtés de Ruan.

Llegendes de la Catedral

Segons la creença popular, en divendres donava malastrugança fer topar dues o més claus. Quan 
s'havia de tancar la catedral, això s'anunciava normalment precisament amb el soroll que ocasionava el xoc 
de claus; en divendres, però, es feia sonar una campaneta i cadascun dels escolanets duia dues claus, una 
en cada mà. 

Es diu que la mort dels canonges l'anunciava Sant Benet tres dies abans, amb tres cops de maça damunt 
la volta perquè ressonés per tot el temple; si es tractava de la mort del bisbe, feia sonar la campana 
Tomasa, també tres vegades.

Quan sortia la processó del Corpus, els canons del castell de Montjuïc ho anunciaven amb canonades i es 
tancaven totes les portes de la muralla de la ciutat, fins que la Custòdia tornava a entrar a la catedral.

Sota l'orgue hi havia penjada la carassa, a qui el dia dels Sants Innocents, quan l'organista tocava una nota 
més greu, se li obria la boca i se li llançaven llaminadures. A partir de 1970, la carassa es troba al trifori de 
la catedral.

Segons la creença popular, les escultures de la façana gòtica estaven ja fetes i amagades sota terra, a 
les escalinates de l'entrada a la catedral, esperant que es pogués construir la façana. Quan al segle XIX es 
van portar a terme les obres de la façana principal, molta gent va acudir a veure l'extracció de les escultures; 
com que no es van trobar, es van generar noves llegendes sobre la seva destinació. Curiosament, el que sí 
que es cert és que gairebé al mateix lloc que suposa aquesta llegenda hi van estar enterrades 42 anys les 
pedres que servirien per fer bona part dels relleus del rerecor. Quan Bartolomé Ordóñez va morir, les peces 
que havia acabat es van guardar a la sala capitular, i les peces de marbre per treballar es van guardar 
enterrades al davant de la façana fins que Pere Villar va reprendre l'obra.
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 La façana de la catedral l'any 1880                                          La façana abans de la restauració iniciada el 2005 

La plaça Reial

Situada al costat de la Rambla, baixant a mà esquerra, és una de les places més distingides de 
Barcelona i l'única porticada de la ciutat, cosa que li dóna caràcter i la converteix en excepcional. Limita 
amb la rambla de les Flors, el carrer de Ferran, el carrer de Colom i el carrer dels Escudellers (Ciutat Vella). 
També topa amb el primer passatge cobert que es va fer a Barcelona, el passatge de Bacardí, que no està 
gaire ben conservat.

La plaça Reial es va anomenar així perquè es va voler dedicar a Ferran VII, que havia estat rei durant el 
temps que es va construir (començament del segle XIX). En un principi, abans de ser construïda, s'havia 
pensat dir-ne “plaça dels herois espanyols", però passats uns anys, i a causa de l'absolutisme de Ferran VII, 
es van manar eliminar tots aquells noms de carrers i places que tinguessin relació amb el liberalisme.

La plaça es va obrir el 1848 després que l'Ajuntament hagués convocat un concurs per urbanitzar l'espai 
ocupat per l'antic convent dels Caputxins, que havia estat desamortitzat el 1835. El concurs, que es va 
fer el 1841, va ser guanyat per Francesc Daniel Molina, que va presentar un projecte inspirat en les 
places neoclàssiques franceses. 

Pel que fa a l'estil, és una plaça porxada, amb les façanes del edificis uniformes, dins d'un estil acadèmic, 
amb arcs de mig punt a la planta baixa i pilastres d'ordre gegant amb capitell corinti que abasten els dos 
pisos principals. Al seu damunt hi ha un àtic, lleugerament endarrerit, sota la balustrada de pedra. Les 
façanes s'ornamenten amb escuts i bustos de terracota.

Al mig de la plaça hi ha una font central de ferro, la Font de les Tres Gràcies, i dos fanals d’Antoni Gaudí, 
que va fer aquestes escultures durant la seva fase de desenvolupament inicial, en què sentia un fort 
compromís amb la tradició catalana i enaltia els grans herois de la història militar del Prinicipat. A la part 
superior dels fanals hi ressalta un casc amb un sinuós drac, amb el qual l'artista transmet l'heroisme dels 
conqueridors medievals catalans. 

El voltant està decorat amb palmeres reials. Els edificis que l'envolten són uniformes, porticats, decorats 
amb motiu de terra cuita hel·lenitzants, bustos de navegants i d'exploradors americans i escuts aguantats 
per infants indis. La plaça va ser renovada totalment l'any 1982.

