
com eren els fabricants, ar-
tesans i obrers. La primera 
d’aquelles jornades revolucio-
nàries fou a la tardor de 1841, 
quan la Junta de Vigilància, 
l’òrgan revolucionari de la 
ciutat, endegà la destrucció 
de la cortina de la muralla 
interior que la separava dels 
carrers de la ciutat. Aquell 
acte de desobediència contra 
el govern desencadenà una 
onada repressiva que obligà 
els membres de la junta a 
exiliar-se al sud de França. 
La segona jornada revolucio-
nària es produí el novembre 
de 1842, i va esdevenir una 
representació icònica de la 
Barcelona de les barricades en 
la mesura que el liberalisme 
progressista més radical, con-
juntament amb els republicans 
guiats per Abdó Terrades i la 
milícia, es parapetaren rere 
les barricades construïdes en 
diversos llocs de la ciutat. La 
resposta governamental fou 
el bombardeig de la ciutat 
des del castell de Montjuïc 
i des de la fortalesa de la 
Ciutadella. 

La tercera i darrera de les 
jornades encetà una etapa 
revolucionària que es perllon-
gà del maig al novembre de 
1843. El liberalisme progres-
sista revolucionari, liderat des 
de Barcelona, va desafiar el 
govern convocant una Junta 
Suprema Central. Els qui 
n’eren partidaris, coneguts 
com a centralistes, pretenien 
destituir el regent i obrir un 
procés constituent que esta-
blís un nou règim liberal, en 

malalts i ferits en moments ex-
traordinaris, com ara epidè mies 
o setges; de l’altra, se centrà 
en la vigilància dels governants 
per evitar que es desviessin de 
la norma constitucional i dels 
preceptes derivats de l’exercici 
de la sobirania nacional. 

Aquella primera etapa de la 
revolució liberal es caracteritzà 
per un progressiu desenvolupa-
ment de la capacitat política de 
la ciutat, que assolí el seu zenit 
durant la invasió de les tropes 
franceses enviades per la Santa 
Aliança i conegudes popular-
ment com els Cent Mil Fills de 
Sant Lluís. La Santa Aliança era 
una organització internacional 
formada pels principals estats 
europeus i que havia nascut 
després de la fi de l’imperi na-
poleònic. S’ocupava de garantir 
l’estabilitat política d’Europa 
tot impedint que s’hi propagués 
cap procés revolucionari. Bar-
celona fou una de les darreres 
ciutats a capitular, després fins 
i tot de la caiguda de Madrid o 
de Cadis, on s’havien traslladat 
el govern, les Corts i el monar-
ca, que fugien de les tropes 
de la Santa Aliança. Des del 
triomf de la revolució, Ferran VII 
col·laborà en l’enderrocament 
de la monarquia constitucional 
que havia limitat els poders del 
monarca, després que, entre 
1814 i 1820, s’hagués convertit 
en el rei més poderós. Bona 
part dels líders populars del 
liberalisme exaltat, com ara el 
radical Marià Albó, sucumbiren 
per la repressió dels reialistes, 
una repressió que es va allargar 
durant gairebé una dècada; 

Fragment de l’auca de la història de Catalunya, publicada el 1871, en el què es reprodueixen les sis vinyetes dedicades a la revolució liberal. A les vinyetes s’observa com la revolució es va caracteritzar pel protagonisme de les revoltes populars i les respostes repressives de les autoritats. B. Torres, La col·lecció d’auques del Cesc, vol. I, Centre d’Estudis Sant Cebrià, 2017

Entre el darrer terç del se-
gle xviii i les primeres dè-

cades del xix el món va viure 
una onada de revolucions. El 
nou impuls revolucionari en la 
dècada dels vint als territoris 
de la monarquia espanyola 
(tant a l’Atlàntic americà com 
a la Mediterrània europea) 
s’estengué a Portugal, Itàlia 
i Grècia, i va representar una 
amenaça per a les monarquies 
europees. 

