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INTRODUCCIÓ A L’ATLES

En català s’acostuma escriure Atles; no obstant per la web
hem reprès el mot grec i universal de Atlas. En 1585 el
flamenc Gerard Mercator donà el nom de Atlas al recull
de mapes que imprimí amb un frontispici que representa-
va el déu Atlantos sostenint les columnes del cel. Des
d’aleshores el mot s’ha estès per significar diferents reculls,
però especialment els de cartografia. 

La cartografia és l’art i la ciència que estudia i representa
gràficament els mapes d’un terreny o d’una població
obtinguts gràcies a l’observació directa i detallada. La
representació dels llocs, de les regions celestes i dels mars
daten de milers d’anys a. J.C.

A la sortida de l’Edat Mitjana una efervescència intel·lec-
tual portarà directament a la naixença d’una nova carto-
grafia. “Parallèlement à la cartographie des marins et des
découvreurs, des écoles cartographiques très fécondes se
développent, d’abord en Italie et en Catalogne, puis dans
toute l’Europe occidentale” (Paral·lelament a la cartografia
i a les descobertes, es desenvolupen escoles de cartografia
molt fecundes primerament a Itàlia i a Catalunya, desprès
en tota l’Europa occidental) Grand Larousse Universel t.
III, p. 1831.

EL NOM DE BARCELONA

Barkéno, Barcéno, Barchinona, Barchinon, Barcilon, Barci-
nonem, Barchinonam, Barcilona, Barcillona, Barcellona,
Barcilonenses, Barcinonensis, Barca-Nona... Són les varia-
des formes que prenen els noms de Barcino o Barcelona
en aquest Atlas, principalment els segles XVI, XVII i
XVIII.

En els seus estudi i transcripció de l’abaciologi de Sant
Cugat, A. M. Mundó assenyala l’existència, l’any 942, de
l’abat Barchinonus o Barceló. El manuscrit 1335 del fons
Bages de l’arxiu de Montserrat, datat el 21 d’agost de l’any
1028, comença: In nomine domini ego barcelona ebrea...
(En el nom del Senyor jo Barcelona hebrea...).

La figura A reprodueix un testament datat l’any 1320 en el
qual figura el nom d’una dona anomenada Barcino. (Cin-
quena paraula de la tercera ratlla.) 

El manuscrit reproduït en la figura B és un fragment del
full 109 bis-5 del vol.1 <1806> (anys 1230-1233) de
l’arxiu Cúria Fumada dels arxius episcopals de Vic, en què
es troba l’únic home anomenat Barchelonus (al mig de la

cinquena ratlla). En canvi, els mateixos anys, Rafel Gine-
bra, el transcriptor, hi constata 47 dones anomenades Bar-
cino o Barchinona. 

ESCUT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Els exemples reproduïts són algunes de les formes que
usualment i indistintament es troben en els llibres i altres
publicacions dels segles que l’Atles inclou. Al segle XX
l’escut de Barcelona encara rep noves modificacions. 

Gravats de l’Atles que contenen una modalitat o altra de
l’escut de la ciutat de Barcelona: 7, 16, 20, 21, 22, 67, 78,
85, 86, 95, 134, 135, 224, 236, 237, 239, 240, 242, 255,
256, 257, 261, 262, 279, 280, 281, 284, 285, 289, 309, 310,
318, 322, 323, 344, 347, 443, 444, 470, 483, 574, 592, 595,
596, 597, 598, 611, 612, 614, 615, 630, 635, 644, 655, 656,
657, 663, 668, 674, 678, 679, 683, 684, 690, 691, 706, 708,
721, 722 i 723.

L’HISTÒRIA DE BARCELONA 
A TRAVES DEL GRAVAT

El mot Atles té una segona significació –en realitat és
l’autèntica– que és la columna. Es així, per exemple, que
l’anatomia anomena atlas la vertebra cervical de l’esquelet.
Es aquesta significació que volem donar al Atles iconogràfic
de Barcelona. Els esdeveniments que Barcelona ha sofert o
ha gaudit han afaiçonat la ciutat actual, sense que això vul-
gui dir que aquesta sigui exactament la Barcelona interior. 

Abraham  Cresques. Atlas Català. 1375

Figura A

Figura B
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El període 1572-1900 és un cicle relativament breu dins
de la llarga història de Barcelona i el país del que ella es la
capital. Es tanmateix un temps important i decisiu. Es en
tot cas el temps que duren els gravats que han descrit la
seva història. Car, recordem-ho encara, aquest és un atles
iconogràfic que només inventarià els documents gravats. 

La cronologia dels gravats no es pot calcar emperò sobre la
cronologia dels esdeveniments que relaten. Els artistes gra-
vadors i impressors van i vénen d’un episodi a l’altre amb
intermitències temporals que a vegades embrollen els
diversos episodis. La data del gravat és la que compta per a
l’Atles. 

La historia iconogràfica de Barcelona es pot resumir en
una sèrie d’esdeveniments bèl·lics els segles XVI-XVIII i
una sèrie de revolucions urbanístiques i de romanticismes
el segle XIX. 

El propòsit central de l’Atles és fer el recull i la presentació
clara de totes les vistes i els plànols que donen una visió
general de la ciutat.

L’Atles no pren per tant en consideració i no inclou:

1. Les vistes parcials limitades a un carrer, una plaça...

2. Les il·lustracions d’arquitectura i d’urbanisme: monu-
ments, estàtues, esglésies, palaus...

3. Les escenes de combats, de folklore, de cerimònies
diverses de les quals un carrer o una plaça són l’escenari.

4. El port i el mar per separat.

5. Els plànols d’urbanisme que només han romàs com a
projectes i no han estat impresos.

6. Els plànols impresos –urbanístics o turístics– de la segona
meitat del segle XIX que són còpia barroera d’un altre o
es limiten a una part molt fragmentària de la ciutat. 

7. Els plànols o les vistes de Montjuïc.

8. Qualsevol lloc de les afores de Barcelona; encara que la
ciutat hi sigui insinuada. 

9. Els dibuixos, les pintures, els tapissos, els relleus, els
murals, els retaules i qualsevol altra obra artística que
gaudeixi per la seva pròpia naturalesa de la condició de
ser un producte únic.

10. Les vistes obtingudes pels procediments industrials de
l’òfset i la fotografia.

La catalogació dels gravats és difícil, especialment dels anò-
nims, i encara més d’aquells que es troben dins d’un con-
text literari o gràfic sense cap o amb poca relació entre el
continent i el contingut. L’Atles s’ha reduït a la tasca
modesta de fer el repertori de tots els gravats referents a
Barcelona. Això no vol dir que hagi reeixit l’inventari
exhaustiu. 

L’Atles vol ésser una eina al servei dels historiadors i altres
investigadors. Al mateix temps esdevenir l’àlbum que recor-
da els moments de la ciutat; dolorosos o joiosos. Els gravats
ens fan amorosos de la seva història i ens alliberen de la ma-
lenconia dels seus propis relats. Amb un respecte igual per a
tots, l’Atles dóna un lloc a la gran estampa i a la menuda.

EL GRAVAT

L’Atles inclou només l’enumeració de les vistes i els plà-
nols de Barcelona que han estat gravats, és a dir, els docu-
ments artístics produïts per una triple elaboració manual:

1. El dibuix.

2. La gravació al boix: la xilografia; al metall: l’aiguafort; a
la pedra: la litografia.

3. L’estampació o la impressió.

El gravat completa, interpreta, tradueix i revela. Ha estat el
gran vehicle de la nostra cultura, ha il·lustrat el text amb
modèstia o esplendor i, fins i tot, l’ha substituït en benefici
de les multituds privades de lletra. La seva mateixa tècnica
d’elaboració, que necessita la col·laboració d’altres arte-
sans, en fa un art comunitari. És la raó per la qual en molts
gravats figuren dos o més noms com a autors.

Cada estampa que l’Atles reprodueix és un document que
fou fabricat amb un paper diferent –des dels robustos i
blancs, fins als fragilíssims i grisosos– i cada un ha arribat
en un estat de conservació diferent: immaculats i sencers o
ennegrits i esquinçats. 

El gravat clàssic i el color generalment són incompatibles,
perquè és precisament en la confluència de la llum i

l’ombra on se situa la insinuació subtil. No obstant això, ja
els mateixos artistes de les xilografies, abans de la imprem-
ta, preveien en el dibuix uns espais per als acoloriments; i
des que se sabé imprimir en colors, moltes categories
d’estampes foren pensades ja en colors. Altres, en canvi,
restaran per sempre incompatibles tant amb el color
imprès com amb l’acoloriment posterior. 