Originalment, la plaça, que està situada on antigament hi havia el solar de l'anomenat convent dels 
Caputxins, tenia com a funció permetre que barcelonins i visitants poguessin gaudir del seu cel i dels seus 
establiments. En un principi tota la gent que hi vivia al voltant era de classe benestant. 
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Actualment, la plaça, que l'any 1988 es va agermanar amb la plaça Garibaldi de Ciutat de Mèxic, és un punt 
de reunió d'un públic molt heterogeni. De nit també és bastant freqüent trobar-hi gent, ja que és una de les 
places amb més vida i ambient, tant diürn com nocturn. A més, els caps de setmana s'hi poden veure 
reunions de col·leccionistes de monedes i segells. També es un lloc molt utilitzat per celebrar 
esdeveniments de la capital catalana. 

     Vistes de la Plaça Reial. El fanal que surt en primer pla és de Gaudí

El barri Xino i el Raval

Baixant per la Rambla, a mà esquerra hi ha el barri gòtic; a mà dreta, hi ha l'actualment anomenat barri 
del Raval. Aquest barri, que forma part del districte de Ciutat Vella des del 1984, està delimitat per la 
Rambla, el carrer de Pelai, les rondes de Sant Antoni i de Sant Pau, el Paral·lel i el passeig de Colom. El 
seu nom actual és d'origen medieval i prové de la seva ubicació històrica: a l'edat mitjana era la part de la 
ciutat de Barcelona que es trobava fora del segon recinte emmurallat.

El Raval es divideix, al seu torn, en dues parts: el Raval nord, per sobre del carrer de l'Hospital, i el Raval 
sud, per sota d'aquest carrer. Els dos ravals tenen (tenien, almenys abans dels darrers anys) 
característiques molt diferents. El Raval sud és el que fins fa poc es coneixia per barri Xinès (barri Xino, 
popularment), nom que se li va donar a partir dels anys 20 del segle XX. 

El barri del Raval, conegut durant molt de temps amb el nom de Districte Cinquè (seguint el codi 
administratiu), era originalment un sector d'hortes on a l'edat mitjana es van instal·lar institucions 
hospitalàries i convents (Sant Pau del Camp, l'Hospital de la Santa Creu, la Casa de Convalescència, el 
Col·legi de Cirurgia, Sant Agustí). Actualment molts d'aquests edificis són seus d'institucions culturals, 
com ara l'Institut d'Estudis Catalans (a l'antiga Casa de la Convalescència), la Biblioteca de Catalunya (a 
l'antic Hospital de la Santa Creu), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Universitat 
Ramon Llull (a l'antiga Casa de la Caritat) i el Museu Marítim (a les antigues Drassanes de Barcelona). 
Tocant a la Rambla hi ha el mercat de la Boqueria i el Gran Teatre del Liceu. 

Al segle XVIII es va començar a urbanitzar el barri i s'hi van instal·lar les primeres indústries i els primers 
habitatges. El gran creixement de la ciutat i la permanència de les muralles fins a mitjan segle XIX va 
motivar l'alçada dels edificis, la construcció d'una bigarrada xarxa viària i l'inici de la densificació del barri. A 
començament del segle XX, però, quan algunes indústries ja n'havien marxat i quan les famílies benestants 
dels carrers del Carme, de l'Hospital i Nou de la Rambla el van deixar per anar cap al barri de l'Eixample, 
aquell barri popular va començar a adquirir les característiques del que a partir dels anys vint es coneixeria 
com el barri Xino.

Sembla que el nom de barri Xino li va donar un periodista en un llibre que es va publicar cap al 1926. Ja 
aleshores el barri era un conjunt molt dens de bars, cafès, cabarets, tablados flamencs i prostíbuls. El 
freqüentaven noctàmbuls, delinqüents, marginats i literats. Els literats estrangers, sobretot els escriptors 
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francesos, li van donar un renom internacional amb els seus llibres i reportatges. El nom de barri Xino, 
doncs, es va associar ràpidament amb el de Barcelona com a símbol d'experiència bohèmia enmig d'una 
morbosa mescla de marginalitat, prostitució, glamur, creació artística (flamenc, sobretot) i moviment 
obrer (especialment l'anarquista). 

Amb l’arribada dels governs municipals democràtics, es va voler “netejar” la imatge del barri i es va 
decidir buscar-li un altre nom; després de molts sondejos es va resoldre recuperar-ne el nom de barri del 
Raval, la denominació d’origen medieval amb què s'havia conegut segles abans. Realment aquest nom ha 
tingut un èxit difícil d’imaginar, i actualment ja pràcticament ningú parla del barri Xino, nom amb què tothom 
coneixia aquest barri fins fa menys de trenta anys: uns, perquè són massa joves per haver utilitzat mai el 
mot, i altres, potser perquè volen inconscientment oblidar l’estat de deixadesa i pobresa en el qual havia 
caigut en el passat.