L’objectiu d’aquelles revo-
lucions era promoure una 
Cons titució per governar una 
nació que havia d’agrupar els 
ciutadans dels diversos terri-
toris de les monarquies. Les 
noves na cions liberals havien 
de garantir la igualtat civil dels 
ciutadans. S’albirava, doncs, 
un horitzó d’igualtat de  EL TRIOMF  

DE LA REVOLUCIÓ 
I EL FRACÀS DE 
LA MONARQUIA 
CONSTITUCIONAL 
(1820-1823)

El 10 de març de 1820 s’en-
cetà la primera etapa cone-

guda com a Trienni Liberal, fins 
a l’octubre de 1823, quan la 
ciutat va esdevenir una referèn-
cia pels revolucionaris europeus 
i americans. A la ciutat, s’hi 
refugià una nombrosa comunitat 
d’exiliats piemontesos, napo-
litans, francesos, americans i 
alguns britànics, que percebe-
ren el fenomen revolucionari 
espanyol com la punta de llança 
d’una nova onada revolucionària 
europea. Durant aquells anys 
les institucions liberals de la 
ciutat es decantaren gradual-
ment vers les opcions revolu-
cionàries, que incentivaren 
una àmplia participació de les 
classes mitjanes i populars. El 
govern de la ciutat va recaure 
en mans del liberalisme exaltat, 

LA CIUTAT DE LES BARRICADES:  
LA REVOLUCIÓ LIBERAL  
A BARCELONA (1820-1843)

Constitució de 1837, que a 
Catalunya tingué un abast rela-
tiu en la mesura que s’imposà 
un règim autoritari sota el co-
mandament del capità general, 
conegut com la dictadura del 
baró de Meer, qui va combatre 
els carlins i va reprimir virulen-
tament les alternatives liberals 
progressista i demòcrata. 

El segon període fou el més 
rellevant, perquè significà una 
acceleració de la revolució li-
beral. Entre el 25 de juliol de 
1835 i el 4 de maig de 1837 se 
succeïren diversos moviments 
revolucionaris que es van carac-
teritzar pel tarannà anticlerical, 
amb la crema de convents i 
col·legis religiosos, la destrucció 
de fàbriques on s’havia innovat 
introduint-hi maquinària que 
feia servir l’energia del vapor, 
la iconoclàstia monàrquica, 
l’assassinat d’algunes autoritats 
com ara el general Pere Nolasc 
de Bassa, mà dreta del capità 
general Manuel de Llauder, la 

d’altres, moriren durant el seu 
exili als països europeus, com 
ara Joaquim de Alcàntara i Bò-
ria, o al Nord d’Àfrica, com ara 
el coronel Josep Costa. 

DE LA CREMA  
DE CONVENTS  
A LA DICTADURA 
DEL BARÓ DE MEER 
(1835-1839)

La segona etapa de la revolu-
ció liberal s’inicià amb l’am-

nistia que va permetre el retorn 
dels liberals exiliats i la desig-
nació d’Isabel, filla del monarca 
Ferran VII, com a princesa d’As-
túries i hereva del tron. Carles 
de Borbó, germà del rei, es negà 
a jurar fidelitat a la princesa 
amb el suport dels sectors ab-
solutistes, fet que desencadenà 
un conflicte bèl·lic entre liberals 
i carlins que, a Catalunya, es va 
allargar fins a mitjans de 1840. 
Durant els anys de la guerra es 
combaté intensament arreu de 
Catalunya. 

La revolució a Barcelona, que 
era a la rereguarda, visqué tres 
períodes: un primer, que es 
defineix per la promulgació d’un 
règim liberal moderat a partir 
d’una carta atorgada per la 
regent Maria Cristina, l’Estatut 
Reial (1834-1835); un segon, 
determinat per la successió de 
fenòmens revolucionaris entre 
1835 i 1837, període en què la 
Constitució de 1812 es va fixar 
de nou com un horitzó polític; 
i un tercer, regit per la nova 
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Dues milicianes del batalló dirigit per la vídua de Luis Lacy fan guàrdia en un baluard de la 
ciutat. Palau Antiguitats (Barcelona)
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drets polítics que havia de ga-
rantir una àmplia participació 
política. Aquest sistema polític 
nou s’havia de bastir sobre la 
llibertat individual i, per tant, 
havia de posar fi a les velles 
dependències econòmiques i 
socials del període precedent, 
conegut a partir de llavors com 
a Antic Règim. 