DATES I CRONOLOGIA

L’Atles comença l’any 1572, que és la data, fins avui cone-
guda, de la impressió del primer gravat d’una vista general
de la ciutat de Barcelona, i acaba amb l’Exposició de 1888
i l’any 1900, quan la reproducció industrial acapara la car-
tografia i les arts gràfiques.

La datació dels documents que l’Atles recull exigeix molt
sovint el marge de dubte d’uns anys. La data de l’any 1900
és forçosament més simbòlica que científica. Alguna vista
o algun plànol podrien pertànyer al segle XIX i al segle
XX alhora pel fet d’haver estat elaborats i impresos a cavall
del canvi del segle o reeditats després de l’any 1900.
Aquesta és una època de gran imprecisió, no solament pel
que fa als gravats, sinó també als mateixos llibres, impresos
sovint sense data. 

La història de la ciutat és la que entrellaça els documents
d’orígens i objectius tan diversos, malgrat els dubtes inso-
lubles per la datació d’alguns. 

Es considera com a data de l’estampa la data de la seva
impressió o la del llibre on està inclosa. Si no hi ha cap
data coneguda, s’estableix una aproximació mitjançant
l’estudi dels autors, el tema que el gravat relata, la configu-
ració urbanística de la ciutat, les referències a d’altres gra-
vats o plànols similars. 

Molts gravats de cartografia, sobretot els que relaten episo-
dis militars, són anònims, sense data o lloc d’impressió, ni
context de publicació. Acostumen a procedir dels països
implicats en les guerres descrites. Generalment són con-
temporanis dels fets relatats –són la crònica periodística
del moment–, mes d’altres vegades n’estan força allunyats.
Els esdeveniments militars referents a Barcelona són molt
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pròxims els uns dels altres. D’altra banda, els artistes que
els relataven es copiaven i els editors empraven documents
ja impresos. Hom gravava de nou un dibuix que ja havia
servit per il·lustrar un combat o un episodi precedent; fins
i tot s’actualitzava un gravat canviant-ne només el text que
l’acompanyava, el qual, en algun cas –encara que rar–
podia contenir errors referents als fets, els noms o els anys.
L’escena o l’ornament que envoltava la descripció de la
ciutat podia ser emprat per a un altre gravat, fins i tot per
al d’una altra ciutat (Vegeu la sèrie de Rigaud). Les vistes
turístiques o els plànols eren copiats durant anys sense
tenir en compte, a vegades, els canvis urbanístics sobrevin-
guts mentrestant.

A conseqüència de totes aquestes dades, es crea la confusió
que hom pot constatar en algun cas entre el contingut real
que descriu el gravat i els fets bèl·lics, urbanístics o literaris
als quals pretén al·ludir.

Aquesta lleugera dicotomia de perspectiva no té, emperò,
gaire importància pel que fa a la visió històrica o a la
situació urbana de Barcelona. Es presenten junts, tant com
és possible, els gravats d’un mateix autor o episodi. 

Les sèries son col·locades integralment darrera l’any de la
primera estampa. Acabat el conjunt, l’Atles repent la cro-
nologia de la primera. Per exemple, totes les edicions i
còpies de Rigaud són col·locades a partir de l’any 1732,
data de l’inici de la sèrie que fineix c.1800. Aleshores
l’Atles reprèn l’any a l’any 1733. L’exemple de Rigaud
serveix també per a revelar la diferència esmentada entre la
cronologia de l’Atles i la de la realitat històrica; ja que els
esdeveniments relatats son els de 1714. 

La cronologia adoptada per l’Atles segueix malgrat tot la
successió general dels esdeveniments. En algun cas es pres-
cindeix de la data d’impressió del document en benefici
d’una referència d’afinitat. S’ha intentat, també, agrupar al
voltant d’uns mateixos anys les vistes entre elles i els plà-
nols entre ells, separats per una alternança correlativa. 

La cronologia iconogràfica de la història de Barcelona
queda establerta de la manera següent:

Segles XVI, XVII, XVIII

- Inicis. Vistes franceses. Boisseau, Beaulieu. Almanacs.

- Vistes i plànols, sobretot francesos, però també holande-
sos, italians, espanyols i catalans que descriuen principal-
ment la ciutat assetjada.

- Sèrie de gravats austríacs i alemanys per als esdeveni-
ments de 1705-1706.

- Sèrie anomenada Nederlandsche Historieplaten.

- Plànols i vistes francesos, holandesos, alemanys, espanyols
i catalans, que recorden els esdeveniments de 1697, els
de 1705-1706 i els de 1714, amb els plaents interludis de
Coronelli, Vander Aa i les panoràmiques marines. 

- L’Onze de Setembre de 1714. El 1732 J. Rigaud reprèn
el setge de 1714 i elabora la llarga sèrie tan reeditada i
copiada en diversos idiomes i països.

- La idea subjacent dels setges i combats alterna amb vistes
bellíssimes. 

- Barcelona portuària.

- Marques de fàbrica. 

- Imatgeria popular religiosa. 

Segle XIX

- Sèries d’Alexandre de Laborde i seguidors. 

- Primer grup de plànols del segle XIX: 1806 a 1826.

- Plànols i vistes de Barcelona que es troben dins de
mapes del segle XIX.

- Romanticismes i primers turismes.

- La ciutat en la premsa del segle XIX.

- Plànols de 1839 a 1855.

- Revoltes del segle XIX. 1842.

- Guies turístiques. 

- Plànols previs a l’Eixample.

- L’Eixample i Cerdà.

- La vista de Barcelona en les publicacions comercials del
segle XIX: marques de fàbrica, marques de paper, bitllets
de banca, factures, pòlisses i caràtules diverses, nadales,
menús, “souvenirs”.

- Miscel·lània. És un apèndix necessari per inserir-hi els
aclariments referents a certs documents. 

- Un passeig per Barcelona.

AUTORS 

Els autors del gravat són el dibuixant, el gravador i
l’impressor o editor. La fitxa ressenya aquests tres orígens
de la producció del gravat, inclosos a vegades en un sol
nom o en dos, car aquestes professions sovint es confo-
nien. L’un o l’altre podien restar en l’anonimat. La manera
com l’Atles dóna els noms dels autors dels gravats és molt
diferent, consegüentment, de la que s’empra per a la cata-
logació dels llibres. 

Els noms dels autors cal que siguin perfectament identifi-
cables. Ara bé, molts d’ells s’escrivien en el seu temps de
diverses maneres, i prenien sovint girs llatinitzats. En un
mateix gravat, un nom pot trobar-se escrit de maneres
diferents. 

ÍNDEX ONOMÀSTIC 

Totes aquestes formes diverses les recull l’índex onomàstic,
que adreça el lector d’una variant a l’altra vers la forma
correcta o actualitzada.

L’excessiva quantitat de gravats anònims és una greu difi-
cultat per a la catalogació i un inconvenient per als índexs
i llurs aplicacions. Per això, després d’haver reduït tant
com ha estat possible les apel·lacions realment anònimes,
l’Atles ha adoptat l’ús corrent, en aquest domini, que con-
sisteix a donar a un gravat del qual no es coneixen els
autors o on no hi consten rigorosament, el nom de la per-
sona més pròxima a l’estampació: l’editor, el marxant, i fins
i tot l’autor o l’editor de l’obra on es troba el gravat. 

Els possibles canvis de propietat amplien encara aquesta
llista. Una mateixa obra pot tenir diversos noms en les
successives edicions. L’índex onomàstic intenta recollir
totes aquestes múltiples dades de referència, i també les
diferents maneres d’escriure els noms d’alguns autors.
L’índex també ressenya els noms propis que es troben en



les notes de les variants, els quals són generalment els nous
editors de l’obra referida. 

Es considera com a nom propi qualsevol denominació,
quan aquesta és l’única referència coneguda dels creadors o
artífexs del gravat, com ara, Hereus de... (Erben en alemany)
o Vídua de..., a fi de donar a cada gravat una identificació.

VARIANTS

La variació d’una làmina pot venir tant del dibuix com del
text o les llegendes que inclou. 

Sovint el mateix autor corregia una planxa, sobretot les de
metall, i tornava a gravar una part del dibuix que abans
havia raspat. Aquesta operació donava origen a una nova
edició o un nou estat. També podia ser copiada per un
altre artista.

La planxa de la qual havia sortit impresa l’estampa carto-
gràfica era un preciós objecte, que passava d’unes mans a
les altres i que rebia modificacions a mesura que en can-
viava la propietat, de la qual es tenia aleshores una noció
jurídica molt vaga. Els canvis en el dibuix de la planxa es
resumien generalment en les substitucions dels noms i les
adreces al peu del gravat. En els gravats de cartografia
militar els canvis més corrents són afegitons que descriuen
la tàctica o alguns moments dels combats: trajectòries dels
bombardeigs, trinxeres...