         La Biblioteca de Catalunya, a l'antic Hospital de la Santa Creu                       El mercat de la Boqueria

La Pedrera, la Sagrada Família, el Güell... Gaudí a Barcelona

Antoni Gaudí i Cornet (Riudoms o Reus, 1852 – Barcelona, 1926), el màxim arquitecte que mai ha 
tingut Catalunya i una de les primeres figures mundials de l'art del segle XX, provenia d'una família de 
calderers del Baix Camp. Figura importantíssima del modernisme, va posar fi a l'arquitectura historicista i 
eclèctica (manera de veure l'arquitectura des del Renaixement), tot i que no va arribar a la formulació de 
l'arquitectura del segle XX (que ja no es plantejava en termes d'estil sinó de nous continguts, noves formes 
de vida i organització socials, un món nou que ell no podia entendre perquè ja no era el seu). La gran 
significació de la seva tasca, però, resta incrementada pel fet que la va dur a terme pràcticament sol. 

Home d'una profunda i intensa religiositat, l'actitud vital de Gaudí s'ha d'interpretar com una forma 
històrica de la seva voluntat de perfecció absoluta i com una forma de justificació transcendent del seu 
treball i la seva obra, entesos, respectivament, com una mena de sacerdoci de l'arquitectura i com una 
sacralització del seu producte. La seva producció es pot dividir en quatre etapes:

- 1a etapa (des del 1878 fins al 1882). Ideari cooperativista, amb obres de caire urbà i social: va projectar 
fanals (com els dos de la plaça Reial) i una parada de flors amb quiosc i urinari i va construir una fàbrica i 
dos edificis d'habitatges de tot un barri projectat (la cooperativa L'Obrera Mataronense).

- 2a etapa (des del 1883 fins al 1900). Esforç per superar els estils històrics i aconseguir una plàstica i 
unes formes estructurals pròpies. En destaca la utilització lliure i personal de l'art musulmà i dels estils 
gòtic o barroc, la invenció d'una quantitat considerable de mecanismes, de sistemes i d'elements 
arquitectònics, la rigorosa execució material dels projectes i l'acabament dels interiors. Va entrar a treballar 
al temple de la Sagrada Família, va construir can Vicens (1883-85), el Capricho de Comillas (1883-85), 
els pavellons Güell (1884-87), el palau Güell (1886-91), el palau episcopal d'Astorga (1887-94), el 
col·legi de les Teresianes (1888-90), la Casa de los Botines a Lleó (1891-94), can Calvet (1898-1904) i 
Bellesguard.

- 3a etapa (des del 1900 fins al 1917). Època més creativa i innovadora, durant la qual va desenvolupar el 
seu estil més propi: el parc Güell (1900-14), la reforma de can Batlló (1904-06), l'església de la colònia 
Güell (1908-15), can Milà (La Pedrera) (1906-10) i les escoles de la Sagrada Família. 

- 4a etapa (des del 1918 fins a la seva mort, el 1926). Fins a la seva mort (accidental: va ser atropellat per 
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un tramvia, el van confondre amb un captaire i el van portar a l'Hospital de la Santa Creu, als barris baixos; 
quan el van reconèixer i li van proposar d'anar a una clínica privada per recuperar-se, va dir que el seu lloc 
era entre els pobres i va refusar d'anar-se'n d'allí, on va morir), va tancar-se a la Sagrada Família, la seva 
obra més coneguda, a la recerca d'una síntesi figurativa i estructural que va desenvolupar en el quart 
projecte de les naus del temple i va aplicar als acabaments de les torres de la façana del Naixement. 

Gaudí va palesar un profund civisme i un gran amor al seu poble i a la seva terra, dels quals són mostra 
el seu empresonament en anar a celebrar un Onze de Setembre, l'obstinació a parlar català a molts dels 
visitants il·lustres de la Sagrada Família (entre els quals hi va haver Alfons XIII mateix) o la consciència de 
bastir la catedral de Catalunya, tal com va expressar quan se li va proposar que es presentés per diputat.

A Barcelona s'hi poden trobar algunes de les seves obres més esplendoroses, quatre de les quals estan 
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO: la façana del Naixement i la cripta de la Sagrada 
Família, la cripta de la colònia Güell, la casa Batlló i la casa Vicens.  

La façana del Naixement del temple expiatori de la Sagrada Família, la Pedrera i l'entrada al Parc Güell, de Gaudí



Plànols dels barris de Ciutat Vella. De dalt a baix, el barri de la Barceloneta, el barri del Born, el barri Gòtic i el barri del Raval

Línies metropolitanes de la ciutat de Barcelona
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