Aquelles revolucions van 
tenir un reguitzell d’efectes 
inesperats, com ara la desco-
berta de nous agents polítics 
(artesans, obrers, dones i es-
claus), o el desenvolupament 
de formes de govern basades 
en la virtut cívica i noves 
solidaritats que apel·laven a 
la república o la democràcia. 
Foren temps d’aprenentatge 
per als ciutadans, que es van 
mobilitzar políticament, i per 
als ajuntaments, que van assu-
mir amplis poders polítics. 

Tot i que l’horitzó polític 
de la revolució fou la nació, 
aquesta no estava definida ni 
culturalment ni territorial i, per 

tant, sorgí una diversitat de 
discursos polítics que reflec-
tien la disparitat de projectes 
polítics nacionals espanyols. 

La revolució liberal s’inicià 
a Barcelona quan es procla-
mà la Constitució de 1812 a 
la ciutat, el 10 de març de 
1820, i es donà per acabada 
el desembre de 1843, amb la 
repressió tant del liberalisme 
progressista i democràtic com 
del republicanisme. Alhora, es 
posaven els fonaments d’una 
monarquia constitucio nal 
moderada amb la connivència 
d’una part rellevant de les 
elits barcelonines. Barcelona 
va viure ocupada, durant els 
anys de la Guerra del Francès 
(1808-1814), per les tropes 

napoleòniques, del primer al 
darrer dia de la guerra; per 
tant, no va fer-se ressò de 
l’impacte derivat de la pro-
mulgació de la Constitució de 
Cadis fins anys després. Paral-
lelament al desenvolupament 
de la revolució liberal, proliferà 
l’ús del terme bullanga per tal 
de desacreditar el fenomen 
revolucionari. Als diccionaris 
de l’època, bullanga significa-
va la reunió d’un grup nombrós 
d’esvalotadors i amics de 
motins. Es pretenia dissociar 
el procés de construcció de 
l’Estat liberal, de la violència 
exercida per les classes po-
pulars i mitjanes. L’èxit del 
terme fou inaudit, s’estengué 
ràpidament entre moderats i 
conservadors per desqualificar 
les mobilitzacions populars i 
es va emprar amb el significat 
d’acció violenta i sense con-
trol del populatxo o la turba. 
Així es denigraven les revoltes 
populars que s’allunyaven dels 
propòsits del liberalisme d’or-
dre, identificat amb el règim.

que perseverava a estendre la 
revolució i posava al centre de 
l’activitat política la mobilitza-
ció ciutadana a escala local, 
a través de la Milícia Nacional 
Voluntària dirigida pel coronel 
Josep Costa, conegut com l’Avi, 
a més de les societats o tertú-
lies patriòtiques i el sistema de 
peticions dels ciutadans a les 
Corts i la premsa. 

Durant aquells anys, la ciutat 
va viure diverses jornades revo-
lucionàries que van accelerar 
que la població es decantés 
vers opcions més transgresso-
res respecte del sistema polí-
tic liberal, que, en un primer 
moment, van dirigir els liberals 
moderats. En aquelles jornades 
la participació popular es va 
vehicular a través de la milí-
cia, que aconseguí mobilitzar 
diversos col·lectius com ara 
artesans, jornalers, adolescents 
(batalló gimnàstic militar), 
ancians o dones (batalló de 
milicianes encapçalat per Émilie 
du Guermeur). La milícia exercí 
una doble funció de vigilància: 
d’una banda, s’ocupà de l’ordre 
públic, de les tasques d’extinció 
dels incendis, de la defensa mi-
litar de la ciutat i de l’auxili dels 

mobilització popular a través 
de la milícia i les demandes 
d’un liberalisme progressista 
que volia fer dels ajuntaments 
i les diputacions provincials 
la clau de volta del procés de 
construcció de l’estat nació des 
d’una perspectiva federal. El 4 
de maig de 1837 s’executaren 
diversos milicians i, també, 
el republicà Ramon Xaudaró, 
alhora que nombrosos liberals 
progressistes eren desterrats a 
les Canàries, al Nord d’Àfrica i 
a Cuba, com Rafael Degollada 
o Antoni Ribot i Fontseré. L’ac-
ció repressiva durant el règim 
liberal de la Constitució de 
1837 deixà, entre els partidaris 

de prosseguir la revolució libe-
ral, un pòsit de desconfiança 
envers el govern i la regència de 
Maria Cristina que ressorgí anys 
després. 

