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INTRODUCCIÓ. PROPOSIT D'AQUESTA OBRA 

L'objectiu que ha presidit la realització d'aquest llibre és la proposta feta l'any 
2003 pel President de la Reial Academia de Bones Lletres, en aquel1 mornent 
el professor Eduard Ripoll, de presentar un relat detallat de l'activitat realitzada 
per I'Academia i els academics per tal de crear i desenvolupar un Museu d'An- 
tiguitats a Barcelona que fos el complement i al mateix temps el suport de la 
historia de Catalunya que I'Academia ja des del segle XVIII s'havia proposat fer. 
La tnaterialització d'aquest desig, que malauradament l'impulsor no ha pogut 
veure realitzat, constitueix el nostre homenatge a la seva figura i al seu lloable 
projecte, com arquedleg que era, d'oferir als academics d'avui un record d'una 
tasca feta pels academics del segle xix que per a molts és encara una historia poc 
coneguda. 

La nostra intenció ha estat de fer la historia d'aquest museu des de dins, pro- 
curant que els protagonistes parlessin en primera persona del que havien estat els 
seus objectius i les seves il.lusions, així com dels seus fracassos i dels seus moinents 
de desinim. Per aquesta ra6 hem preferir una narració lineal dels fets utilitzant 
coma eix vertebrador la crbnica de les activitats tal com apareix recollida en els 
llibres d'Actes de les Sessions. Cap dels protagonistes tenia de fet una idea prou 
clara de com aniria tot. La manca de models clars en els quals poder-se inspirar, 
sobre els quals amb prou feines tenim alguna referencia remota, la manca crdnica 
de recursos i una certa apatia per part de tots aquells que no estaven directament 
implicats en el projecte marcaren negativament el seu desenvolupament. 

Els límits cronologics que s'han fixat abasten el periode compres entre 1835 i 
1880. La primera de les dates coincideix amb l'inici de I'activitat de recollida de 
inaterials a conseqüencia de la crema de convents, mentre que la segona assenya- 
la el moment en el qual els objectes de I'Academia es troben ja instal.lats a laca- 
pella de Santa Agata, seu del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona.' 

I. Pera caneixer elfons d'aquesr museu la Font mér importanr és A. Erias DE M o r i ~ s ,  Caliloga de1Mu.o Fmviniialde 
Anligiicdadnde Borceionn publicar a Birceloiia I'iny 1888 perla Comirrió Provincial de Manumenrs. P i r a  en endai~nr el 
citarcm com Erins DE MOUNS, Calilo@ ... 



Tanrnateix es fa un breu excurs referit als anys 1904 i 1905 quan 1'Ajuntarnernt va 
reclamar el retorn de les obres que llany 1837 va dipositar en el museu de Sanr 
joan. Aquest dipbsit inicial, així cotn la col.laboració amb la Comissió de Mo- 
numents, marca les ducs fites principals d'aquesta historia. 

Bisicament les fonts emprades han estat les de la mateixa Academia, entre 
les quals han resultat fonamentals els llibres d'actcs de les sessions, la relació 
d'ingressos, arnb les tneinbries corresponents, i la correspondencia que aquests 
generaven, els informes dels conservadors dcl museu, així com la part correspo- 
nent a l'obtenció de l'edifici de Sant Joan, adaptació de local i conflictes amb els 
altres ocupants, que constitueix un arxiu a part dins el conjunt de dades relatives 
al rnuseu. Es cert que existeixen altres fons d'arxiu que completen les dades de 
1'Acadkmia com ara I'Arxiu de la Cornissió de Monuments, el de la Diputació 
o els de la hemeroteca del Diari de Barcelona, que he consultat en alguns casos 
molt concrets i tanmateix he considerat que per als objectius que tn'havia pro- 
posat havia de centrar-me només en aquel1 per tal de donar una visió exclusi- 
vainent des de dins I'Acadernia. Larnentablernent I'arxiu de la institució no és 
cornplet i manca dociirnentació important que no ha estat possible consultar. 
Entre aquests elements que no hein trobat, un dels inés iinportants és el que fa 
referencia a les tnembries sobre determinats temes que els acadkinics elabora- 
ven per a ser llegides en el curs de les sessions. El fet de presentar en aquestes 
esborranys que no s'arribaren mai a redactar de forma definitiva ens ha privat 
d'una font de primera tni per a entendrc deterininats aspectes dels quals només 
disposem d'una part i que ens haurien permks conkixer d'una forma inés clara la 
implicació real dels acadernics i de I'AcadSmia e n  la recollida d'algunes obres 
i de la naturalesa d'aquestes. Per aquesta raó, en la relació d'obres que figura al 
firnal del text, hi ha una part molt important la procedencia de les quals no ha 
estar possible esbrinar ni ara n i  abans. Aquest fou ja en el seii inotnent un dels 
grans i greus problemes al qtial s'enfrontaren, en parr sense exit, tant Joan Cor- 
tada com Josep Manjarrés i que malauradarnent no els va ser ~ossible resoldre. 
Més recentrnent se n'han identificat a lpnes ,  pero encara en queden rnoltes de 
les quals mai no sabretn l'origen. En aquesta relació hem assenyalat totes aque- 
lles que actualment es troben exposades en els inuseus de Barcelona, hereus en 
certa manera del de I'Acadetnia, com a signe de la importincia d'una part no 
menyspreable d'aqiiella col.lecci6. 