SÈRIES

Anomenem “Sèries” els conjunts d’estampes que són obra
d’un mateix autor, dibuixant o gravador, o bé aquells que,
tot i ser d’autors diversos, s’han constituït d’una manera
evident a l’entorn d’una idea, d’un episodi històric o d’un
moment de la ciutat.

Aquesta afinitat consecutiva de les sèries permet i exigeix
l’admissió d’alguns gravats que, per si sols, aïllats i fora del
conjunt, no tindrien cap raó per figurar en l’Atles. 

Encara que amb un sol gravat copsi el panorama de la ciu-
tat, l’artista molt sovint sembla que necessiti o es compla-

gui d’estendre l’elaboració del retrat amb una sèrie de
retocs parcials que ofereixen una extensa visió de la ciutat,
la seva gent i el seu urbanisme. 

Les sèries que són obra d’un mateix autor –principalment
francesos (Laborde, Rigaud, Rouargue, Chapuy...)– han
estat poc o molt copiades i reeditades en diversos països
amb més o menys fidelitat. Tot considerant l’interès relatiu
d’aquestes imitacions, l’Atles recull el major nombre possi-
ble de mostres.

Alguns documents són presentats a títol d’exemple, sense
cap intenció d’exhaurir-ne les sèries, perquè aquestes no
són integradores de l’Atles. 

Les sèries que surten ara a la llum per primera vegada for-
men uns grans capítols per a la coneixença de la ciutat de
Barcelona.

ORLES I VINYETES

Des del començament, la cartografia, per augmentar la
coneixença del país que el mapa representava, s’enriquia
amb il·lustracions o s’envoltava amb unes orles on figura-
ven ciutats, vestits dels habitants, monuments...

Les vistes o els plànols de la ciutat de Barcelona que figu-
ren com a vinyetes en una orla o dins d’un mapa són
agrupats en aquest ordre:

• Segle XVII: Números 6 a 11bis.

• Segle XVIII: Números 61 a 67.

• Segle XIX: Números 395 a 404.

ELS ORIGENS MILITARS

La major part dels gravats de Barcelona dels segles XVII i
XVIII es troben dins la nombrosa literatura francesa, ale-
manya i holandesa que descriuen les múltiples guerres i
setges d’aquells dos segles en els que Barcelona, ben a con-
tra seva, s’hi trobà immersa. Ja hem dit també que en
aquells temps les ràpides publicacions feien l’ofici de
premsa relatant els esdeveniments. Entre els pocs mesos
abans de 1789 i els pocs mesos desprès la literatura de la

Revolució Francesa reuneix milers d’opuscles. Cfr. A.
Martin – G. Walter, Catalogue de l’Histoire de la Révolu-
tion Française. 

Els llibrets, opuscles, gasetes que contenen un gravat de
Barcelona son citats en les fitxes corresponents. El número
16 de l’Atles és un exemple únic d’un fullet amb gravat de
Barcelona i mapa de Catalunya (Figura C). 
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Emperò les publicacions que comenten els esdeveniments
militars de Barcelona sense que continguin cap gravat
d’aquesta ciutat foren molt més nombroses. Per il·lustrar la
raresa dels opuscles circumstancials que la bibliografia
francesa nomena “occasionnels”, reproduïm les portades
de tres documents (figures D, E, i F) dels quals no apareix
cap altre exemplar al món. No és emperò una certesa defi-
nitiva; car aquests opuscles -dos o quatre fulls- es troben
sovint cosits en voluminosos reculls que porten un títol
general sense detallar-ne el conjunt. 

ELS ALMANACS

La llarga embrolla de conflictes de Catalunya amb França
fou relatada d’una manera especial pels artistes francesos
en unes sèries abundoses que duien els famosos títols de
“Conquestes de Louis le Grand” i reprenien les seves vic-
tòries a Europa. Podien ser llibres voluminosos i esplendo-
rosos com els de S. de Beaulieu, o fulls solts; entre aquests
els més importants són els almanacs. 

Els almanacs eren uns calendaris d’usatge popular destinats
a donar sobretot una relació de les posicions que tindrien
el sol i la lluna durant tot l’any. El mot almanac, que
l’Europa llatina pren dels àrabs d’Espanya (al manàh:
“calendari”), es troba ja l’any 1300. Són la imatge mateixa
del full raríssim.

Abans de la impremta, uns llibrets afaiçonats en xilografia
acompanyaven les descripcions dels oficis del camp i dels
pastors amb precioses il·lustracions moralitzadores. Se’ls
anomena Calendaris de Pastors. Des del segle XV, quan
comença, fins avui, la impremta no ha cessat d’oferir a les
llars, any rere any, aquesta agradosa publicació.

Als segles XVII i XVIII, l’almanac s’ennoblí, sobretot a
França, i finalment fou un llibre extremament luxós. En
canvi, la línia popular, que venia directament dels orígens,
prosseguí amb els almanacs murals, generalment impresos
en dos grans fulls units. El conjunt, generalment molt
gran, d’un metre d’alçada i mig d’amplada aproximada-
ment, presenta el calendari de l’any sencer, sovint limitat a
un petit requadre. La resta, és a dir, gairebé tot l’espai del
full, l’omple la commemoració gràfica d’algun esdeveni-
ment gloriós de l’any anterior. 

Els almanacs en què figura una vista de Barcelona són nom-
brosos, com es pot veure; més ho són encara aquells que es
refereixen a Catalunya d’una manera general: Girona, Figue-
res, Roses, Lleida, Balaguer, Castellfollit, Ponts, Montjuïc... 

ELS GRAVATS HISTÒRICS I SATÍRICS HOLANDESOS.
ELS GRAVATS ALEMANYS I AUSTRÍACS

Fulls de gazettes o fulls volants, firmats sovint per grans
artistes, els gravats holandesos descriuen els esdeveniments
polítics i bèl·lics d’Europa amb la típica ironia d’aquelles
terres democràtiques. Barcelona hi és sovint presentada
com l’eclipsi del “Soleil françois”. 

Entre els gravats alemanys i sobretot entre els holandesos
hi ha una gran quantitat de làmines que es refereixen a
Barcelona, amb textos i il·lustracions generalment satírics.
La il·lustració, emperò, no és cartogràfica, sinó al·legòrica;
si hi figura una vista de ciutat, aquesta és imaginària o no
és Barcelona. La miscel·lània en reprodueix alguns exem-
ples: un d’alemany [núm. 696] i tres d’holandesos [núm.
697 a 699].

JACQUES RIGAUD

La sèrie de J. Rigaud és excepcional pel fet de ser l’obra
d’un sol autor i estar basada exclusivament en els esdeveni-
ments de l’Onze de Setembre de 1714 relatats en progres-
sió dramàtica, representant cada làmina la ciutat sencera.

La sèrie de J. Rigaud ha estat reeditada o copiada integral-
ment en francès, alemany, anglès, italià i llatí, en versions
clàssiques, populars i òptiques.

El renom polític del setge i la caiguda de Barcelona són
paral·lels a la importància gràfica de les planxes que
Rigaud en fa, les quals, sense més ni més, són aplicades a
representar d’altres ciutats: Dresden, Colbert (Kolberg),
Maastricht i Bergopzoom. 

Era corrent treure del conjunt la làmina número 6 de la
suite, amb el pretext que la ciutat que hi figura no té gaire
semblança amb Barcelona. Aquest rebuig és un error.
Rigaud té intenció expressa de presentar, amb la darrera
de les sis làmines que relaten el setge, una Barcelona
enderrocada que esdevindrà l’arquetip d’una “ciutat sot-
mesa a l’espoliació”. 

Figura D



Al començament del capítol de Rigaud es reprodueix la
portada de l’original francès: Recueil choisi des plus belles
vues ... Au nombre de 106 Piéces. La sèrie sobre Barcelona
són les “6 Vues des Actions les plus remarquables du Siège et
Attaque d’une place”, que figuren al capdavall de la segona
columna de l’índex. 

Les sis vistes del setge de Barcelona no figuren en la segona
edició de l’obra de Rigaud: Recueil de cent vingt-une des plus
belles vues de palais, chateaux et maisons royales de Paris et de ses
environs, dessinées d’après nature en 1780. París, Estrasburg i
Londres: Treuttel & Würtz and Deflorennes, [c. 1820].

Per altra banda la importància de la sèrie coincideix amb
la importància de la data. Es la data de la desfeta de la
Nació Catalana. La desfeta, però, no clou la història. 

IMATGERIA POPULAR I RELIGIOSA

La imatgeria popular de Catalunya és una constel·lació de
milers de gravats, especialment xilografies, elaborats en gene-
ral in situ, que relaten sants i festes locals, costums, episodis,
històries, ironies, novel·letes i tota mena de literatura il·lus-
trada. L’estenen dues branques principals: les Auques, exclu-
sivament profanes, i els Goigs, exclusivament religiosos.