ELS BOMBARDEIGS 
SOBRE BARCELONA 
I LA POR A LA 
REVOLUCIÓ 
REPUBLICANA  
(1840-1843)

La tercera etapa, coneguda 
com a Trienni Progressista, 

va començar el juliol de 1840, 
quan la regent es reuní a Barce-
lona amb el líder de les tropes 
liberals, Baldomero Espartero, 
que s’havia desplaçat fins a Ca-
talunya per derrotar les últimes 
partides carlines. La capacitat 
mobilitzadora d’Espartero a 
Barcelona inaugurà un pelegri-
natge triomfal fins a Madrid, on 

fou nomenat regent en substi-
tució de la reina mare que havia 
fugit cap a França. Durant els 
anys següents, van esclatar a la 
ciutat diversos moviments revo-
lucionaris que van protagonitzar 
progressistes, radicals i republi-
cans amb la connivència de les 
classes populars, inclosos els 
obrers del tèxtil.

L’objectiu d’aquelles revoltes 
era garantir que el consistori 
municipal barceloní preservés 
l’autonomia i fomentar la parti-
cipació popular. També es volia 
que el consistori tingués més 
competències per tal d’oferir 
respostes a les demandes dels 
nous agents socials i polítics, 

el qual les institucions locals 
i provincials havien de tenir 
més poder polític per exercir 
la sobirania nacional. Aquest 
fet havia d’afavorir el desen-
volupament federal del règim. 
La resposta governamental 
fou bombardejar de nou la 
ciutat. Durant l’estat de setge, 
els centralistes, liderats per 
Antoni Baiges, van adoptar 
un reguitzell de mesures ex-
traordinàries que alimentaren 
el mite d’una revolució social, 
protagonitzada per les classes 
més humils: es va anomenar 
la Jamància, fent-se ressò del 
verb jamar que, en la llen-
gua caló, significava menjar. 
Després de mesos d’intensos 

bombardeigs, els revolucio-
naris capitularen. La fi de la 
revolució liberal a Barcelona 
va implicar que s’avancés 
la majoria d’edat d’Isabel II 
(de només tretze anys), per 
tal de posar fi a la regència 
d’Espartero. S’instaurava, 
així, un règim liberal moderat 
basat en la centralitat política 
de la monarquia. Durant els 
anys posteriors es constituí un 
estat liberal, centralista i au-
toritari amb la connivència de 
l’església catòlica, que arra-
conà les propostes d’un estat 
descentralitzat més participa-
tiu i que reconeixia un ampli 
ventall de llibertats individuals 
i col·lectives. 

Els espais urbans es trans-
formaren durant la revolució 
en la mesura que desapare-
gueren bona part dels espais 
conventuals, després de la 
desamortització i secularitza-
ció pel règim liberal i que se 
n’apropiessin els ciutadans. 
S’obriren espais públics, ge-
neralment en forma de places, 
per representar l’exercici de 
la sobirania nacional a través 
de tota mena de rituals po-
lítics (festes cíviques, com-
memoracions, desfilades de 
l’exèrcit i de la milícia, etc.). 
En el mapa de la ciutat es 
mostra la transformació dels 
principals espais públics i 
es fa un èmfasi especial en 
l’obertura i nomenclatura de 
les places, però també s’ana-
litzen els principals escenaris 
repressius que van acotar el 
desenvolupament del procés 
revolucionari. Ara bé, aquests 

llocs d’infausta memòria van 
caure en l’oblit, en la mesura 
que es van ometre dels relats 
nacionals posteriors. 

Durant aquelles tres dèca-
des Barcelona va esdevenir la 
ciutat de les barricades per als 
revolucionaris europeus, i va 
albergar refugiats d’arreu que 
pretenien liderar un projecte 
revolucionari de caràcter in-
ternacionalista. La fesomia de 
la ciutat va canviar de manera 
extraordinària, com no havia 
succeït mai des que s’havia 
construït la Ciutadella i com 
no tornaria a passar més fins a 
l’enderrocament de les mura-
lles i la creació de l’Eixample. 