S i  d'una banda una part del fons de I'arxiu esta necesitada d'una nova orde- 
nació i classificació i de rnillores relatives a la seva conservació, sobre les quals ja 
s'han prcs diverses mesiires, totes les dificultats que es podrien derivar de la seva 
consulta en aquestes condicions s'han vist neutralitzades per la col.laboraci6 
generosa de les persones de I'AcadSmia. Agraeixo en primer lloc l'interes rna- 
nifestar pel seu actual president, el Dr. Pere Molas i la resta d'acadetnics en con- 





LA RECOLLIDA DE MATERIALS COM A PUNT DE PARTIDA DE 
LA CREACIÓ DEL MUSEU DE VACADEMIA 

Entre 1729 i 1751, quan encara I'Acadkrnia no tenia la titulació de Reial, 
ja s'havia fixat com a objectiu el conreu de La historia sagrada i profana i molt 
especialment la de Catalunya.' L'elaboració d'un Diccionario histórico de Catu- 
luña ( 1 ~ 2 ~ )  i més endavant la d'un Epítome de IaHistorin de Cataluña de Pujades 
(1747) són els dos projectes historiogrhfics més irnportants d'aquest període, que 
latnentablement no arribaren a materialitzar-se. Posteriorment, el 1752, quan la 
Corporació s'havia constituit atnb el nom de Reial Academia de Bones Lletres, 
es va reprendre novament aquel1 projecte, encara recent, de redactar una his- 
toria de Catalunya que a grans trets s'iniciaria en el segle VII I .~  Si realtnent en 
aquest moment es pretenia portar-lo a terme, calia consolidar-lo amb I'aportació 
de noves dades objectives gricies a una nova metodologia basada en la revisió de 
les obres d'histbria ja itnpreses, en la recerca i classificació de les abundantíssimes 
fonts manuscrites' i en l'estudi crític de determinats rnaterials arqueolbgics, en 
especial les monedes i les inscripcions, fins ara realment menystinguts i en rela- 
ció als quals els academics de Bones Lletres comptaven arnb notables precedents 
i models tant a Espanya com a la resta d'Europa. Els dos primers volums de les 
Memorias de I'Academia incorporaven un extens treball de Josep de Mora, mar- 
ques de Llió, que porta per títol Obsere~aciones sobre los principios elementales de la 

z. "Tamóse por norte el que fuese la historia su principal empleo", Arxiu de la RABLB, icra de la i irerrió de Pi dgbril 
de 1729. 
3. En relació a aquestr projectes vegcuM. CAMYABADAI, La &tal Acndimio de Bono Lhtnr de Banelona en el rcgli xvrrr. 
r in teni  p e ~  la hirt;no, la Llcngun i lo Iitemturn catnlaner, Barcelona 2006, erpeciahienr el  capitol ''Ctnrer6s per 12 hisroria de  
Cüt~lunyd' ,  pigs. 123-2r0, i E. M ~ u r r r r ,  La Corúnica Uniucrinl delpnncipuda de Cataluña de Jeuont Pirjader o i'Aiodimia d~ 
Barrelona ( i7oo-i8p),  a Quiulerni del Saminon d'tliitiiria d e  Banelono, vol. ir, Barcelona 2003. 
4 "Los ardiivos y bibliorecsí de nucsuar catedrales y monasrerios yacían abandonador, nadie examinaba sus verustos 
pergaminos ypieciosos códices, lalabor era ingrata y poco lucida para e l q ~ i e  penetraraenaquellos depósitos y no re ror- 
pechabaque desu errudiopodiabiotar laverdad histórica y elesclarecimientode Iiechor dudosos y larevrlñción deotros 
desconricidos:'A. E L ~ A S  DE MOLTNS: LO< estudios históricos y nrqz1iolóp1co~ iii  Cal~luña en el rigla -11. Discurr dlingrés el 8 
de febrer de 1903 s Diriurior de Rctcgtún de los Académti-or Numerarior, Barcelona 1906, pig. r r z .  