Les Auques –derivació del mot oca i antiquíssim avantpas-
sat dels “còmics”– són conegudes des de principis del segle
XVII. Són uns fulls que relaten una història en un seguit
de quadradets, generalment quaranta-vuit. Centenars
d’aquests quadradets, especialment al segle XIX, transcri-
uen monuments de Barcelona i anècdotes de la ciutat. Mes
llur conjunt no ofereix gaire interès cartogràfic. 

El Goig és un full (molt rarament dos) que duu gravada la
imatge de la Verge, la Santa o el Sant envoltada d’uns poe-
mes recitatius o musicats i d’unes orles. Ja s’imprimien en
xilografia al segle XV. De manuscrits, se’n coneixen des
del segle XIII, i se’n cita algun que es remunta fins al segle
XI. Hi ha un goig en el Llibre Vermell de Montserrat.

Aquesta imatgeria religiosa i popular que conté una vista
de Barcelona és molt abundant i significativa. No és un
atzar. El conjunt de la imatgeria religiosa manifesta una
autèntica devoció a la Ciutat que les arts populars catala-

nes han mantingut des de sempre. L’ofrena és d’alguna
manera capgirada: és el cel qui s’ofereix a la ciutat. 

Tampoc no és un atzar la predominança femenina que
s’observa en aquesta imatgeria. Les deesses i les santes
patrones reeixien més que els déus i els sants en l’estima-
ció popular que els dedicaven les ciutats i en llur represen-
tació iconogràfica.

Si Atenea era la deessa de la guerra, la Mercè és la patrona
dels vençuts. I santa Eulàlia, la veritable patrona de Barce-
lona, és la donzella fràgil contra la qual la tirania no hi pot
res. Eren les banderes de Santa Eulàlia que la família bor-
bònica feu cremar. 

“Buona pulcella fut Eulalia/ Bel auret corps, bellezour
anima”. Amb aquest vers neix l’idioma francès l’any 881,
segons el Manuscrit que es conserva a la biblioteca de
Valenciennes. 12 segles desprès el poema francès conserva
encara parentiu amb el català actual: “Bona poncella fou
Eulàlia/ Bell tenia el cos, més bella encara l’ànima”.

LES VISTES ÒPTIQUES

S’acostuma a anomenar vistes “òptiques” o “d’òptica”
unes làmines impreses al revés, per ser mirades amb un
aparell de miralls reflectors que els tornaven el sentit nor-
mal i els donaven alhora una sensació de relleu. La imatge-
ria popular, sovint ingènua i lliure, que barreja els estils i
les normes, també barreja a vegades les formes de fabrica-
ció, la qual cosa dóna com a resultat una estampa que no
és del tot òptica. Els títols de les estampes òptiques
s’imprimien sovint en el sentit normal de l’escriptura,
d’esquerra a dreta, perquè amb la simple lectura la làmina
pogués ser identificada.

Les vistes il·luminades. Les emocions que hom cercava en
la imatgeria popular dugueren a la visualització il·lumina-
da. A aquest efecte es fabricaven unes caixetes de metall,
de fusta o de cartró, com uns minúsculs escenaris de tea-
tre, que rebien la llum d’un ciri o del sol. Les estampes
que hi eren destinades tenien uns foradets col·locats amb
precisió que deixaven passar la llum filtrada i orientada
teatralment, amb la qual cosa es creava generalment un
espectacle encisador. És el cas de l’estampa número 538. 

Els efectes de la il·luminació també havien estat obtinguts
amb la fabricació d’una estampa mirada a contrallum. És el
cas del número 539, obra d’Alsamora. Al dors de l’estam-
pa, de paper lleuger, hi figurava l’esbós del gravat, capgirat.
Les parts representades coincidien. El gravat, contemplat
pla sobre la taula, apareix normal, “de dia”. Si es mira a
contrallum, hi apareix una Barcelona “de nit”. 

LLIBRES DE FESTES O MÀSCARES

Els Llibres de Festes o les Màscares són les publicacions
–làmines i textos aplegats– que relaten les grans cerimò-
nies amb les quals una ciutat s’ha engalanat amb motiu
d’un esdeveniment considerat com a gloriós, generalment
la vinguda d’un monarca, un casament reial, un triomf...

Finalitzades amb focs artificials, aquestes diades s’omplien
amb llargues i extremament luxoses cavalcades i figures
escèniques, extretes generalment de la mitologia. En la
descripció del recorregut d’aquestes desfilades grandioses
apareixen bocins de carrers, places i façanes, molt reduïts.
L’aparatosa escenografia dels carros, els ornaments i els
seus personatges ocupa en primer pla tot l’espai. 

Arreu d’Europa grans artistes han gravat Festes o Màscares
per a les ciutats on residien o que els les havien encoma-
nat. Barcelona té un gran Llibre de Festes: és l’obra de
Tramulles, coneguda com la Màscara Reial, de la qual
Palau (156971) afirma: “Magnífica publicación, una de las
más costosas obras de arte que se han ejecutado en Espa-
ña" [núm. 322 a 336].

Els números 337 a 342 reprodueixen les tres altres Màsca-
res de Barcelona, de menys relleu.

PREMSA

Des del primer terç del segle XIX, la premsa –diaris i
revistes– participa amb entusiasme en l’interès general pels
viatges, el turisme i les descobertes curioses de països i
ciutats. Les il·lustracions que reprodueixen a partir de cro-
quis i d’esbossos les vistes de ciutats, les escenes de folklore
i els esdeveniments polítics o curiosos omplen les pàgines
d’aquestes publicacions. 

·  A T L E S  D E  B A R C E L O N A  · 9
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Les vistes de Barcelona, aconseguides principalment en la
premsa de França, Anglaterra, Itàlia i Espanya, s’apleguen
en una sèrie a partir de la data de la primera, l’any 1836.

Quant a la premsa local –tot i els centenars de diaris i
revistes que s’imprimien a Barcelona al segle XIX–, no
ofereix una aportació cartogràfica gaire valuosa, exceptu-
ant-ne algun panorama. Els números 706, 707 i 708 de la
Miscel·lània són exemples de la manera corrent de presen-
tar la ciutat en les capçaleres dels diaris i les revistes.

FOTOGRAVAT

Al darrer terç del segle XIX, el gravat cartogràfic i la foto-
grafia s’entrellacen i coexisteixen en una barreja comple-
mentària abans que les noves tècniques s’emportin del tot
la gràcia antiga del gravat. Els gravats perden qualitat, es
deixen portar per la barroeria, com si donessin per perdu-
da la partida contra la fotografia.

Al mateix temps, el fotogravat, prenent el lloc del gravat,
pren també les seves maneres de fer i les seves exigències
artístiques; els autors de les fotos i dels fotogravats firmen
llurs obres amb les mateixes expressions que els artistes del
gravat: sculpsit, fecsit... Resulta a vegades difícil distingir
entre els gravats i els fotogravats.

ELS PLÀNOLS DEL SEGLE XIX

Al segle XIX l’urbanisme i el turisme estenen una multi-
plicitat de plànols de les ciutats. Encara més a Barcelona,
pel pla Cerdà i la creació de l’Eixample. L’Atles ha volgut
seguir aquest fil de realitzacions urbanes, relligant amb els
plans savis de Cerdà, dels urbanistes i dels arquitectes, els
anuncis comercials i les guies turístiques, mentre fossin
originals i mostressin la ciutat sencera. 

Malgrat la seva proximitat, les publicacions del segle XIX,
tan aviat obres gegantines com fulls insignificants, resulten
molt sovint d’una coneixença dificultosa, en part a causa
de l’extravagant costum correnta al segle XIX de no datar
els documents ni molts dels llibres. 

La instal·lació universal de les impremtes, amb les innom-
brables publicacions locals, omple la segona meitat del
segle XIX d’una estesa de fulls i fullets. La vista de Barce-
lona representada a trossets, sovint barroers, hi és pertot
arreu: butlletes i butlletins, estampes commemoratives, fes-
tes, anuncis i tota mena de recordatoris... Tot aquest
fullam, de tendra nostàlgia, no té, emperò, gaire interès
cartogràfic.

Algun plànol del segle XIX pot presentar un traçat dels
carrers de la ciutat que no correspongui exactament a la
data que porta o que se li dóna. D’una banda, els editors o
les cases comercials empraven un document que podia
haver estat editat anteriorment, o fins i tot començaven a
editar l’obra amb una data determinada impresa a la porta-
da, i hi inserien després el plànol gravat amb una data pos-
terior. D’altra banda, en alguns anys determinats –per
exemple 1888–, la configuració urbana canviava molt i
molt de pressa. De totes maneres aquesta disjunció no és
gaire corrent i no es troba en els plànols de gran impor-
tància. En algun plànol, amb el traçat de la configuració
urbana, s’hi barregen traçats de projectes que proposen
edificis o carrers que després no s’han realitzat.

