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El campanar és una construcció gòtica de planta octogonal, de 54 metres d’altura i uns 12
metres de diàmetre (cal comprovar-ho). Dividit en 5 plantes cobertes amb cúpula octogonal
sense arestes contant la planta baixa i el cloquer. Tots els pisos son de dimensions molt
semblants (la disminució de pes es fa reduint paret de l’exterior) excepte la planta baixa amb un
sostre més baix i el cloquer considerablement més alt i amb obertures ogivals a tots els vents. La
construcció es corona amb un terrat pla fàcilment accessible. Tots els pisos tenen un òcul de
servei a la clau de volta que és practicable excepte en la planta baixa que està tancat amb una
reixa de ferro i al cloquer on hi ha un vidre, però és possible llevar-lo. L’accés es fa per una
escala de caragol que parteix del primer pis i arriba en una sola secció fins al cloquer. En
aquesta escala hi ha les portes que s’obren a cada pis. Una altra secció més petita de l’escala i
accessible des del finestral del cloquer que mira a tramuntana, mena al terrat.
Tota la construcció és de pedra de Montjuic i de molt bona factura, sense problemes estructurals
de cap mena, fora del desgast superficial de les parets. La decoració és molt austera i es
concentra en l’exterior del cloquer exclusivament. Es va començar a construir l’any 1379 i es va
finalitzar cap al 1461.

Secció del cos del campanar

La grossa nº 1
Antònia (o Seny Pere Antón de l’inventari de 1508)
1774
Orientada a ponent; 1806kg. 1,40 m. diàmetre
Documentada ja l’any 1508 (encara que és possible remuntar-se a 1351) amb el nom de Pere
Antón. Sempre ha estat la campana més gran i el seu so ha estat tradicionalment molt
característic de Barcelona. Sonava sola en les exposicions solemnes del Santíssim i en les
ocasions més especials. Ha estat refosa en diferents moments per trencadures: 1560 (sense dades
del fonedor que la va refer ni les circumstàncies); 1751, mentre tocava es va trencar, refeta per
Jaume Pallés. Tornada a trencar el mateix any i refeta pel mateix fonedor; 1774, despenjada del
jou per accident va caure i es va trencar, refeta pels Pallés de Granollers. Aquesta és la campana
actual que en el moment va pesar 45 quintars, 24 lliures i 5 unces. Mecanitzada amb jou i capçal
nous. Capçal molt pesant, ventava molt lenta. Ara només es toca a batallades algun cop.

La segona nº 2
Andreua (o Seny Andreu de l’inventari de 1508)
1669
Orientada a llevant; 980 kg. 1,20 m. de diàmetre.
Esmentada per primer cop com l’Antònia l’any 1508, L’any 1627 es va trencar i es refà pels
fonedors Antoni i Tomàs Miralles amb un pes de 24 quintars; Tornada a trencar es refon l’any
1669 a la foneria de canons de la Rambla. No se sap el fonedor. És l’actual i va pesar en el
moment 24,5 quintars i dues lliures. Mecanitzada i amb jou i capçal nous molt pesants, venta
molt lenta. No es toca a martellades ni a batallades.

La tercera nº 3
Maria
1793
Orientada a mestral; 535 kg. 1,10 m. de diàmetre.
No s’esmenta el nom en l’inventari de 1508 però es possible que hi fos. Documentada l’any
1706, pesava 13 quintars. Trencada es va refondre el 1793 no se sap el fonedor. Pesa 13
quintars, una rova i 21 lliures. Conserva el jou i el capçal antics però en mal estat. Mecanitzada i
amb el capçal condemnat, només es toca a martell molt dur i sec, és la campana de les hores.

La quarta nº 4
Josepa (o Esquella Gran)
1695
Orientada a xaloc; 225kg. 0,72 m. de diàmetre
Documentada l’any 1695. No consta ni el pes ni el fonedor. Tampoc se sap si es va refondre
mai. És la gran de les dues anomenades esquelles. Mecanitzada, conserva el jou antic amb un
capçal de ferro de la primera meitat del segle XX. Està col·locada en una mena de cadireta que
ocupa part de l’intradós del finestral. Tot condemnat, només toca a martellades, com la Maria,
molt dures. És una campana de quarts, fa el primer toc. És relativament accessible.

La cinquena nº 5
Vicenta (o Esquella Xica)
1710
Orientada a migjorn. 170 kg. 0,65 m. de diàmetre.
Documentada abans de la Josepa però no se’n sap la data. Es va trencar i es fa refondre l’any
1710. No hi ha gaire documentació localitzada d’aquesta campana però pot aparèixer (com en
tots els casos) a partir d’un estudi exhaustiu de la documentació de l’arxiu de la basílica.
Mecanitzada, conserva el jou i el capçal antics però totalment condemnats. Sona a martellades
també fortes i dures.

La sisena nº 6
L’esquirol (segons algunes dades Miquela o Miqueleta)
1818
Orientada a tramuntana. ? kg. 0,30/0,20 m.? de diàmetre.
Malgrat a que potser és la més simpàtica de cara a la gent, aquesta campana està molt poc
documentada, sembla que es feu per alguna raó relacionada amb la Guerra del Francès (?)
Tradicionalment s’ha considerat un “timbre” o esquelleta d’avisos. Potser es tocava des de baix
amb corda. En tot cas de moment no s’han localitzat referències documentals.

Distribució de les campanes al cloquer