les noves idees foren introdiiides a I'Academia. Aquesta epoca correspon a la dels 
inicis d'alguns academics que, com Ramon Muns o Prosper de Bofarull, tindran 
en el futur uti paper rellevant en el reeiximent de l'Academia i en  la realització 
d'alguns dels seus projectes més ambiciosos, tot i les dificultats provocades per les 
fluctuacions i els sotracs freqüetits de la política estatal. La darrera sessió acade- 
inica d'aquest període fou el 13 de gener de 1823 i el 23 de setembre de 1824 una 
R.O. de Ferran VI1 les va suspendre de fortna definitiva. Una altra R.O. de 20 de 
setembre de 1830 va disposar que I'Arxiu de 1'Academia es diposités en  I'Arxiu 
de la Corona d'Aragó del qual era director Prbsper de Bofarull i al mateix teinps 
president de I'Academia ara extingida. 

Iniciada I'any 1833 una nova etapa del que s'havia de coneixer com a Aca- 
demia de la Renaixenca, 1'Ajuntament es presentava com un aval d'aquesca, 
gracies a la presencia en ainbducs institucions de Raimon de Vedruna, que havia 
estat secretari de I'Acadeinia entre 1821 i 1822 i ara ocupava un cirrec munici- 
pal. Aquesta dualitat Academia / Ajuntament es manifestara coln a tnolt útil per 
a moltes de les propostes i projectes d'aquella. Quan pel desembre de 1833 es va 
nomenar una comissid encarregada de la "recreación de llAcademia, un dels scus 
metnhres era, a inés de Vedriina, Ramon Muns, ara secretari de llAjuntament 
de Barcelona i acadkmic des del 1820. El altres eren José Mariano de Cabanes i 
el Baró de Fox5, ambdós dc La fase 1815-1820. Precisament gtacies a I'existencia 
d'aquests lligams es va sol.licitar de I'Ajuntamenc poder fer les sessions gene- 
rals i públiques al Sal6 de Cent i per a les ordiniries alguna altra dependencia 
municipal. Se'n celebri la primera sessió ordinaria el 13 de febrer de 1834 arnb 
Prhsper de Bofarull com a president i Ratnon Muns coin a secretari. Novament 
en  aquesta etapa es va tornar a parlar de l'elaboració d'una historia de Catalunya, 
especialment al llarg dels anys 1836 i 1854 sense que s'arrihés a fer pricticament 
res per la simple raó que els interessos i les possihilitats de I'Academia anavcn en  
altres direccions. 

La restauració de I'Academia I'any 1833 va coincidir ainb la de la Universi- 
tat, una part imporrant dels nous cateddtics de la qual eren academics. No hem 
d'oblidar que I'Academia ja havia endegat diverses tasques docents en el seu si, 
quc es mantingueren fins pany 1837, quan es va portar a terme la reorganització 
de la Universitat. Aquestes casques s'escructuraven al volcant de cinc citedres 
(Historia d'Espanya amb un interes específic per la de Catalunya, lletigua cas- 
tellana, literatura castellana, oratoria i llengua grega) que s'inauguraren el 7 de 
desembre de 1835. 

Aquel1 tnateix any de 1835 fou també el d'inici de l'activitat academica enca- 
rninadaa larecollida de rnaterials antics, que postcriortnent s'integrarienen el seu 