Arribant al final del segle XIX i malgrat els anys que fa
que hi ha l’Eixample, com també la gran quantitat de plà-
nols grans i perfectes de la ciutat, per a moltes guies turís-
tiques d’Europa, Barcelona continua sent el Casc Antic.
Mes això, no succeeix també encara, poc o molt, a princi-
pis del XXI?

L’EIXAMPLE.  ILDEFONS CERDÀ

La idea de l’Eixample, que venia de lluny, anava de la mà
de l’enderrocament de les muralles (1838-1854), que
mantenien la ciutat en una estretor urbana que l’ofegava
físicament i moralment. La història de la gestació i realit-
zació de l’Eixample és embrollada. 

L’Eixample actual de la ciutat de Barcelona és el resultat
de la realització –encara que mutilada– del projecte
d’Ildefons Cerdà, després d’unes aferrissades lluites, que
duraren molts anys, entre polítics i enginyers o arquitectes,
propietaris i prohoms de la ciutat, ajuntaments i governs.

L’Eixample proposat per Cerdà era una utopia humanista i
sàvia que conjuminava les noves inquietuds socials amb
uns urbanismes agosarats.

P. F. Monlau, autor del pamflet “Abajo las murallas!!!” en
favor de la salut del poble, és el representant emèrit que
resumeix el corrent progressista i higienista, que anava
estenent la demanda de l’Eixample. Però fou Jaume Bal-
mes, el gran amic de Cerdà, amb qui havia estudiat al
seminari de Vic, qui més l’ajudà, promovent amb els seus
escrits, fora de tot esperit revolucionari –per la qual cosa
va obtenir un assentiment general– la idea de l’Eixample
com una necessitat tant física com moral per al poble. 

La Monografia estadística de la clase obrera de Barcelona
[1856] d’I. Cerdà segueix la pauta de les grans enquestes
socials angleses i franceses de l’època, i recorda especial-
ment les de L. R. Villermé sobre l’estat físic i moral de les
classes obreres [1840]. Mes I. Cerdà aplica les seves
enquestes socials i la “Teoría de la construcción de las ciu-
dades “[1859] a l’eliminació de la insalubritat i a l’edifica-
ció d’una ciutat amb una grandiosa perspectiva urbanística
que no espaterraria , sinó que donaria el goig de viure-hi.
Interessos, covardies i avarícies impediren que aquesta uto-
pia es realitzés del tot a Barcelona. Mes sí que en restà una
gran part. 

Costa avui comprendre que l’Eixample fou una gloriosa
utopia assolida. Esgarrada, és veritat, car, com dèiem, el
projecte urbanístic no es realitzà com havien volgut els
promotors. Però el projecte ja era pell mateix una immen-
sa victòria contra l’obscurantisme i altres enemics del
poble. Vegeu en el capítol Eixample les fitxes que duen
comentaris. 

L’Ajuntament de Barcelona convocà concursos per a un
eixample de la ciutat [núm. 594], en un intent de neutra-
litzar els projectes de Cerdà. Ildefons Cerdà, emperò, pre-
sentà el 1859 al Govern de Madrid el plànol de Barcelona
i la rodalia, manuscrit i datat el 1855, i el plànol del pro-
jecte de l’Eixample, manuscrit i datat el 1859.

El Govern de Madrid els aprovà en primera instància el 7
de juny de 1859, per reial ordre, i el 31 de maig de 1860,
per reial decret.



Foren impresos el 1861 en dues edicions [núm. 595 a
598]. Una edició dedicada a la Reina amb l’escut de la
ciutat de Barcelona entremig de la dedicatòria; l’altra,
sense dedicatòria, amb l’escut d’Espanya a l’esquerra supe-
rior i l’escut de Barcelona a la dreta superior.

Cada edició comprèn els dos plànols: el de la ciutat de
Barcelona i la rodalia [núm. 595 i 597] i el plànol de
l’Eixample [núm. 596 i 598]. Els plànols de l’Eixample
eren projectats i gravats sobre els plànols de Barcelona i
rodalies.

De les quatre làmines, tres duen impresa la data de 1861
[núm. 595, 596 i 598].

Cada làmina és gravada en dues pedres molt grans i grui-
xudes. El Museu d’Història de la Ciutat conserva les del
plànol de l’Eixample. En canvi, de les làmines impreses,
amb prou feines se n’han conservat exemplars. D’alguna,
només se’n coneixen dos o tres.

El plànol publicat com a nadala de 1860 per la casa
comercial La Confitería de la Palma [núm. 599] és curio-
sament anterior a les dues publicacions. Aquesta casa ja
havia donat publicacions cartogràfiques interessants. I.
Cerdà, en el seu diari, esmenta la publicació del plànol de
l’Eixample a càrrec de La Confitería de la Palma, l’1 de
gener de 1861. No se sap com es dugué a terme aquesta
publicació, ni tampoc les altres dues edicions oficials o
semioficials.

El plànol 598 bis, raresa absoluta, és un dels testimonis que
resten d’una edició –en litografia– confidencial, que es feu
pel concurs organitzat per l’Ajuntament de Barcelona des-
tinat a promoure el millor plànol d’Eixample sobre el plà-
nol de les Rodalies. Mes el concurs ja no tenia validesa,
car els monarques de Madrid acabaven d’aprovar el de
Cerdà. Vegeu el comentari que acompanya la fitxa.

PUBLICACIONS COMERCIALS

L’Atles recull un breu conjunt de caràtules o anuncis de
comerç del segle XIX, en els quals figura una vista de Bar-
celona: bitllets de banc, factures, menús, marques de fàbrica
(especialment de tèxtil i de paper), caràtules, souvenirs, etc. 

MISCEL·LÀNIA

Amb aquest mot englobador l’Atles introdueix una sèrie
de làmines que presenten una ciutat desfigurada o falsifi-
cada, per una raó o altra. 

COLLAGE

El número 694 és un important document que es troba a
la Mediathèque de la Vila de Perpinyà, universalment pre-
sentat com un gravat rar de Sébastien de Beaulieu.

En realitat és un collage que pren com a base el gravat de
Saulieu [núm. 23] al qual foren enganxats –probablement
al segle XVIII– en la part superior, un retrat al centre i dos
conjunts emblemàtics, l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra,
que provenien de fulls retallats de Les Conquestes de
Louis le Grand de Beaulieu. 

GRAVATS IMAGINARIS 

En la cartografia s’empra l’expressió de gravat històric o
mapa històric per referir-se a aquells gravats o mapes que
es caracteritzen perquè una distància temporal molt llarga
separa la data de llur elaboració de la data dels fets o les
situacions geogràfiques que relaten. Per exemple el gravat
núm. 710, que representa la sortida de l’armada en 1553
amb un urbanisme del segle XIX. Un mapa o vista “histò-
rics”, no tenen gaire o cap interès per la història cartogrà-
fica. Per bandejar aquesta ambigüitat donarem l’apel·lació
de “imaginaris” tant als gravats que descriuen una ciutat
molt anterior a la data de la confecció del gravat, com als
que donen un traçat urbà fantasiós. [núm. 709 a 719].

Pel contrari, no es pot considerar imaginari un gravat (p.e.
núm. 729) en el que l’autor descriu una Barcelona que li
és contemporània encara que l’obra sigui destinada a
comentar l’Edat Mitjana. 

ESTAMPES MANIPULADES

Sense que hi consti una intenció deliberada de falsificació,
hi ha gravats de Barcelona que han sofert de tant en tant
una manipulació irrespectuosa. No ha estat feta per enga-
nyar, sinó pel que sembla una aberrant concepció de
l’embelliment.

La manipulació més corrent consisteix en un afegitó pro-
vinent d’un altre gravat, o l’alteració desbaratada de les
dimensions, tot pretenent ensenyar una còpia autèntica de
l’original. També esdevé que hom ofereix només la meitat
o una part del document, en els casos d’estampes impreses
en diverses planxes [núm. 720 a 723]. 
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Amb la impressió mecànica de fotos superposades s’acon-
seguien manipulacions força reeixides. Avui l’ordinador i
l’escàner ofereixen una possibilitat de falsificació total i
incontrolada. Aquesta és una raó de més que ha motivat la
presentació d’aquest Atles iconogràfic.

COMENTARI A LA FITXA

L’estampa número 267.