Mapes de les principals ciutats en què es desencadenaren situacions revolucionàries  
(1810-1843). Autor: Carlos Ortega
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coronel José Ortega, antic 
governador de Montjuïc durant 
el Trienni Liberal. Després de 
l’alçament de 1837, començà 
un període repressiu que durà 
dos anys i que s’inicià amb les 
execucions d’alguns dels parti-
cipants de la revolta al passeig 
de l’Esplanada. 

6  CASTELL  
DE MONTJUÏC
El Castell de Montjuïc, refor-
mat després de 1714, esde-
vingué, amb la Ciutadella, un 
espai per a la militarització i el 
control permanent de la ciutat. 
Durant la segona fase de la 
revolució liberal va tenir un 
paper destacat en la repressió 
de la ciutat a causa dels bom-
bardejos, que van contribuir a 1  PLA DE PALAU 

Fou un dels espais de protesta 
destacats des del segle xviii, 
ja que acollia la residència del 
capità general, i això s’accen-
tuà durant el Trienni Liberal: 
el 1820, hi fou proclamada la 
Constitució de 1812 i es va 
rebatejar com a plaça de la 
Constitució (de 1812).  
Amb el retorn de l’absolutis-
me el 1823, es va remodelar 
per enterrar-ne el significat 
revolucionari: s’obriren es-
pais per a usos residencials 
i s’hi erigí una estàtua de 
Ferran VII. Amb el nou cicle 
revolucionari, però, tornà a 
ser un espai de revolta: el 
1835, la multitud hi assassi-
nà el general Bassa i tombà 
l’estàtua de Ferran VII i, el 
1836, s’hi manifestà a favor 
de la Constitució de 1812. 
En els episodis posteriors, el 
pla de Palau perdé la centra-
litat revolucionària a favor de 
la plaça Sant Jaume, ja que 
havia esdevingut símbol del 
liberalisme moderat.

2  PLAÇA  
DE SANT JAUME 
A l’inici de la revolució libe-
ral, la plaça de Sant Jaume 
va esdevenir un espai secun-
dari amb relació les manifes-
tacions revolucionàries, per 
les seves dimensions reduï-
des i perquè era la seu de la 
diputació provincial, símbol 
del liberalisme moderat. 
Durant el Trienni Liberal, 
però, l’Ajuntament —prin-
cipal institució liberal de la 
ciutat— inicià el procés per 
convertir-la en el principal 
símbol del règim liberal: 
l’amplià amb l’enderroca-
ment de l’església de Sant 
Jaume i li canvià el nom 
per plaça de la Sobirania 
Nacional. Durant la dècada 
de 1830, va fer construir la 
nova façana de l’ajuntament i 
la rebatejà com a plaça de la 
Constitució. Els aixecaments 
posteriors mostren com havia 
esdevingut el centre polític 
de la ciutat: el 1842, hi ha-
gueren enfrontaments i, el 
1843, la plaça acollí la prin-
cipal institució revolucionària 
i va ser l’objectiu dels bom-
bardejos governamentals. 

1  PALAU  
DE LA INQUISICIÓ
Amb la restauració de Fer-
ran VII el 1814, la Inquisició 
esdevingué un instrument al 
servei del monarca per per-

bar mai. El convent de Santa 
Caterina, afectat també per 
la crema del 1835, fou ender-
rocat i s’hi projectà una plaça 
dedicada a Isabel II, símbol del 
triomf del liberalisme. Durant la 
Jamància (1843), s’hi instal·là 
el mercat del Born per resguar-
dar-lo dels bombardejos. Un 
cop aquest tornà al seu empla-
çament, a la plaça, s’hi construí 
un altre mercat el 1844, el 
d’Isabel II (posteriorment de 
Santa Caterina).

8  PLAÇA DEL DUC  
DE MEDINACELI 
El nous usos (caserna, 
presó i hospital) del 
convent de Sant Fran-
cesc, després de 
l’exclaustració 
dels monjos el 
1822, mos-
tren el 
procés 
de 

ELS ESPAIS DE LA REPRESSIÓ GOVERNAMENTAL
sestimat. Entre 1843 i 1848 
el Teatre Nou va ocupar l’antic 
convent dels caputxins i, final-
ment, l’any 1848 s’hi cons-
truí una plaça amb fun cions 
commemoratives, lúdiques i 
comer cials, fet que simbolitzà 
l’expulsió dels ciutadans del 
sistema polític liberal i l’abur-
gesament de la ciutat. 

