
Les muralles de Barcelona. De defensa a submissió 
 
Barcelona ha estat envoltada de muralles durant dos mil anys. A mitjans del s. XIX es va poder 

alliberar d’aquesta anella que l’ofegava i va poder expandir-se sense límits fins arrivar a la gran 

Àrea Metropolitana que és avui dia. 

Tot va començar amb una petita i simpàtica població situada a la falda d’una serralada a vora 

del mar, flanquejada per dos rius i situada al damunt d’un petit turó anomenat Mont Taber.  

La muntanya la protegia del rigor de l’hivern i li conferia un clima suau. L’aigua abundant i un 

terreny pla que l’envoltava, proporcionaven unes condicions òptimes de vida pels seus 

habitants. 

Als 15-13 aC, època de l’emperador August, es va refundar Barcelona amb el nom de Colonia 

Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, de nom abreviat Barcino i prenent una estructura 

urbana tipus castrense. 

Com quasi tots els assentaments romans estava organitzat a base de dos carrers o eixos 

principals que es tallaven perpendicularment, enllaçant entre si, dos a dos, les quatre portes 

que donaven entrada a la ciutat 

 
L’espai central d’encreuament dels dos eixos s’anomenava el Forum. 
 

El carrer més llarg o eix major anava des de les 

torres que encara avui existeixen en l’actual Plaça 

Nova fins a la porta que s’obria per sota de la 

plaça del Regomir.  

Correspon a un eix vertical que segueixen els 

actuals carrers del Bisbe i Regomir. 

 

El carrer més curt o eix menor anava des de 

l’actual Plaça de l’Àngel fins a una porta situada 

prop dels carrers Call i Ferran. 

Correspon a un eix horitzontal que segueixen els 

carrers Llibreteria i Call. 

 

El Forum correspon aproximadament a 

l’emplaçament de l’actual Plaça de Sant Jaume. 

 

Aquest conjunt té forma octogonal.  

La muralla tenia un perímetre d’1,5 Km i protegia un recinte de 12 Ha. La població era d’uns 

3.500-5.000 hab. 

El mur era de fàbrica senzilla, tenia un llenç de més de 9 m. d’alçada i 1 ÷ 2 m de gruix, amb 

poques torres, tan sols en els angles i les portes.  
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A partir del 250 dC es produeixen les primeres incursions bàrbares a l’Imperi, principalment 

francs i germànics. Barcelona és atacada i destruïda. 

A causa de aquests fets a partir de mitjans del s. IV, en el Període Baix Imperial, la muralla es 

va haver de reconstruir i reforçar  

La nova muralla es va construir sobre la base de la primera i es va afegir un nou cinturó al 

primer recinte. 

L’espai entre els dos murs es va omplir amb pedra i morter incloent escultures, inscripcions i 

elements arquitectònics varis. Alguns d’ells es poden contemplar en el Museu d’Història de la 

Ciutat, situat sota la Plaça del Rei. 

Aquest mur constaba de 76 torres d’uns 18 m. d’altura 

El subministrament d’aigua a la ciutat es feia a través de d’un aqüeducte que es bifurcava prop 

de l’entrada del recinte emmurallat. L’aigua procedia del riu Besòs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
La muralla medieval de Barcelona. Segona muralla dita de Jaume I 
 
La muralla baix-imperial de Barcelona continua protegint la ciutat quan les tropes de de Lluís El 

Piadós la van assetjar el 801. 

Ni els francs van poder vèncer les muralles tot i que el seu exèrcit era molt superior i ja atacava 

amb trabuquets. Les màquines de guerra no varen poder obrir cap forat a la muralla Això dona 

idea de les defenses de la ciutat. La ciutat es va rendir per acabar amb un setge de 7 mesos. 

El primer de juliol del 985 Al Mansur arriba a peu de muralles les quals varen resistir el setge 

durant 8 dies d’intensos atacs i bloqueig del port. 

La ciutat va ser saquejada i incendiada junt amb els monestirs, les esglésies i la catedral. Molts 

dels habitants varen ser fets presoners, fets esclaus o assassinats 

L’ocupació va durar set mesos 

Aquest atac va qüestionar el sistema defensiu de la ciutat. Calia reforçar-lo però sense 

enderrocar. Es reaprofita el construït. 
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Amb el transcurs del temps el comtat de Barcelona s’independitza del regne carolingi 

L’atac francès sobre Girona , el 1285, va moure al rei Pere II El Gran a ordenar la fortificació 

urgent de Barcelona amb murs de tàpia i torres de fusta, i on pretenia tancar tota la ciutat 

excepte per la part de mar 

Un cop el conflicte bèl·lic decaigué i passat el moment de perill, les obres van continuar però 

sense urgència i ja amb mur i torres de pedra.  