Prové d’un goig, editat cap al 1925 pel cèlebre llibreter
Josep Batlle, en el qual és reproduït, entre altres estampes
molt conegudes de santa Eulàlia, el misteriós gravat firmat
per Desvargues i datat de 1641.

No hi ha cap traça d’aquest gravat ni de cap altra obra de
Desvargues a Catalunya. Un Desvargues, francès –proba-
blement lionès– residí realment a Barcelona durant la pri-
mera meitat del segle XVII. Tampoc la Bibliothèque
Nationale de París en dóna referències. Darrerament en
alguna publicació i fins i tot en algun catàleg de biblioteca
hem vist citada la nostra fitxa, a vegades sense citar l’atles,
com única referència del misteriós Desvargues i la seva
misteriosa estampa. El misteri resta doncs sencer, car és
cosa certa que el llibreter Josep Batlle no era cap “spanihs
forger” –cèlebre falsificador de miniatures– i no era capaç
d’ordir una semblant maquinació. 

COMENTARI A LES FITXES FALSES ATRIBUCIONS

Contràriament al que s’exposa en el capítol de Rigaud, en
el qual unes estampes de Barcelona reben equivocadament
el nom d’una altra ciutat, l’Atles presenta uns gravats en els
quals figura el nom de Barcelona sobre una vista que no és
de Barcelona. El primer és la vista estereotipada que es fa
servir, en el “Libro de grandezas y cosas memorables de
España” de P. Medina (1566), per descriure moltes altres
ciutats de la seva crònica: Burgos, Santiago, Girona, Tolosa,
Salses [núm. 713]... Els altres són inclosos en la sèrie de
gravats fantasiosos [núm. 714 a 719].

No es poden considerar falses vistes de Barcelona aquelles
en què el dibuix, ni que sigui un esbós rudimentari, per-

met de reconèixer clarament una part de la ciutat, que
generalment és Montjuïc, la Catedral, Santa Maria del Mar
o la mitja lluna de la platja.

Els gravats antics presenten a vegades una escena històrica,
militar o costumista, amb un fons de geografia campestre
o urbana poc o molt confusa. La llegenda que general-
ment els acompanya acostuma a donar o a aclarir el nom
del lloc referit. No obstant això, els noms geogràfics citats,
per més pertinents que siguin quant al relat de la història,
no corresponen forçosament als que figuren representats
en la làmina. És el cas dels números 724 i 725, proposats
sovint com dos gravats de Barcelona. En el primer, la
comitiva arriba a Mataró camí de Barcelona, i en el segon,
arriba a Itàlia provinent de Barcelona.

ESCENES HISTÒRIQUES

Hi ha unes làmines que relaten els esdeveniments polítics
o militars de la ciutat de Barcelona de gran importància
històrica, en les quals la ciutat hi és pressentida amb inten-
sitat, però no hi és mai representada. Si no reproduïdes, sí
que mereixen ser citades:

- Ant. Rodríguez (dibuix), F. Fontanals (gravat): Heroismo
de las Autoridades de Barcelona el 9 de Abril de 1809.
Barcelona (p. 1809), 33 x 42 cm.

- Buenaventura Planells (dibuix i gravat): Exemplo del
Mayor Heroismo. Barcelona, c. 1815, 36 x 52,5 cm.

- Buenaventura Planells (dibuix: Barcelona), Miguel Gam-
borrino (gravat: València). 6 làmines numerades, sense
títol, que relaten el procés i l’execució dels vuit herois,
els dies 2 i 3 de juny de 1809. Barcelona, 1815. 21 x 27
cm (Palau 228388).

UN PASSEIG PER BARCELONA

• Barri gòtic, Santa Maria del Mar, Parc de la Ciutadella.

• La Rambla.

A cada ciutat i a cada vila, el joc dels atzars urbanístics crea,
amb la història i el tarannà de la gent, la indestructible afec-

ció per un carrer, una plaça... i en fa el lloc de les seves tro-
bades. A Barcelona, l’ artèria que des d’antigament ha dut el
corrent de simpatia amunt i avall és l’avinguda anomenada
la Rambla, que és en realitat una enfilada de rambles fins al
mar. Es l’eix principal del Passeig amb que concloíem
l’atles. Car és un passeig històric i nostàlgic. Avui no és així. 

El tren de G. Doré que arriba i el vaixell de l’artista anò-
nim que se’n va, tant romàntics l’un com l’altre, són la
prova que la manera com es mira una ciutat en transforma
la fisonomia; les vistes i els plànols també. 

RS

Figura F



INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
I METODOLÒGICA

MARC HISTÒRIC

Desenvolupament de la cartografia urbana

Els cartògrafs, des d’un principi, han estat conscients de la
dificultat de plasmar l’aparença visual d’una ciutat. Han
intentat resoldre-la des de tres punts de vista: des del nivell
del sòl, cosa que ha donat lloc als denominats perfils; tot
elevant el punt de mira, a vol d’ocell (panorama o vista), i
des d’una posició vertical per sobre de la ciutat (plànol). La
vista i el plànol poden aparèixer combinats.

La representació gràfica de les ciutats aparegué tard; no va
començar a introduir-se i a estendre’s fins al Renaixement.

Al segle XV, amb la introducció i l’expansió de la imprem-
ta, apareixen obres tipogràfiques que contenen un cert
nombre de vistes de ciutats. Aquestes obres foren impreses
mitjançant la primera tècnica reproductiva de dibuixos, la
xilografia i, com la mateixa impremta, van originar una
tradició germànica en el seu desenvolupament i la seva
expansió.

El Liber Cronicarum de Hartmann Schedel, editat a
Nuremberg el 1493, mostra una gran profusió d’il·lustra-
cions i vistes de ciutats europees, sovint fantasioses. El pri-
mer recull de ciutats de tot el món apareix el 1544 dins de
la Cosmographia de l’humanista Sebastian Münster, editada
a Basilea.

Cap a la meitat del segle XVI les tècniques xilogràfiques
foren gradualment desplaçades pel gravat calcogràfic mit-
jançant planxes de coure gravades en profunditat, al con-
trari de la tipografia i la xilografia. Aquesta nova tècnica,
que permetia la reproducció del dibuix de manera més
fina i detallada, va predominar gairebé totalment en la
producció de plànols i vistes fins a la introducció i el
desenvolupament de la litografia a l’inici del segle XIX.

Entre 1572 i 1617, G. Braun i F. Hogenberg editen a Colò-
nia el Civitates Orbis Terrarum, amb la cooperació de profes-
sionals holandesos i flamencs, com ara els gravadors Simon

Novellanus i el mateix F. Hogenberg, el cartògraf Jacob van
Deventer i l’artista Joris Hoefnagel. Aquesta obra magna,
amb un contingut de més de 600 plànols i vistes de ciutats
i edificis, és el primer atles sistemàtic general de vistes i
ciutats i alhora un recull visual únic de topografia urbana
del segle XVI, com també de la seva vida local. Les nombro-
ses edicions, en llatí, francès i alemany, tingueren una gran
acceptació.

La tradició germànica en la realització de plànols i vistes de
ciutats va continuar al segle XVII amb les obres del poeta i
pintor Daniel Meisner: Thesaurus Philo-Politicus i Sciographia
Cosmica, amb la reproducció de vuit-centes vistes de ciu-
tats. Però una de les figures més rellevants va ésser la de
Matthäus Merian, qui, al seu taller de Frankfurt, produí el
Theatrum Europeum en vint-i-un volums. Aquesta obra
conté nombrosos gravats de ciutats històriques i mostra
aspectes del comerç, l’arquitectura i la vida quotidiana.

Un centre important de producció topogràfica va ésser la
ciutat suàbia d’Augsburg, on sobresurt el nom del grava-
dor i editor Johan Stridbeck II que, juntament amb el seu
pare, va editar un gran nombre de vistes, plànols i mapes.
Després de la seva mort, gran part de les seves obres foren
adquirides, el 1717, pel també editor i gravador Gabriel
Bodenehr I, que les va reeditar. Les seves obres més relle-
vants foren Force d’Europe, Europens Pracht und Macht i
Curioses Staats und Kriegs Theatrum.

A la mateixa ciutat, i ja dins del segle XVIII, cal assenyalar
els plànols de ciutats i els mapes de rodalies urbanes de
l’editor i cartògraf Georg Matthäus Seutter.

Als segles XVII i XVIII, època denominada “dels atles uni-
versals” a causa del gran desenvolupament d’aquests, van
coexistir diverses escoles cartogràfiques nacionals que imi-
taven la més prestigiosa i predominant del moment.

Dins del període d’or de la cartografia holandesa del segle
XVII excel·leix la figura del cartògraf i editor Joan Blaeu, el
qual, en la seva abundant i selecta producció d’atles i
mapes solts, va editar set volums de plànols, vistes i monu-
ments d’Holanda i d’Itàlia.