Museu. Si bé en el segle anterior, especialment en el període 1729-1752, s'havien 
assentat els fonaments de la teoria i de la metodoloeia de la histbria. aixícom els 
de les ciencies auxiliars, punt de partida remot per a la realització d'un projecte 
tan ambiciós com el d'una nova historia de Catalunya,s ara es plantejava la ne- 
cessitat de reunir els materials encara dispersos per tal de presentar-los de forma 
ordenada i clara com a suport d'aquesta nova histbria a i'abast de tots els que 
s'interessessin per ella. El resultat final sera la materialització d'un museu com a 
eina activa d'aquest propbsit educador i reformador de la societat. L'Acadeinia 
havia assuinit la tasca de portar a terme aquest afany centrada en la recollida, 
la conservació i l'estudi dels materials i de les restes antigues en un esforc sense 
precedents. Malauradament aquest projecte comportava, a més, tata una serie de 
dificultats inherents als temps que els havia tocat viure, a les seves prbpies capa- 
citats amb la utilització d'una metodologia encara poc crítica, a la manca d'una 
perspectiva histbrica suficient i a I'heterogeneitat dels materials al seu abast que 
no els va permetre assolir l tx i t  que tímidament esperaven, i condemni aquest 
projecte practicament des del principi, tot i constituir una ecapa apasionant en 
la llarga historia de la formació dels museus de la ciutat de Barcel~na. '~ 

Dos són els grans protagonistes d'aquesta ecapa de I'Academia i de la genesi 
del Museu: Andreu Avel,lí Pi i Arimon i Josep Antoni Llobet i Vall-llosera. Molt 
poc després s'hi va afegir Joan Cortada i Sala i ja molt rnés endavant, en les eta- 
pes ja finals de la historia del Museu, José de Manjarrés i Antoni Elias de Molins. 

Pi i Arimon (Barcelona, r de marc de 1793-25 de desembre de 1851) havia 
estar acceptat com acadeinic el 15 de setembre de 1835." Ja uns inesos abans, 
el Governador civil de la província, d'acord amb la R.O. de 29 d'abril de 1835, 
l'havia escollit per formar part de la comissió integrada per cinc meinbres, en la 
qual Llobet també participava, encarregada de recollir els llibres i manuscrits de 
les biblioteques i arxius dels convents suprimits, així com els objectes artístics 
i les antiguitats d'aquests, tasca a la qual es va consagrar amb gran entusias- 
me, un fet que va comportar l'ingrés d'objectes notables a les col,leccions del 
M u s e ~ . ~ ~  

9. R. DE ABAD- i or Vifirnrs, "Doícientor anos de hirtona de Cataluna en la Real Academia de Buenas letras", 
Boietin de lo Kcal Aiadarnin de Buena< LPtrusdr Bnrrrbna, XXV-1953 ( 1 9 ~ 5 ) ~  fase 1, pigr. 327-339. 
lo. En rclaciá a aquesrcí qüerrionr vcgcu F. Quí~az ,"La  hirr6M del colleccionisme pilblic a k Barcelona vuitcentistb' 
a Col.Ieii.ionatci, 6ol.iaaionr i muirur. Eyirndir de la hirtdna di1 pammoni mrtktii de Calalunya, B. Bnss~coon (ed.), Bellarerra, 
Barcelona, Girona,Lleida 2007, pigr. 1 3 . ~ 9 .  
r r .  Josep R a f e l C ~ n n ~ n a s ,  ~Errudis biogrifichs d'algunr benemerirspitricis qui ilurrren aquerta Acidernii', Boldi,i de 
l aha1  Acndrmia d e  BuenaiLetrar de Barcelona, no i o i  (gcner-mar5 igjo),  pigs. 231-235. 
12. Memoiw derniip+tvodeIn antigua Iglerio yionwnto de Santa Catalina, liegida en larerriádei 15 de i n i r ~ d e  1842(Aixiu 
de la KABLB, Lligall 33, no 8) rstietomenr rekcionada smb la tasca rralitiada per Josep Casademunt pei enchnec de la 
Junri de  comer^ Sabem rirnbé que eii la serrió del l o  de mar$ de 1846 M llegii una memoria sima d origen,progreioi y 
vsiriliidci de lar inunpiioner liipidatioi y rm vonaifomor rn loidifrrcritei naciones dclglobo que malauradamenr no hem rrobar 
en hrxiu de I'Acadfmia. 





Llobet i Vall-llosera (Barcelona, 31 de maig de 1799-Alacant, 19 de desembre 
de 1861) havia ingressat a I'Academia de Bones Lletres el 15 de setembre de 183 j 
i s'integrh en les Seccions d'Antiquhria, Histbria i Literatura general. Ocupa el 
carrec de Vicepresident de 1'Acadkmia entre 1835 i 1839 Es va centrar tant en 
temes de geologia i mineralogia com d'histbria i arqueologia i se'l considera, 
amb tots els mkrits, cotn el veritable iniciador del Museu.'l De tots els academics 
itnplicats en la seva creació ~ossiblement és a Llobet a qui se li va reconkixer 
d'una forma més matiifesta la seva intervenció, sense que aquesta quedés dis- 
simulada enmig de totes les altres activitats a les quals es va consagrar. D'altra 
banda, fou el1 probablement el qui, de forma més oberta, la va donar a coneixer. 

