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La guia que teniu entre les 
mans, La Barcelona francesa, és 
la primera de la col·lecció “Bar-
celona Cosmopolis”, que pretén 
innovar l’oferta de llibres per a 
descobridors de ciutats. La con-
cepció de les guies de la col·lecció 
és empàtica. Es tracta de descobrir 
a Barcelona aquells elements del 
patrimoni material i, especial-
ment, immaterial que uneixen la 
seva gent, d’ara o d’abans, amb les 
persones i el conjunt del país triat 
com a fil conductor, en aquest cas, 
França. Tot França, en la seva in-
tegritat territorial. I, per tant, amb 
moltes referències al Migdia fran-
cès, al món occità i a la Catalunya 
francesa; territoris amb els quals hi 
ha tant i tant compartit.

La guia té una composició 
amb doble entrada. Per una ban-
da, permet visitar la Barcelona 
vinculada amb França a partir 
d’una sèrie de capítols temàtics o 
cronològics. I, per l’altra, a partir 
dels districtes i barris de Barcelo-
na permet descobrir, en cada cas, 
els llocs que respiren el patrimoni 
compartit.

Des de l’època en què els visi-
gots crearen un regne a cavall dels 
Pirineus entre Narbona i Barcelo-
na, han estat nombrosos els episo-
dis i l’intercanvi cultural i de gent 
que hi ha hagut a banda i banda 

d’una carena, que la major part 
dels temps històrics ha estat més 
un espai d’unió que una frontera. 
En aquesta guia descobrirem que 
Catalunya i la seva capital han 
estat més temps formalment fran-
ceses que espanyoles. El domini 
iniciat per Carlemany s’estengué 
des del segle VIII fins al XIII, tot i 
que, ja des del segle IX, Catalunya 
visqué diverses etapes d’emancipa-
ció real de França fins a culminar 
en el tractat de Corbeil. 

Trobarem a Barcelona traces 
d’aquesta època comtal i dels ini-
cis de la monarquia catalanoarago-
nesa i les seves relacions complexes 
amb els nobles occitans i la monar-
quia francesa. Tan aviat aliats com 
enemics. Tan aviat competidors en 
el camp de batalla com promotors 
d’aliances matrimo nials, en les 
quals destacades dames d’origen 
francès tingueren gran protago-
nisme a la cort catalana. L’origen 
de la mateixa llengua catalana està 
connectat amb l’origen de l’occità.

Així, el llegat medieval de Bar-
celona i la part d’aquest amb co-
protagonistes de la història com-
partida amb França és enorme. 

Vindrà més tard l’època de 
l’assentament de les monar quies 
absolutes a banda i banda dels Pi-
rineus. I Catalunya serà el camp 
de batalla preferit i el peó polític 

PRÒLEG
L’empatia sorgida 
de l’intercanvi amb França
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fàcil de sacrificar per les monar-
quies castellana i francesa. En 
aquest període trobarem de tot. 
Una allau migratòria procedent 
d’Occitània fugint de la misèria o 
de les persecucions religioses que 
arribarà a significar més de la ter-
cera part de la població catalana 
del segle XVII. Un govern català 
protorepublicà que decidirà en di-
verses ocasions no abonar la polí-
tica successòria de la monarquia 
castellana i aliar-se o confrontar-se 
amb la francesa. Les guerres per 
l’hegemonia del Mediterrani i 
sobre Itàlia, i les guerres directes 
entre França i Castella, deixaran a 
Barcelona molts rastres i el record 
de molts protagonistes de totes les 
nacionalitats.

Així, per exemple, la franco-
fília dels sectors dirigents catalans 
es plasmarà en dues ocasions sota 
l’empar de França: l’efímera repú-
blica de la guerra de Separació sota 
l’aval de Lluís XIII, i la participa-
ció de Catalunya com a província 
de ple dret en l’imperi napoleònic 
del 1812 al 1814. Les traces arqui-
tectòniques a Barcelona d’aquests 
episodis són importants.

En ple segle XIX, els nous 
corrents polítics i socials saltaran 
la frontera en les dues direccions. 
Reaccionaris, absolutistes, revolu-
cionaris, republicans, anarquistes, 
maçons... Així com els corrents 
artístics i literaris: romanticisme, 
realisme, modernisme... París i 
Barcelona comencen a ser, en 
paral·lel, icones de la gent de la bo-
hèmia. La renaixença literària i lin-
güística catalana coincideixen amb 
la provençal. Mistral i Verdaguer 
modernitzen i dignifiquen les dues 
llengües llatines de més antiga es-

criptura. El Paral·lel, el Raval, els 
mercats, les estacions i els jardins 
de Barcelona del segle XIX i inicis 
del XX tenen petjada francesa.

També els records dolorosos 
de la guerra del 1936, la partici-
pació de francesos en el bàndol re-
publicà, i la de catalans en els ma-
quis francesos. França com a terra 
de refugiats i exiliats fins al retorn 
de la democràcia a Espanya. Hi ha 
molts noms, molts llocs, i acadè-
mics emblemàtics com Pierre Vi-
lar i Pierre Deffontaines que, des 
del Liceu i l’Institut Francès, van 
influir en les noves generacions 
que hagueren de lluitar per la de-
mocràcia.