Les planxes de coure del Civitates Orbis Terrarum de Braun
i Hogenberg van ésser adquirides el 1653 pel competidor

dels Blaeu, Joannes Janssonius, el qual les va utilitzar per als
seus sis llibres de ciutats, eliminant-ne les figures del pri-
mer terme i afegint-hi noves cartel·les.

La planificació estratègica militar necessitava aixecaments
topogràfics que estiguessin al dia, per la qual cosa es van
realitzar plànols urbans relacionats amb els sistemes de for-
tificacions defensives introduïdes per l’enginyer militar
Vauban. A França, coincidint amb l’ascensió i el predomi-
ni d’aquest país  com a potència europea, va rebre un
notable impuls per part dels enginyers militars. Entre
aquests podem destacar els noms de Claude de Châtillon,
del qual Jean Boisseau edità pòstumament, el 1641, la
Topographie françoise i que poc després també va publicar
un Théâtre des Citez (1648); Christo-phe Tassin, amb una
important obra gravada (Les plans et profils de toutes les prin-
cipales villes et lieux considerables de France, 1634), i Sébastien
de Pontault, Senyor de Beaulieu, que va publicar catorze
petits atles de plànols i vistes, Les plans et profils des principa-
les villes et lieux considérables... dels territoris fronterers de
França afectats per actuacions bèl·liques, coneguts com els
Petits Beaulieu, i un atles de gran format, Les glorieuses con-
quêtes de Louis le Grand, anomenat el Grand Beaulieu. Una
gran part dels plànols de ciutats i fortificacions inclosos en
els Petits Beaulieu i en l’obra de C. Tassin van ésser copiats
posteriorment per L. Scherm i publicats per P. Mortier a
Amsterdam en la seva edició pirata de l’Atlas nouveau de
Sanson i Jaillot, el 1692.

De caire didàctic és l’obra d’un altre enginyer militar, A.
Mannesson-Mallet: Les travaux de Mars (1671).

En l’abundant producció del geògraf i editor Nicolas de
Fer hi ha uns dos-cents plànols i perfils de ciutats i fortifi-
cacions, tots inclosos en la seva publicació Les Forces de
l’Europe, que consta de vuit parts (1695). Posteriorment, a
l’Atlas Curieux, publicat entre 1700 i 1705, l’autor hi
inclou nombrosos plànols de ciutats europees.

L’extensa i extraordinària obra del geògraf i cartògraf
venecià Vincenzo Maria Coronelli, que podria ésser un
exemple de la influència francesa, és també molt copiosa
en representacions urbanes, que són aplegades a Città, For-
tezze, Isole e Porti principali dell’Europa (1689) i Teatro della
Guerra (1706-1708).

·  A T L E S  D E  B A R C E L O N A  ·  13
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Al segle XVIII, la millora progressiva de les tècniques i els
instruments permet realitzacions més exactes i dóna pas,
cada vegada més, a les representacions planimètriques en
substitució de les panoràmiques.

La invenció de la litografia, el 1796, per Alois Senefelder, i
la seva introducció i el seu desenvolupament progressius
van permetre el desplaçament del gravat calcogràfic per la
nova tècnica durant els primers decennis del segle XIX. Així
mateix, la primera meitat del segle es caracteritza per l’exe-
cució d’aixecaments topogràfics regulars per part d’orga-
nismes oficials i perquè apareixen els plànols especialitzats.

Iconografia de Barcelona

Les primeres representacions de Barcelona –no impreses–
foren produïdes amb motiu d’encàrrecs de la corona
hispànica. Les dues primeres van ésser dibuixades per Jan
Cornelisz Vermeyen (1500-1559) per a la sèrie de tapissos
que il·lustren l’expedició de l’emperador Carles V a Tunis
el 1535.

Més endavant és Anton van den Wyngaerde (c. 1510-
1571), encarregat per Felip II de dibuixar les poblacions
més notables dels regnes hispànics, qui dibuixa, el 1563,
dues panoràmiques que inicien les visions preses des dels
dos punts de vista naturals més característics: la muntanya
de Montjuïc i el mar davant de la ciutat. La primera de les
visualitzacions impreses de Barcelona és la panoràmica de
to plàcid i de dibuix detallista, harmoniós i relativament
precís, presa des de Montjuïc, inclosa en el primer volum
(1572) del Civitates Orbis Terrarum de G. Braun i F. Hogen-
berg. El dibuix original ha estat recentment atribuït també
a Vermeyen.

Aquesta primera panoràmica va constituir un model gràfic
força imitat fins ben entrat el segle XVIII, i va esdevenir un
estereotip de la imatge de Barcelona, reproduït, per exem-
ple, per il·lustrar les orles de les característiques cartes à figu-
res, molt en voga durant la primera meitat del segle XVII.

Els conflictes bèl·lics europeus de la guerra dels Trenta
Anys foren portats per la monarquia hispànica cap a Cata-
lunya el 1635, la qual cosa va ocasionar més endavant

l’esclat de la guerra de Secessió o dels Segadors (1640-
1659). 

Això va significar una freqüent intervenció militar france-
sa durant més de tres quarts de segle, que va culminar amb
la caiguda de Barcelona l’onze de setembre de 1714. A
més de la guerra dels Segadors, en aquest període de
temps, els fets que afectaren més Barcelona foren la guerra
de la Lliga d’Augsburg o dels Nou Anys (1688-1697) i,
sobretot, la guerra de Successió a la corona espanyola
(1702-1714), amb implicació de diversos països europeus.

Aquestes profuses intervencions europees van donar lloc a
l’aparició del major nombre de representacions de la ciu-
tat de Barcelona i la rodalia, fet que ja va ésser qualificat
per Carreras i Candi com a actes de guerra.

Dins del període de la guerra dels Segadors apareixen les
primeres versions impreses del perfil i la panoràmica de
Barcelona preses des del mar, de la mà d’autors francesos,
que mostren la façana marítima. Aquest va ser el segon
estereotip de la ciutat i el més fecund, ja que va perdurar
gairebé un segle i mig. D’aquesta imatge característica,
n’hi ha dues variants que es distingeixen pel fet que en
una hi figura la muntanya de Montserrat com a represen-
tació simbòlica, ja que no es pot distingir des del punt
d’observació elegit.

També dins d’aquest període, hi ha un esdeveniment
important: l’aparició de la primera planimetria impresa de
Barcelona per obra de l’enginyer militar S. de Beaulieu
(1652), amb motiu del setge i l’expugnació de la ciutat,
plànol que també va ésser imitat posteriorment. A la sego-
na de les guerres esmentades ja hi ha un predomini de les
planimetries en la descripció dels fets bèl·lics, en especial
les representacions del setge de la ciutat (1697).

És sobretot, però, la guerra de Successió, amb la interven-
ció de diverses potències europees, la que dóna lloc a una
profusió més gran de representacions il·lustratives dels set-
ges soferts per la ciutat (1705, 1706 i 1714) efectuades per
autors francesos, holandesos, anglesos, austríacs, alemanys i
italians.

L’interès internacional suscitat per aquest conflicte va ori-
ginar  moltes obres, tant contemporànies com històriques,

expositives dels fets i del país, quasi sempre amb la imatge
de la capital catalana, i editades, principalment, a Holanda i
Alemanya. A conseqüència d’aquests esdeveniments
bèl·lics es van desenvolupar també altres documents gràfics
on es mostrava la ciutat, com ara els almanacs editats per
glorificar les conquestes de Lluís XIV i, sobretot, la sèrie
de sis gravats de J. Rigaud que mostren en seqüència el
setge, els atacs i l’expugnació de Barcelona, el 1714. Aques-
ta sèrie va ser copiada i imitada posteriorment per france-
sos, alemanys i anglesos.

El desenvolupament, a partir de la segona meitat del segle
XVIII, de les vistes òptiques, d’inspiració i estil populars, va
adaptar la sèrie anterior, de manera que fins i tot s’aprofi-
taren els mateixos gravats per descriure setges d’altres ciu-
tats com Dresden, Kolberg i Maastricht.

Els viatgers il·lustrats de l’últim quart del segle XVIII i del
principis del XIX recollien les seves impressions en llibres
descriptius, ben sovint acompanyats de vistes realitzades
per ells mateixos. Aquest és el cas de l’anglès Henry Swin-
burne i del francès Alexandre de Laborde, que en el seu
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, il·lustrat amb
gravats de poblacions i monuments artístics i arqueològics,
inclou una vista general d’accent romàntic presa des del
punt de vista natural de Montjuïc –que enceta un nou
estereotip visual vigent fins a mitjan segle–, un acurat plà-
nol i una vista de la façana marítima de la ciutat presa des
de la Barceloneta, la qual també va tenir un apreciable
seguiment posterior.