Per tal de presentar de forma coherent i clara la documentació relacionada 
amb aquestes etapes inicials hem establert la següent classificació, que no respon 
a criteris cronolbgics ans d'organització, ja que, com es veuri, alguns dels fets es 
produeixcn de forma sincrbnica. En primer lloc hem fixat la nostra atenció en 
la crema dels convents, en la recollida de materials majorithriament procedents 
de Santa Caterina i Sant Francesc, veritable punt de partida de les activitats de 
L'Academia, i en la localització dels priiners dipbsits on  conserva~los. Cal mati- 
sar, perb, que al principi no es tractava tant d'una activitat específicament orga- 
nitzada per I'Academia, coin d'una iniciativa d'alguns academics especialment 
sensibilitzats pel gir que prenia la situació dins el conjunt de mesures adoptades 
per les institucions en  el marc de la crisi de 1835. El segon apartat el constitueix 
el dipbsit de I'Ajuntament al Museu de 1'Academia de diversos objectes que 
aquest havia ja reunit amb la intenció de crear un inuseii municipal. Raons d'or- 
dre molt divers frustraren aquest primer projecte i permeteren que L'Acadeinia 
materialitzés el seu. En tercer lloc hem utilitzat com a punt de referencia tots 
aquells elements i restes monumenrals ja coneguts i descrits anteriorment i dels 
quals I'Academia es va fer chrrec sovint després de Llargues gestions. Els treballs 
realitzats al voltant de la muralla antiga en el ciirs de Ics diverses obres d'urba- 
nització i reorganització del sector més antic de la ciutat han estar el pretext per 
a elaborar un quart apartat difícil d'organitzar d'una alrra manera, atesa l'hete- 
rogeneitat d'alguns dels materialsi la manca de connexió d'aquests. El cinque 
posa l'accent en les intervencions puntuals de l'Acadkmia en la recuperació de 
determinades obres artístiques dels convents, esglésies i d'algun edifici civil de la 

13. Ioarp Rafe1 C a n n t u s ,  "Ernidir biografichs d'alguiir benemeiirs patricis qu; iliistren ailiirsta Academia", Bol~tin de 
IaRealkadernia deBueriur Lr t iudr  llorislana, noroj  (grnermar~ ioio),pigs. 236238. Lapiimcrade lesseves apotfacion~ 
erudiies fou Ira Obreniaiioner soba uno Inrrripcion del Siglo Detimo criioiitradn cvi Banelonn Ilegides en la sessió acadlmica 
del 20 de gener de 1837 (Amiu de la RABLB, Lligaii j no 7) i piiblicades porteriorment en elvol. 11 dc leí Memorias de 
PAradernia (r868), p igs  i8i-186. Per tal de coni.ixcr una par1 importan? de la seva bibliografia vegeu: A. Erias on Mo- 
IINS, Diciiona"~ biogmfiro Y bibliográfico de~rcritar~i yarhitai rntaliiner del sglo xrx (opnler y dnior), vol 11, Barcelona ~ 8 9 5 ,  
pjgr 56-60 (especialmeni les pjgs  19-60). 





ciutat de Barcelona. Finalment el darrer apartat tanca el capítol arnb algunes de 
les gestions realitzades pels acadkmics amb l1afanY d'obtenir per al Museu objec- 
tes de fora de Barcelona, entre els quals n'hi ha  toca una serie que són aportació 
dcls mateixos academics i que constituircn un petit complement de la resta de 
peces que s'exposaren, tot i ser considerades ]a en aquel1 momcnt com un fons 
marginal. 

2.2.1. La crema dels convents. La recuperació d'algunes restes de Santa 
Caterina i Sant Francesc. Localització dels primers dipbsits 

Cap al tard del dia 25 de julio1 de 1835, dia de Sant Jaume, grups de genr des- 
contenta del cairc que havia pres el curs de la primera guerra carlina, al Ilarg de 
la qual s'havia ja vessat molta sang, i se n'havien derivat a rnés nombrosos pro- 
blemes de tipiis econbmic, polític i social, i aprofitant el pretext d'una cursa de 
braus que no satisfeia les expectatives del públic, varen originar diversos avalots 
a conseqüencia dels quals foren incendiats diversos convents, element visible i 
símbol d'un estament, el religiós, que s'havia declarat obertament a favor de les 
partides carlines, en un intent evident de protegir els seus interessos i en una cla- 
ra posició d'enfrontament ariib les classes populars urbanes. Contribuiren tambG 
a la materialització d'aquesta crisi l'amenaca del cblera i els problemes de caire 
econbmic que afectaven tot el país, especialment a les fainílies inés desfavorides, 
per la qual cosa no sorprkn l'actitud benvolent del Govern envers aquestes cn el 
seu enfrontament arnb els ordes religiosos. 