4  PLAÇA DE  
SANT AGUSTÍ NOU 
Els bombardejos del 1714 
malmeteren el convent de Sant 
Agustí i obligaren la comuni-
tat a traslladar-se a un nou 
edifici al Raval a mitjans del 
segle xviii. El 1823, durant el 

LES PLACES DE LA REVOLUCIÓ LIBERAL 
de 1843, durant la Jamància, 
tingué lloc un intent d’assalt a la 
fortalesa, on s’havien refugiat les 
autoritats militars, que fracassà. 

3  TORRE  
DE SANT JOAN
El campanar del convent de 
Santa Clara, destruït el 1714 
per construir-hi la Ciutadella, 
es va reconvertir en la Torre de 
Sant Joan, una presó on foren 
reclosos diversos liberals, sobre-
tot durant la primera meitat de 

la revolució liberal. 
El 1817, en plena 

restauració 
absolutista, 

Plano Geométrico de la Ciudad de 
Barcelona, Levantado por el Arquitecto 
Mayor de la Misma Dn. José Mas Y Vila 
Quien Lo Dedica a Su Esc[Elentísi]mo 
Ayuntamiento Const[Ituciona]l.  
AHCB.

Gravat dels bombardejos sobre 
Barcelona des del Castell de Montjuïc el 
desembre de 1842. AHCB

El baluard del Migdia o dels Màrtirs de 
la Llibertat, destruït pel bombardeig 
del 1843. D. J. P. Y G., Cuadro histórico 
y pintoresco de los sucesos de Barcelona 
durante los meses de setiembre, octubre 
y noviembre de 1843, Barcelona, 
Imprenta de J. Mayol, 1844, p. 96.2. 
Biblioteca AHCB.

Plànol del 1862 on s’aprecia el nom de 
plaza de la Igualdad, actualment de Sant 
Agustí Nou. Quarteró núm. 96: AHCB

Entrada lateral del mercat d’Isabel II, a 
la plaça homònima (actualment de Santa 
Caterina). AHCB 

La plaça del Duc de Medinaceli, 
urbanitzada durant la dècada de 1840, 
amb el monument a Galceran Marquet al 
centre. AHCB

Intent dels revolucionaris d’assaltar la Ciutadella 
durant la Jamància (1843). D. J. P. Y G., Cuadro histórico 
y pintoresco de los sucesos de Barcelona durante los 
meses de setiembre, octubre y noviembre de 1843, 
Barcelona, Imprenta de J. Mayol, 1844, p. 96.3. 
Biblioteca AHCB.

Execucions de liberals al passeig de l’Esplanada durant la restauració 
absolutista (1828-1829). J. del Castillo, La ciudadela inquisitorial de 
Barcelona, ó las víctimas inmoladas en las aras del atroz despotismo del 
Conde de España, Barcelona, Imp. Manuel Saurí, 1835. Biblioteca AHCB.

La Torre de Sant Joan, la presó de la 
Ciutadella on foren reclosos diversos 
liberals. AHCB

Interior del Cementiri General, on hi foren enterrats  
els liberals morts arran de la repressió del baró  
de Meer el 1837. AHCB

Aldarulls al Torín, després d’una cursa de 
braus, que marcaren l’inici de les revoltes 
de l’estiu del 1835. AHCB

Detall de la columnata de la plaça de 
Sant Josep, on s’instal·là el mercat de la 
Boqueria. Dibuix i gravat: Josep Noguera.  
A: B. Torres, La col·lecció d’auques del Cesc, 
vol. 2, Centre d’Estudis Sant Cebrià, 2019

Enfrontaments a la plaça de les Comèdies 
durant la revolta de l’agost del 1836.  
AHCB

Milicians i revolucionaris, atrinxerats a la plaça Sant Jaume durant les jornades 
revolucionàries del 1842. AHCB 