Hi ha encara les cançons, la 
música, el cinema, la gastronomia 
i els esports com a espais molt més 
compartits del que molts cops en 
som conscients.

Així doncs, aquesta guia està 
pensada tant per al visitant fran-
cès, que continua essent el primer 
en percentatge a Catalunya, com 
per al ciutadà barceloní i català, 
que ben segur desconeix bona part 
de la seva pròpia identitat vincula-
da a França. 

Personalment, que sóc de la 
generació que ens vam formar en 
la francofonia, estic especialment 
satisfet que La Barcelona france-
sa hagi estat el primer llibre de 
la col·lecció impulsada pel Con-
sell d’Edicions i Serveis Edito-
rials de l’Ajuntament de Barce-
lona i Cossetània Edicions. I que 
aquests impulsors hagin confiat 
en la gent de CatEmocions per a 
aquest primer treball.

Josep Huguet Biosca
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ITINERARI

1.1 Barcinona visigòtica (Museu d’Història de Barcelona, MUHBA) 
(pl. del Rei, s/n, Ciutat Vella).

1.2 Subsòl de l’església dels Sants Just i Pastor (pl. Sants Just i Pastor, 1, 
Ciutat Vella).

1.3 Làpida sepulcral del rei visigot Vítiza original (MUHBA) (pl. del 
Rei s/n, Ciutat Vella).

1.4 Rèplica làpida sepulcral del rei visigot Vítiza a l’església dels 
Sants Just i Pastor (pl. Sants Just i Pastor, 1, Ciutat Vella).

1.5 Conjunt episcopal d’Ègara, a 15 minuts a peu del centre històric, 
Terrassa (Vallès Occidental). Rodalies R4 i FGC S1.

Vegeu-ne la ubicació detallada als plànols ampliats de les pàgines 144-155

Sarrià - 
Sant Gervasi

Horta - 
Guinardó

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

Les
Corts

Eixample

Gràcia

Ciutat
Vella

Sants - Montjuïc

1.5 Terrassa

1.2

1.3 1.4

1.1
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França i Catalunya a l’època 
visigoda 

Els territoris de l’actual França 
i Catalunya viuen la descomposi-
ció de l’imperi romà en el decurs 
del segle V. Diversos pobles d’ori-
gen germànic que comencen ac-
tuant com a mercenaris de Roma 
s’instal·len en diverses províncies 
de l’imperi. 

Onades de sueus, alans i vàn-
dals passen per la Mediterrània oc-
cidental i, finalment, també diver-
ses branques de gots, que al llarg 
dels segles III i IV es traslladen 
per tot el sud d’Europa, d’Orient 
a Occident, empesos pels huns i 
els francs. Al Danubi se separen en 
visigots i ostrogots i adopten la re-
ligió cristiana en la forma arriana. 

Barcelona a l’època visigoda: 
els regnes de Tolosa, 
Barcelona i Narbona

És en aquest context que l’any 
412 el cabdill visigot Ataülf sa-
queja Roma i ocupa la Provença 
i Aquitània. L’any següent fa el 
mateix amb Narbona, Tolosa de 
Llenguadoc i Bordeus, encara com 
a feudatari (vassall) de Roma. El 
475, els visigots veuen reconegu-
des totes aquestes possessions i la 
seva independència dels romans.

Aquell mateix any es confor-
ma el regne de Tolosa, que en la 
seva màxima extensió inclourà 
gran part de la península Ibèrica 
i la meitat sud de l’actual França.

Però quan els visigots es des-
prenen del domini de Roma, 
comencen a rebre la pressió dels 
francs, un altre poble germànic 

que els empeny cap al sud i els aca-
ba vencent a la batalla de Voui llé 
(507). La derrota implica la fi del 
regne de Tolosa.

Durant tot aquest període, des 
de les conquestes d’Ataülf (412) 
fins a la desaparició del regne de 
Tolosa (507), i fins i tot més enllà, 
Barcelona tindrà un protagonisme 
especial. El primer trasllat de la 
cort de Tolosa a Barcelona es pro-
dueix el 412, quan Ataülf estableix 
la cort a Narbona i es casa amb la 
princesa romana Gal·la Placídia, 
germana de l’emperador Honori, 
que els visigots tenen com a ostat-
ge. Els romans bloquegen els ports 
de la Narbonense i empenyen els 
visigots a travessar els Pirineus i es-
tablir-se a Barcino. Allà, Ataülf és 
assassinat per Sigeric, que alhora 
mor a mans de Walia.

