
Amb l’escriptor Jordi Peñarroja, autor, entre d’altres, del llibre Sentir l’Onze de 
Setembre 1714-2014 (Vol.I) (Llibres de l’Índex, Barcelona, 2007), coneixerem 

els esdeveniments relacionats amb l’enderrocament de l’església de Sant Miquel 
després de 1714

El patrimoni històric del nostre país és molt ric 
però desconegut per la gran majoria dels catalans. 

La Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya, 
amb la col·laboració de professionals 
experimentats i de prestigi reconegut, 

duu a terme un seguit de rutes històriques 
per tal de divulgar-lo i potenciar el seu valor.

DISSABTE, 2 
de FEBRER de 

2008

RESERVA LA TEVA PLAÇA
al Centre Comarcal Lleidatà
933 182 788  -  656 878 783

7,00 €
6,00 € socis FEHC i C.C.Lleidatà

Forma de pagament: transferència al 
c/c: 2100  3275 21 2200076323

RUTES HISTÒRIQUES

Properes rutes:
- Edificis viatgers 2
- Cardona
- Perpinyà
- Girona

BARCELONA, EDIFICIS VIATGERS, 1

Sortida a les 10:00 
hores del matí

c/ Aragó, davant 
l’església

de la Concepció (entre 
Llúria i Bruc)
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LA MEMÒRIA ESBORRADA DE SANT MIQUEL

Tot té data de caducitat, però hi ha desaparicions que 
plantegen preguntes. Una d’aquestes desaparicions 
impertinents és l’església de Sant Miquel.
 Per què s’enderroca un temple que, segons les 
cròniques, és de construcció miraculosa? Per què es 
destrueix un monument romànic de mitjans del se-
gle XII en una ciutat que és rica en gòtic però té poc 
patrimoni romànic? Per què s’escampen les seves 
restes després de la demolició, com si calgués afegir 
l’esquarterament a l’execució de la sentència?
	 La	història	d’aquest	edifici	ens	apareix	avui	lligada	
a la història d’altres dos temples barcelonins, ha deixat 
rastre	 en	dos	museus	de	 la	 ciutat,	 i	 exemplifica	com	
s’explica la història de Barcelona i de Catalunya. 
 La voluntat de destruir Sant Miquel queda eviden-
ciada en una frase, inspirada pel títol d’una novel•la 
de	Paco	Candel:	Han	mort	un	edifici,	han	trencat	 la	
memòria. 
 Recuperar el record de Sant Miquel, església en-
derrocada i esquarterada, és enfortir la memòria his-
tòrica.

Jordi Peñarroja