El nou perímetre emmurallat del s. XIII s’estenia uns 5 Km i deixava obert un front al mar per no 

entorpir el moviment portuari ni el transit marítim. 

Delimitava un àrea d’aproximadament 131 Ha. 

Aquest traçat incorpora 80 torres de les quals 25 corresponien al tram de les Rambles. 

 

 

 

El traçat pel costat de terra descrivia un arc des 
del capdevall de la Rambla fins a l’actual Parc 
de la Ciutadella.  El front marítim no es va 
fortificar pel fet que aquesta zona estava 
habilitada per usos comercials i mercantils. 

 

Tercera muralla dita de Pere III El Cremoniós 

Els habitants del barri del Carme demanen de ser inclosos dins del recinte emmurallat i es posa 
en marxa un primer projecte de construcció de l’anomenada muralla del Raval. Aquesta 
ampliació no es va concretar fins el 1368. El rei Pere III El Cerimoniós va demanar que les 
Drassanes restessin incloses en aquest perímetre i després d’unes negociacions amb el rei, el 
Consell de Cent ho accepta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els treballs de construcció varen 
durar un segle, de mitjans del s. XIV 
fins mitjans del s. XV. 
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Es tracta d'una muralla de pedra, amb tal·lus defensiu, i amb torres tant de planta circular o 
ultra circular (carrer Pelai i carrer de les Flors), com de quadrades (Drassanes).  

Es va tancar un circuit que marquen les actuals rondes (St. Pau- St. Antoni-Universitat i St. 
Pere), baixava per l’actual Pg. Lluís Companys i tancava el front de mar seguint l’actual Ada 
Marqués d’Argentera  

El nou recinte va ampliar el perímetre en més de 6 Km i va acotar una superfície de 218 Ha 

El pòrtal de Sta. Matrona és l’únic tram que es conserva d’aquest tercer recinte 

La irrupció de l’artilleria en els exèrcits, concretament bombardes i canons, va determinar que 
en menys de 200 anys  s’hi hagués de canviar el concepte i la forma de construir les 
fortificacions. S’eliminen les torres i es substitueixen per baluards 

La muralla de mar fou el tram escollit per construir els primers baluards. Les obres en aquest 
sector es van iniciar l'any 1358, però no fou fins a finals del segle XV i principis del XVI quan es 
va decidír el tancar en la seva totalitat aquest front. 

Els primers que es construeixen són els del front maritim aixecants al s. XVI juntament amb el 
Portal del Mar. Amb aquesta construcció es donà per tancat la totalitat del perímetre de la 
ciutat. 

El 7 de juny de 1640, dia de Corpus, esclata la revolta popular anomenada “Corpus de sang” la 
qual va continuar amb la Guerra dels Segadors 
Aquesta guerra va acabar amb la capitulació de Barcelona el 1652 

Arran d'aquesta darrera revolta, el Consell de Cent va perdre la competència de la gestió i 
manteniment de les fortificacions de la ciutat i passà a mans de la Corona. Això va provocar la 
construcció de la resta de baluards, amb un objectiu i finalitat molt definida: a més de defensar 
la ciutat dels atacs exteriors, són un instrument de la Corona per controlar una ciutat que es 
revoltava constantment contra l'autoritat reial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposició de baluards i portals de Barcelona a final del s. XVII 
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 Després de la desfeta del 1714 i amb la construcció de la Ciutadella, s’obliga als barcelonins a 

arrasar part del barri de Ribera (voltans del Born i Sta. M. del Mar) per tal que la nova 

fortificació disposi d’una àmplia distància de seguretat. 

 

 

 

 

La ciutadella de Barcelona fou una de les 
fortaleses més famoses de les que s’han 
construït mai a Catalunya  i al mateix temps de 
les més odiades ja que el seu objectiu principal 
va ser el control militar de la ciutat 

 

 

La població no para de crèixer i les condicions de vida empitjoren. El 1835 Barcelona tenia no 

gaire més de 118.000 habitants i el  1849 arrivà als 173.000. 

El 7 d’agost de 1854, sota la consigna Abajo las murallas!!!, es van iniciar els treballs 

d’enderroc de la muralla de Barcelona, reclamat ja amb anterioritat durant el Trieni Liberal 

(1820-1823).  

Després de múltiples sol-licituds d’enderroc de la fortalesa de la Ciutadella, les Corts 

espanyoles varen aprovar el 10 de desembre de 1869 la llei per la qual la propietat dels 

terrenys passava a l’ajuntament a condició de construir jardins, pagar l’enderroc i la construcció 

de casernes en substitució. 

1859. Projecte de l’Eixample d’Ildefons Cerdà. 

Els treballs d’enderroc de tot el recinte emmurallat no van finalitzar fins al Sexeni Democràtic 

(1868-1873).  

 

Barcelona, gener de 2015 

Ramon Bas 

 

 

 

 

 

 


