
PETJADES D’ESCLAVITUD  

 

 

Hi ha moltes memòries que les ciutats voldrien amagar, per la seva incomoditat 

històrica. Barcelona no pot escapar-se d’aquesta realitat, malgrat els molts 

intents de foragitar aquest malefici, sempre perdurarà en el decurs de la història. 

 

Sense parentesc conegut la nissaga dels Güell és extraordinària; 

 

- Un dels cinc primers occidentals que van entrar a la tomba de 

Tutankamon es deia Güell. Un dels catalans que van llegir davant del Rei 

el primer memorial de greuges de Catalunya es deia Güell. Un dels 

homes més rics d’Espanya durant la Segona República i a la Guerra 

Civil, també pertanyia a la família Güell. 

- Güell s’anomenava un dels redactors de les Bases de Manresa. Güell es 

deia un dels ponents de l’Estatut de Sau i un dels diputats de la comissió 

que va redactar la Constitució Espanyola del 1978. L’amfitrió de dues de 

les tres trobades polítiques que van mantenir el General Francisco Franco 

i Joan de Borbó es deia Güell. 

- El més generós mecenes d’Antoni Gaudí es deia Güell. El mateix que va 

fundar la Colònia Güell i que va promoure la ciutat jardí del parc Güell i 

va hostatjar mossèn Cinto Verdaguer. Güell es deien dos dels principals 

impulsors de les exposicions universals de Barcelona del 1888 i 1929. I 

entre els que van impulsar l’obertura de la Via Laietana per intentar 

convertir-la en districte financer la capital catalana. 

 

l.- En la confluència de la Gran Via amb la Rambla de 

Catalunya al peu del monument en honor de Joan Güell, 

propietari rural, empresari tèxtil i metal·lúrgic i dirigent de 

patronal, que també dóna nom al carrer que uneix la Plaça 

de Sants amb la Diagonal. El monument s’instal·là el l888, 

coincidint amb l’Exposició Universal de Barcelona. El 

juliol de 1936 s’enderrocà el pedestal i es dedicà a les 

víctimes del 1939. El 1941 el franquisme encarregà la 

reconstrucció a Frederic Marès, que va fer una còpia quasi 

bé idèntica a l’original.- 

 

2.- PLAÇA DE CATALUNYA,- La filla 

d’Ildefons Cerdà, va lluitar contra l’esclavitud. 

De la plaça de Catalunya, el 1872, en va sortir la 

primera manifestació abolicionista. Hi havia 

moltes banderes republicanes i es va anar 

caminant fins l’hotel QUATRE NACIONS, i 

des d’un dels balcons va parlar un orador. El 

moviment abolicionista va ser poc important a 

Catalunya, sobretot comparat amb Anglaterra. 

Entre els abolicionistes destacava Clotilde Cerdà, filla d’Ildefons Cerdà 



l’enginyer que ideà l’Eixample. Clotilde va crear l’Acadèmia de Ciències i Arts 

de la Dona, però el projecte va fracassar. 

 

3.- TABACOS DE FILIPINAS.- avui seu de l’Hotel 1898. 

El 1881, Antonio López que feia dos anys que havia sigut anomenat marquès de 

Comillas, va encarregar a l’arquitecte Josep 

Oriol Mestres la construcció de la seu de 

Tabacos de Filipinas al bell mig de les 

Rambles. Es pot dir que va ser la primera 

multinacional catalana; tenia fàbriques a 

Filipines i oficines comercials arreu del món. 

Venia tabac i sucre. López sí que era un 

negrer reconegut. De fet se l’anomenava el 

“Negre Domingo”. El culpable que fos públic 

i notori que havia fet fortuna amb el tràfic d’esclaus, va ser el seu cunyat. 

Enfadat perquè s’havia aprofitat de la fortuna del seu pare. 

 

4.- PALAU MOJA. Casa d’Antonio López. El 

ric empresari va comprar el palau Moja l’any 

1870 i cinc anys després va passar a ser la seva 

residència personal, després d’obres importants 

de reformes i de decoració. L’actual propietari 

del palau, és la Generalitat de Catalunya. 