Un primer grup de revoltats es dirigiren en primer lloc contra els convents de 
la Merce, que fou apedregat, i de Sant Fraricesc, que per la seva massa iinposant 
no va poder ser assaltat i del qual només pogueren calar foc a les portes, incendi 
qiie va poder ser sufocat poques hores després, igual que algiins aracs posteriors 
que, segons setnbla, es repetiren sense kxit contra el convent. 

Poc després de les ser de la tarda, un segon grup que havia anat cap a la 
Rambla va apedregar el convenr dels Agiistins Descalcos de Santa Mbnica i va 
incendiar el dcls Trinitaris Descalcos de Nostra Senyora de la Aonanova, el dels 
Carrnelites Descalcos de Sant Josep, el dels Agustins Calcats del carrer Hospital 
i el dels Carinelites Calcats del Carme.'+ Finalinent un darrer grup va abandonar 
el sector de la Rambla per anar a cremar el de Santa Caterina. En conseqü?ncia 
foren cinc els convenrs crcmats a Barcelona la nit d'aquest 25 de juliol. L'en- 
demi I'Ajuntament va donar ordres als alcaldes de barri i als representants de 
I'autoritat que fessin el possible per salvaguardar, tot i I'oposició d'una part de la 

ic A conseqiicncia de I'incendi el conuent va quedar inurilitzit, roi i que els dos claui.trer restaren inracrer A. A PT r 
A n r ~ o ~ ,  lliircelona aiitigiro y moderiw o dt:inpiton r hi i tomi  (Ir eria riirdad derdr iuf indocion hurtu nui.rhoi dini. B.rcelona 
r85q. vol. 1, pig. S i r .  
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població, el patrimoni dels convents creinats, el saqueig dels quals s'havia iniciat 
el dia abans, i per protegir la vida dels frares que havien fugit i s'havien amagar 
en algunes cases.'l 

El 5 d'agost, o molt poc després, en el curs d'un nou avalot incendiaren el con- 
vent de Sant Sebastih, on tenien la seva residencia els clergues regulars menors 
de Sant Francesc Caracciolo, perquk s'hi trobava el magatzem del dret dels cóps, 
un impost #epoca medieval que gravava els grans i les farines. Corn assenyalen 
algunes fonts, destruiren "todas las existencias de la Casa de Rentas Estancadas 
i també los papeles del juzgado de Hacienda o las oficinas del Patriinonio Real". 
En resum, la seu d'aquelles institucions que contribuyen a fer més difícil la vida, 
en encarir-la.16 Segons sembla, els frares ja havien abandonat el convent després 
dels fets del 15 de juliol.'7 

C o m a  reflex del fet que la crerna de convents, l'exclaustració i la desamortit- 
zació anaven intimament relacionats, el rnateix dia 25 de juliol s'havia promul- 
gat un decret la finalitat del qual era I'amortització del deute públic interior. L'Es- 
tat s'adjudicava els béns dels ardes regulars per tal de posar-los en c i r c ~ l a c i ó . ~ ~  
Com es detalla en el mateix decret, s'havia produ'it un augment progressiu del 
nombre de monestirs i convents en alguns dels quals hi havia rnassa gent, mentre 
que en altres n'hi havia massa poca, a La qual cosa s'afegia una certa relaxació de 
la disciplina regular. Ates que les solucions adoptades amb anterioritat no ha- 
vien donat resultat, es va decretar que tots aquells convents o monestirs que en 
aquel1 moment o en el futur no tinguessin un mínim de dotze individus professos 
quedaven suprimits. S'aplicaria també el rnareix principi a aquells que ja esta- 