Aquest darrer refà relacions 
amb Roma, i els retorna la prin-
cesa Gal·la Placídia, i en compen-
sació obté nous territoris com a 
feudatari. El seu successor, Teo-
doric I, torna a trencar amb Roma 
i posa les bases de l’estat visigot de 
Tolosa (que inclou tot Occitània), 
en aliança amb vàn dals i sueus. Al 
final del seu regnat s’alia una altra 
vegada amb Roma i mor lluitant 
contra els huns d’Àtila.

Com que el seu fill Amalaric 
és encara un nen, la majoria dels 
nobles visigots, reunits a Narbona, 
aclamen com a rei el seu germanas-
tre Gesaleic, fill il·legítim del rei. 
Els francs, però, incen dien Tolosa 
i obliguen el nou rei a abandonar 
Nar bona i a establir-se a Barcino, 
que es converteix en capital del 
regne. Al principi, Gesaleic manté 
una estreta amistat amb els ostro-
gots d’Itàlia, però, quan més tard 
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s’alia amb els seus enemics, el rei 
ostrogot Teodoric envia un gene-
ral per foragitar-lo de Barcelona 
i afavorir el nomenament del seu 
nét com a nou rei. Gesaleic inten-
ta recuperar el poder, però és der-
rotat prop de Barcelona (512).

El nou rei Amalaric fixa la seva 
residència a Narbona, però fuig a 
Barcelona quan la seva dona, Clo-
tilde, demana ajut als seus germans 
(francs) perquè la deslliurin de les 
vexacions del seu marit. Malgrat la 
fugida, els francs arriben a Barce-
lona i li donen mort.

L’ostrogot Teudis el succeeix i 
instal·la novament la cort a Barce-
lona, però a finals del seu regnat 
(cap al 546) traslladarà la capital 
a Toledo. Una capitalitat que serà 
més fictícia que real, perquè en 
època de Leovigild (572-586) el 
regne visigot es veu empetitit per 
nombroses rebel·lions territorials 
internes. 

Sabies 
que…?

Al segle V coexistien dues ca-
tedrals a Barcelona, una de 
religió catòlica, al subsòl de 
l’actual església dels Sants Just 
i Pastor, i una d’arriana, al 
subsòl de l’actual catedral.

L’existència de dues catedrals 
indica la importància de la ciutat 
durant aquella època i la convi-
vència pacífica entre ambdues 
confessions. Aquesta duplicitat 
va donar lloc a una altra singula-
ritat: l’existència d’un baptisteri 
doble, un per a cada catedral. El 
baptisteri de Barcino és conside-
rat un dels mes importants de la 
zona compresa entre Itàlia i el 
nord de la Tarraconense. 

Restes de l’absis lateral i confessió del segle VI al subsòl de l’església dels 
Sants Just i Pastor. Foto: Basílica dels Sants Just i Pastor.

LA BARCELONA FRANCESA.indd   12 26/10/15   16:51



13

LA CIUTAT VISIGÒTICA: EL PODER DELS PRIMERS BISBES
En els segles V i VI el paper dels bisbes va molt més enllà de la 

doctrina i la salvació de les ànimes, són els autèntics poders fàctics de 
les ciutats: imparteixen justícia i constitueixen l’esglaó més alt del po-
der civil, negocien i pacten amb els nouvinguts i s’hi enfronten quan 
cal. Són al capdamunt de l’aristocràcia local.

El palau dels bisbes de Barcino està situat al costat de la mura-
lla, a l’angle nord-oriental de la ciutat; allà hi ha un important grup 
d’edificis: una  gran basílica, un baptisteri, un conjunt residencial, una 
aula episcopal o sala de recepcions públiques i una necròpolis. És un 
autèntic escenari de poder, coherent amb la funció social del bisbe. És 
segurament en aquest complex on es va celebrar el concili de Barci-
no l’any 540, i els següents que el seguirien.

Com a testimoni d’aquest centre de poder avui es pot visitar la 
Barcinona visigòtica al subsòl de la plaça del Rei (1.1), el baptisteri 
catòlic i les restes de l’antiga basílica al subsòl de l’església dels Sants 
Just i Pastor (1.2), la làpida sepulcral original del rei visigot Vítiza 
(1.3) i la seva reproducció (1.4).

LA SEU EPISCOPAL D’ÈGARA
Les esglésies de Sant Pere de Terrassa (1.5) són un compendi ex-

cepcional d’història i art únic a Catalunya, que abraça més de deu se-
gles. Originalment configuraven la “catedral” paleocristiana d’Ègara:

•	 Sant	Pere:	la més gran de les tres, dóna nom a tot el recinte. 
Conté un retaule de pedra únic a Catalunya, de l’església pa-
leocristiana (segles VI-VIII), amb una pintura mural del segle 
XI.

•	 Santa	Maria:	centre de l’antiga catedral paleocristiana, incor-
porava el baptisteri. Conserva l’absis del segle VI. 

•	 Sant	Miquel:	l’única que conserva la planta i l’alçat originals 
del segle VI. En forma de creu grega, era una església de di-
funts. Destaca la cúpula sostinguda per vuit columnes, del 
període visigòtic, i els vuit capitells d’època tardoromana. 
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