 

5.- MERCAT LEGAL I PROTEGIT.-  A l’edat mitjana el tràfic d’esclaus era 

perfectament legal i estava força regulat. Quan arribaven al port, els eren 

presentats a les autoritats municipals, se’ls interrogava i se certificava la seva 

venda legal. Només podien ser esclaus els 

captius de guerra, els infidels i els fills de les 

esclaves. A la plaça de la Catedral es venien 

i compraven esclaus i també podien llogar-

ne per a tasques puntuals com alletar infants. 

Eren mà d’obra gratuït. Els propietaris els 

podien assegurar. “Hi havia una assegurança 

de la Guardia d’Esclaus, a canvi de pagar 

una taxa, si un esclau s’escapolia i no el 

podien atrapar, la Generalitat compensava el 

propietari.  

 

6.- COFRARIA D’ESCLAUS.- A l’església de 

Sant Jaume es reunien els lliberts. A l’Edat Mitjana 

hi havia alguns esclaus alliberats. Normalment no 

adquirien carta de llibertat perquè el propietari 

tingués mala consciència sinó es decidia a 

prescindir-ne. Alguns d’aquests van crear la 

Confraria de Sant Jaume, fins i tot alguns d’aquests 

alliberats van participar en el Corpus de Christi del 



1533. Sembla ser que hi havia tres negres i tres timbalers. 

 

7.- EL CAVALLER NEGRE.- Capella de Santa 

Àgata.- 

A la capella de Santa Àgata de la plaça del Rei hi 

ha el retaule, Adoració dels Reis, que Jaume 

Huguet va pintar el 1464. Si s’observa amb detall, 

al fons apareix un cavaller negre. Es diu que a la 

família Huguet se’ls va escapar un esclau i que van 

demanar que els hi tornessin amb les mans sanes. 

 

8.- EL BANC NEGRER.- El primer edifici de la Via 

Laietana va ser el Banco Hispano Colonial. L’imponent 

banc va ser el primer edifici que es va construir a la Via 

Laietana. Aquesta entitat de crèdit va néixer l’any 1876 

amb l’objectiu de finançar el cada vegada més complex 

domini de les possessions colonials  espanyoles. El 

primer president de l’entitat va ser Antonio López, que 

hi va aportar 10.250.000 pessetes, un 13,7 del capital 

inicial. Ara és l’Hotel Colonial. 

 

9.- L’ESTÀTUA MÉS POLÈMICA.- El comissariat de memòria del consistori 

municipal Ricard Viñas va explicar que el 

monument no s’hauria de treure , sinó que 

s’hauria de fer una intervenció perquè 

sempre es recordés que Lopez era un 

esclavista i un traficant que va fer fortuna 

a les colònies. Va invertir en immobles, i 

va ser mecenes. Els seus monuments es 

van construir pràcticament de manera 

paral·lela molt poc temps després de la 

seva mort i van patir destrosses durant la 

guerra civil. 

 

10.- CASA DE CERVANTES.- Segons la tradició 

popular, aquí residí l’escriptor Miguel de 

Cervantes Saavedra, durant la seva estada a 

Barcelona. La base de la creença popular estaria 

basada en la descripció de la façana marítima 

barcelonina, una part del que avui és el passeig de 

Colon, que apareix a la segona part del QUIXOT i 

que demostra que Cervantes coneixia la zona de 

primera mà. Els estudis del filòleg i acadèmic 

Martí de Riquer, avalarien la creença popular. 

 

 

 

 



11.- LA CARA DE BARCELONA.- També anomenat EL CAP DE 

BARCELONA, és una escultura de grans dimensions 

de l’artista i escultor nord-americà Roy Lichtenstein, 

realitzada amb la col·laboració de l’escultor 

extremeny Diego Delgado Rajado. Es va construir en 

una època en que la ciutat estava experimentant un 

canvi radical en infraestructures i decoració urbana 

per tal de rebre els Jocs Olímpics del 92. 

 

 

 

 

12.- LA GAMBA o GAMBRINOS, és una escultura de grans proporcions 

dissenyada per Xavier Mariscal. Representa una gamba. L’obra, inaugurada el 

1989, va començar com un element de reclam pels restaurants del Moll de la 

Fusta, dissenyada per l’arquitecte 

Alfred Arribas, amic de Mariscal. 

Quan s’acaben els Jocs, varis 

restaurants i bars de la zona, 

tingueren de tancar, inclòs el 

restaurant que tenia l’escultura. 

L’obra és quedà en el mateix lloc, 

i després de varis litigis, però 

pertanyent a l’Ajuntament de 

Barcelona.  

 