ii. Sobre rls feis del 25 de juliol de 1835 vcgcu Jorcp M. OLLL ROIILU; LCI bullnngu~r de Rorielnna dumnt la primera 
gucrra rarliria ( i8 ;~- iS j i ) ,  Ed. El Mkdo1,Tarragons 1993, vol T. pigr. 75-97. J. Foirr~irih, la nvolurió lhbcml a Cnlnlunya, 
Vic~Licida 2003, esprci;ilrnen~ les pigr. 39-qr. Des de l'dprica clerical, enfronrada allibrralisrne coiiriderat com la ciuía 
de rors elr malr de PEsglésia, ocupa un Uoc destacar l'obra del canonge Gaicri Barr~quer i Rovirslra (Barcelona 1839- 
1911)Laiiarni de religioroini Cotaluñu duronteelprimsrteiiio del ~iglo XIX, z  YO^. Barcelona ,906, peiler dides que aporra 
sobre els lerr de 1835 i sobre la unporrancia drlpstrimoni eclesiistic, ara ni, malmi-r, gricier a k unliriaci6 d'ubundanr 
dociimentaci6iaPaporrñcióde nornhroror rertimonisdclsferí. Enelpr6iegde la srva obra (vol. 1, pig. dmanifesra senre 
emburs el propdrir que Panimava: "~rataba también de iranquilirariiie coiiriderindo que muchos de los hechos de los 
diar depcrrecucMn constaban y ñ  escriror eii lar Iiirrorias, y quc asimi relato hoiguría. Mas registniidoertar historiar lar 
halliba roda rmaticii y mentirosas. Mancas tanto porqiie ninguna describe todos los edificios convenrusles y sus joyas, 
cuanro porque rodar se limitan 6 noticiar generales iniiy lcjos de lar circiinstancildas, que son lar que animan las cuadros 
y dan ~uva lo r  propio & cada ~ C I O ,  Y mentirosas porque rodas fueron empolladas bajo clcalor liberal6 masónico, que son 
la mismacusa y pmceden del inismo padre de I i  meiitira.' 
16. J.M.Orri,cit . íupra,vol. I,pig. 125. 

17. A. A. Pr r A n r w o ~ ,  cit. rupri, vol. 1,pig. 560. 
18. Reíulra molcCrilen relaci6 a nijiiesl rema ?obra de S-J. Rovrm I G ~ M E Z ,  Lo d ~ ~ a m ~ l t t h ~ i i d d e l i  bénide 1'Erglbiio n la 
~ ~ o v i n i i n  deliimgoiw (i8;~-18~~),Tarmgona 1979 perla forma de tiñctar-lo,pei la quantirar de dader decairc generalque 
conte i per Pinteres del seti apendix dacumeliral. Vegeu tainbé F. Mnnr i  Gi~n i i ax r ,  La dernrnorlircción cipañoln, Madrid 
2003 pera coiigher-nc les causes, el rcu desenvoliip~mrnt i rls seus pioragonister aixi con, l i  breu analiri quc Ii dedica 
Jorep Fontana en elvol. 6 de l a  ilt<tonn de Erpañn. la époco del liberalismo, Madrid 2007, pigs 181-183 enire molres alrres 
obres que han eírir dedicades a aquesra ja vello sspirsció dela goveinatirs illurrnrr que milauridament no va acomplir 
elr oblecrius que havien errat fixirr, diluiiit-rc cnmig de la disbauxa en k quales tiobava immrrsa 12 Hisendn espanyola. 



ven rancats "por efecto de las presentes circiinstancias" que n o  assolissin aquesra 
xifra. En cl cas que fos iiiiportant mantenir un  convent ohert pero n o  dispuses 
iiel nciirihre siihciciit de inemhres, els superiors estaven aiiroritzats a traslladar 
geiit d'un convrnt  a I'altrc. soliició qiie no  semhla gaire co~riplicada si renim e n  
ci>iupte ilue alguns frares s'havicn qiicdar sense casa. En ~larrer Iloc, les par?>- 
iiiiies qiie depenien iie cvnvents supriiuits es convertirien e n  seculars. D'aiqiicst 
ileiret rcsiiira il'cslieciai interks e n  relacií, ;il teina qiic ens ocupa l'articit: setk, 
perqu? d'ell ilcpendran inoltes de les fiitures acriiaci«ns qiie es portaran a terme: 

Liih Iiirrira. rciir,i y ctect~~s de cualLl~iicr cl:iic qiic Imxrti 1,)s rni>iiasterius y c<invcnt<is 
q t ~ c  ilel~,in qiiciiar si~prii~iiilos. IC aplican ilr,ile Iiic~i~ a la estiiiciiin ile la dcuil;i píhlica (1 