La plaça Reial durant la segona meitat del segle xix. AHCB 

El pla de Palau, amb l’estàtua de Ferran VII abans que fos enderrocada. AHCB 

Assalt al palau de la Inquisició de 
Barcelona, símbol de la persecució del 
liberalisme, el 1820. AHCB

3  PLAÇA REIAL 
Durant el Trienni Liberal es 
va projectar una gran plaça a 
l’espai que havien ocupat els 
diversos convents desamor-
titzats de la part baixa de la 
Rambla: la plaça dels Herois 
Nacionals, que havia de ser 
el centre polític i social de 
la ciutat. Un dels convents 
afectats pel projecte era el 
dels Trinitaris Descalços (on 
ara hi ha el Gran Teatre del 
Liceu), que acollia la Tertúlia 
Patriòtica de Lacy. A la fi 
del Trienni Liberal, però, el 
projecte de gran plaça fou de-

Trienni Liberal, la plaça de Sant 
Agustí, davant de l’església del 
convent i aleshores una de les 
més grans de Barcelona, va ser 
rebatejada amb el nom de plaça 
de la Igualtat, que mantingué 
fins al 1939. El 1835 el convent 
fou desamortitzat i les seves 
dependències es van dedicar a 
altres usos —el Teatre Romea, 
una fàbrica i espai per a les ca-
ses veïnes—, cosa que mostra la 
nova realitat social de la ciutat.

5  PLAÇA  
DE LES COMÈDIES 
La seva ubicació a la Rambla, la 
presència del teatre de la Santa 
Creu (després, Principal) i de 
dos cafès durant el Trienni Libe-
ral va propiciar que la plaça es 
convertís en un espai de socia-
bilitat, un lloc de trobada i d’in-
tercanvis comercials i, també, 
un espai de revolta. El 1822 hi 
hagueren enfrontaments amb 
les autoritats, però fou durant 
el període de 1835 a 1837 que 
esdevingué un espai rellevant 
per a la congregació de les  
multituds i hi tingueren lloc 
enfrontaments entre les classes 
populars i les forces governa-
mentals, el més destacat dels 
quals fou el del maig del 1837. 

6  PLAÇA 
D’ISABEL II 
7  PLAÇA  

DE SANT JOSEP 
Els antics espais religiosos es 
van destinar, també, a acollir 
mercats, per raons higièniques, 

i per abastir una població 
creixent. Durant la revolta del 
juliol de 1835, es va destruir 
el convent de Sant Josep i, poc 
després, s’hi projectà la plaça 
del Treball, que hauria sigut la 
més gran d’Europa si el projecte 
s’hagués materialitzat. S’hi va 
traslladar de forma definitiva 
el mercat de la Boqueria, que 
aleshores era a la Rambla, tot 
i que la plaça no es va aca-

secularització a la ciutat. Es 
va desamortitzar el 1835 i, el 
1837, es va destruir. Poste-
riorment, es va projectar de 
bastir-hi una nova plaça disse-
nyada pel mateix arquitecte de 

la plaça del Treball i la plaça 
Reial, Francesc Daniel Molina 
i, com en els casos anteriors, 
el nom de la plaça no responia 
a la voluntat del liberalisme 
exaltat, sinó que es va decidir 
de batejar-la amb el nom de 
l’aristòcrata que havia cedit els 
terrenys al convent. Tampoc hi 
responia l’escultura erigida el 
1851, la primera en ferro 
colat de la ciutat, 
i que va ser 

dedicada a Galceran Marquet, 
navegant català del segle xiv.

9  EL TORÍN 
El Torín fou la primera plaça de 
braus de Barcelona, fundada el 
1834 i situada a la Barceloneta. 
Com les altres places de braus 
en general, el Torín esdevingué 
un espai de sociabilitat popular 
que el liberalisme radical sabé 
utilitzar per mobilitzar la pobla-
ció en contextos revolucionaris.  
I això mateix va passar el juliol 
de 1835, quan va esclatar la 
revolta al Torín.

seguir el liberalisme i això es 
traduí, a Barcelona, en un 
augment de les causes 
del Tribunal de la In-
quisició associades a 
delictes de llibertat 
d’expressió, de 
pensament, 
de religió i 
d’associació 
durant el 
període de 
1814-1820. 
Aquesta perse-
cució explica que el palau de la 
Inquisició de Barcelona es con-
vertís en símbol de la repressió 
del liberalisme i fos assaltat a 
l’inici del Trienni Liberal, cosa 
que no havia passat durant la 
Guerra del Francès. 