El col·lapse de l’Antic Règim, l’adveniment de la revolu-
ció burgesa i la crisi econòmica conduïren a les grans
bullangues dels anys 1842 i 1843, finalitzades amb sengles
bombardeigs de la ciutat des de Montjuïc que foren pro-
fusament iconografiats.

A causa de la fascinació romàntica hi va haver un auge de
llibres de records i de viatges pintorescos il·lustrats amb la
nova tècnica litogràfica, molt adequada per a la nova sensi-
bilitat, i que va originar, més endavant, noves sèries gràfi-
ques documentals com les notables de Chapuy i Deroy.

Dins la segona meitat del segle, una darrera innovació en
la visualització panoràmica de Barcelona foren les dues
vistes detallistes a vol d’ocell preses per l’arquitecte Alfred



Guesdon, aparegudes precisament tot just abans de
començar l’expansió de la ciutat fora de les muralles i que
formen part de les seves sèries de ciutats europees.

Ja des de principis del segle XIX van anar predominant,
cada vegada més, les descripcions planimètriques com a
testimoni d’unes primeres actuacions urbanes, de les quals
és emblemàtic l’acurat plànol de caire neoclàssic de Mas i
Vila (1842).

Una altra font de producció de plànols foren les guies de
la ciutat que començaren a publicar-se a partir del final
del quart decenni del segle.

Transcorreguda la meitat de la centúria, l’urbanista prime-
renc Ildefons Cerdà presentà el projecte progressista de
reforma i eixamplament de la ciutat de la qual s’havien
enderrocat les muralles que en limitaven l’expansió. I.
Cerdà va realitzar el primer plànol topogràfic del pla de
Barcelona i després, a sobre, hi va situar el plànol del pro-
jecte de l’Eixample.

L’edició de nombrosos plànols i guies de la ciutat és el tes-
timoni del període centrat en l’Exposició Universal de
1888.

El segle es tanca amb les topografies que mostren l’expan-
sió urbana i els projectes d’agregació de les poblacions del
pla de Barcelona mitjançant la creixent xarxa urbana de
l’Eixample.

NORMES METODOLÒGIQUES

Fitxa catalogràfica

Per a la catalogació no s’ha optat per la normativa ISBD
(CM) a causa, essencialement, de tres motius. En primer
lloc, el sistema ISBD (CM) no permet fer una descripció
de tipus bibliogràfic tan ajustada al document com l’adop-
tada per l’Atles; en segon lloc, una part del material no és
de caràcter cartogràfic i, finalment, com que se’n donen
totes les dades per al material cartogràfic, la descripció pot
elaborar-se segons la ISBD (CM).

Cada làmina està catalogada per mitjà d’una fitxa descrip-
tiva situada a l’esquerra, que és de caràcter exclusivament

bibliogràfic. Aquesta fitxa està constituïda pels deu ele-
ments següents: 

1. Número de referència 

És el número que correspon a la làmina situada a la pàgina
de la dreta. La numeració s’ha establert per ordre cronolò-
gic, excepte en alguns casos, per necessitats de compagina-
ció, en les variants reproduïdes i en les sèries temàtiques,
que se situen a la data del primer exemplar de cada una
d’elles. La resta del grup s’ordena cronològicament dins
del conjunt.

2. Autors

S’hi fan constar com a tals totes les persones o entitats que
van contribuir directament a la producció del plànol o la
vista. L’ordre en què es donen té relació amb les seves fun-
cions: cartògrafs, dibuixants, gravadors, editors, impressors i
marxants.

A l’índex onomàstic, hi figuren amb els seus noms i cog-
noms complets, quan es coneixen, seguits de les dates del
seu àmbit vital o productiu i les seves professions. Tanma-
teix, cal fer notar que en la producció cartogràfica i ico-
nogràfica antiga era ben freqüent que una mateixa persona
exercís diverses funcions, o bé que aquestes no estiguessin
ben delimitades.

Entre parèntesis, hi figuren els anys de naixement i de
defunció separats per un guionet. Si aquests no es conei-
xen, es donen els del període d’activitat, amb tres punts
suspensius abans de l’any d’inici d’activitat, o bé darrere
l’any de finalització. Per exemple: ... 1760-1799 ... indicarà
un període d’activitat iniciat el 1760 i finalitzat el 1799.

En alguns casos de coneixement poc precís dels anys, es
fan servir les abreviatures c., pre i post.

A continuació hi figuren les professions respectives, sovint
múltiples. 

En el cas que un cognom existeixi en diverses formes es fa
remissió a una de principal, precedida pel signe “=”.

3. Lloc d’edició i any

Sempre que es coneix, es dóna el nom de la localitat on es
va editar el plànol o la vista. Quan no es coneix, hi consta
l’abreviatura s.l. (sine loco).

El topònim es dóna sempre en la seva forma catalana,
quan existeix.

L’any que s’indica fa referència al de l’edició de l’imprès i
no al dels fets, elements o èpoques representats.

En els casos en què no ha estat possible assignar la datació
precisa, se n’indica una d’aproximada: c. (circa, als voltants);
pre (abans); post (després); ? (possibilitat) i àmbit d’anys.

4. Transcripció de les llegendes

La major part de les llegendes referents a títol, autors, edi-
tors, any, privilegis, etc., es transcriuen com figuren al
document, tot respectant la grafia original.

La separació entre línies en el text original s’indica per
mitjà de barres inclinades (/).

Quan hi ha un text molt prolix, se n’eliminen les parts
menys significatives i això s’indica mitjançant tres punts sus-
pensius (...).

La situació de les llegendes en el document s’explicita
amb les quatre abreviatures següents, disposades entre
claudàtors: [s.] superior, [i.] inferior, [d.] dreta i [e.] esque-
rra, i les seves combinacions.

En el cas de gravats mixtos, que contenen vista i planta, es
particularitzen les llegendes corresponents a cada una de
les representacions i se situen darrere la transcripció: [vista]
i [plànol].

5. Escala

S’indica quan s’hi fa referència en el plànol. Si només hi
figura escala gràfica, s’indica la seva equivalència en centí-
metres i la seva situació en el plànol, p. ex. [=4,1 cm] [i.d.].

·  A T L E S  D E  B A R C E L O N A  ·  15
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6. Mides i tècnica de reproducció

Les mides estan expressades en centímetres i dècimes de
centímetre de la superfície total gravada o litografiada; en
primer lloc s’hi consigna l’alçada.

Quan el gravat o la litografia estan requadrats, es donen, a
més, entre parèntesis, les mides de la superfície requadrada.

Si es tracta de plànols o vistes inclosos com a finestres en
plànols o mapes d’àmbit més gran, es donen també les
mides d’aquests darrers.

En el cas de gravats mixtos plànol-vista, també es particu-
laritzen les mides de cada component.

Cal indicar que, sovint, les mides dels gravats antics poden
variar en certa extensió d’un exemplar a l’altre; això és
degut tant al mateix procediment calcogràfic emprat en la
seva elaboració com a envelliments i canvis del paper.

S’indica la tècnica d’impressió només en el cas de xilogra-
fies o litografies. Quan no hi consta res és que es tracta
d’un gravat calcogràfic obtingut a partir de planxes de
metall.

7. Notes

En alguns casos es donen informacions complementàries
sobre el document, com ara aclariments sobre la seva ela-
boració, sèries de les quals forma part, derivacions, etc.

8. In

Sota aquest epígraf, s’hi fan constar totes les obres de les
quals s’ha tingut coneixement i en les quals està inclòs o
de les quals procedia l’exemplar.

Quan es coneixen, també s’indiquen les diverses edicions de
les obres i, si escau, la referència del Manual bibliogràfic de
Palau.

9. Variants

Entenem com a variant o estat tota modificació, gran o
petita, del gravat original, de manera que es pugui assegu-
rar que es tracta de la mateixa planxa, la qual ha estat
modificada amb posterioritat al seu primer estat. Quan hi
ha diverses variants, aquestes s’individualitzen per mitjà de
lletres i s’ordenen cronològicament.

Es transcriuen i descriuen totes les variants respecte al pri-
mer estat (A).

Quan es coneix, també s’indica l’obra en què la variant ha
estat inclosa, de la mateixa manera que les seves referències
bibliogràfiques específiques.

10. Bibliografia

S’hi fan constar referències bibliogràfiques impreses que
citin de manera identificable el document concret. Com a
tals, s’introdueixen repertoris bibliogràfics i cartobibliogrà-
fics generals, catàlegs de fons d’institucions i d’exposicions
de caràcter no comercial i inventaris i monografies de gra-
vadors i editors.

Josep Gasset
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