2  LA CIUTADELLA
La Ciutadella era el principal 
espai de repressió del libera-
lisme progressista barceloní i, 
durant la revolució liberal, hi 
hagueren intents d’enderro-

car-la i 
d’assaltar-la, 

els quals es 
van intensificar en 

el període de 1841-
1843. El 1841, la Junta 

Suprema de Vigilància, de 
majoria progressista, n’inicià 
l’enderroc, però el capità ge-
neral l’aturà perquè desafiava 
l’autoritat governamental. 
Amb l’aixecament barceloní del 
1842, es va castigar la ciutat, 
entre altres coses, a reconstruir 
els murs de la Ciutadella en-
derrocats prèviament. L’octubre 

hi va ser empresonat el militar 
liberal Luis Lacy després del 
seu pronunciament fallit. Durant 
la dècada dels vint i els primers 
trenta, s’hi van empresonar 
diversos líders liberals que pre-
tenien restablir el règim consti-
tucional, i van convertir la torre 

en una icona de la repressió 
contra les llibertats individuals i 
col·lectives.

4  ESGLÉSIA  
DE LA CIUTADELLA
Amb el triomf del pronuncia-
ment de Rafael de Riego (1820) 
i l’inici del Trienni Liberal, les 
restes mortals del revolucionari 
Luis Lacy, executat al castell 
de Bellver de Palma, foren tras-
lladades de nou a Barcelona 
l’abril del 1820 per ordre de 
les noves autoritats liberals. 
Se’n va restaurar la memòria i 
les seves despulles, exposades 
durant tres dies a l’església de 
Santa Maria del Mar, van ser 

inhumades provisional-
ment a la capella de 

la Ciutadella. 

5  PASSEIG  
DE L’ESPLANADA
La seva proximitat amb la Ciu-
tadella el convertí en espai  
per a les execucions de libe-
rals durant els anys de la 
persecució, de 1828 a 1829, 
promoguda pel capità general, 
el comte d’Espanya. El 1827 
s’hi van executar 13 còmplices 
de la conspiració liberal del 

forjar la imatge de la Barce-
lona revolucionària i represa-
liada de la primera meitat del 
segle xix. Els aixecaments de 
1842 i 1843 van representar 
un veritable desafiament a 
l’autoritat (la regència de Bal-
domero Espartero), motiu pel 
qual es va castigar severament 
Barcelona amb el bombardeig 
de la ciutat, només al cap 
d’un any. 

7  CEMENTIRI 
GENERAL
El Cementiri General, actual-
ment al Poblenou, va ser el 
primer que es va construir fora 
muralles, per motius d’higiene, 
el 1775. El 1819, després que 
fos destruït durant la Guerra 
del Francès, es va reconstruir 
en estil neoclàssic i elements 
d’inspiració egípcia. Durant 
la segona fase de la revolució 
liberal, s’hi van enterrar les 
víctimes de la repressió de l’ai-
xecament de 1837, entre les 
quals hi havia el republicà Ra-
mon Xaudaró, i dels enfronta-
ments de l’estiu de 1840, que 
precediren l’accés d’Espartero 
a la regència. Els morts del 
1837, sobretot Xaudaró, foren 
homenatjats en diverses oca-

sions durant el Trienni Pro-
gressista amb una peregrinació 
des del passeig de l’Esplanada 
fins al cementiri.

8  BALUARD  
DEL MIGDIA 
El del Migdia fou un dels ba-
luards de la ciutat i defensava 
del portal de Mar fins al pla 
de Palau. Durant la Jamància 
(1843), fou un dels principals 
espais militars ocupats pels 

revolucionaris, fet que li valgué 
el sobrenom de baluard de la 
Llibertat. A finals d’octubre, 
però, fou destruït durant un 
bombardeig governamental i, 
com a resposta a la duresa de 
la repressió, passà a ser cone-
gut popularment fins a la fi de 
la Jamància com a Tomba dels 
màrtirs il·lustres, en referència 
als milicians que havien mort 
defensant-lo. 
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