I ~ , ~ n ~  L ~ C  r6iiirlis; pcri, con s~ijcciún ,, 1.3, carxab dc justicia que tengan. así civilr, cliiiiir 
cclcii.isriciir. Se cxccptúari curi t i i i l c >  ,Ir esra aplicaciiin 10s archiviis. hihliutrcas, piiiriiras 
i'lc,nxís enccrcs y~ic piicilan ser iirilri ,q li>.s i~~stit~ttzrs Je cienci:is y a r t n ,  :#si ciiiiii i rnii i l i i6n 
:I Iix. rniin;i\tcrii>s v i.<ilivrnr<ii, .;lis iglesias, i>rn,iiiwnti)s y vdsil'i ~ d ~ ~ a d i x ,  de [ L ~ S  que me 
r r x r v i i  ilispi>iier, iiidcii Ii>i or,liiiariL>s eclesi;ísricos y prcl:ido~ ge~irr .~les  de 1.1s iirdcnes cn 
1 , )  q u i  *y3 I IC~CCS,?T~<I  11 ii~iirei~ir.ntc. . 

A ciinscilütnci;~ d'aquesr i il'altres decrets postcriors i dels fets associats als 
a\ralnts ~1r1 25 ilt. jiilinl i del 5 d'agost, alglins ilels curivcnts i esglésies foren 



transformats en parrbquies, destinats en una primera fase a altres funcions con- 
siderades d'interes públic o simplement enderrocats, tot i que aquests canvis no 
sernpre s'aplicaren dc forma immediata i en un mateix moinent. Els convents 
així destruits donaren pas a diferenrs reformes de la trama urbana de Barcelona. 
Els de Sant Josep i Santa Caterina forcn enderrocats i en el terreny on s'aixeca- 
ven es construiren els mercats de la Uoqueria i de Santa Caterina. Es tractava, 
dones, que Lin element arnb una clara funció social substituís una despulla an- 
terior privada en aquell moment de cap funció coneguda. Dcsprés de l'incendi, 
el sector ocupat pel convent de Sant Francesc, litiiitat en un dels costats per 
I'anoinenada inuralla de mar, fou urbanitzat i transformat al llarg d'uns quants 
anys, la qual cosa va permetre que es produissin algunes troballes afortunades, 
entre les quals dos inagnífics capitells datats entre rzoo i 1220,  localitzats en fer 
els fonaments d'una casa en la placa del Duc de Medinaceli i que ara es troben 
exposats al Museu Nacional d'Art de Catalunya.'9 

Per tal de protegir els objectes de valor, les antiguitats i els llibres i manus- 
crits dels conveno afectats que ja havieii estat objecte d'atenció d'alglins dels 
grups d'esvalotadors, el governador civil interí, Josep Melcior l'rat, acadetnic des 
d'aquell matcix any, en compliment de I'article sete de la ja  esmentada R.O. de 
25 de juliol de 1835, va nomenar el 24 d'agost, seguint les instr~iccions que se 
li donaven, una comissió formada per cinc persones "inteligentes en literatura, 
ciencias y artes para que examinase, inventariase y recogiese todo cuanto contu- 
vieran los archivos y bibliotecas de los inonasterios y conventos suprimidos de la 
Provincia y las pinturas, objetos de escultura y otros que debiesen conse~arse." '~ 
Aquestes comissions, anomenades Juntas Literarias y Artísticas, que exercien la 
seva f~inció en cadascuna de les províncies, devien informar a la Real Academia 
de la Historia, a la qual es trobaven subjectes corn estipulava la Cedula Reial 
de 6 de juliol dc 1803," de tots els objectes i monuments antics recuperats en el 
territori. 

El veritable piint de partida de l'activitat de I'Acadkmia en la protecció i el 
salvament del patrimoni dcls convents i monestirs foil la comunicació feta per 
Josep Melcior Prat el 31 de desembre de 1835 d'una disposició de la Reina Go- 
vernadora "para recoger y custodiar los monumentos utiles de los Monasterios 
y Casas religiosas suprimidos y que se supriman, se valgan los Gobernarlores 
Civiles con prefetencia de los individuos correspondientes de la Academia de 

13. MNAC/MAC 14202 i 14203. 
zo. Sobre i'actirit;at iriiliasda i i'estat en el qiial es rrobaven elr amiur i les bibliotequeí coiivcnrualr vegeu A. A. Pi i 
ARIMON, cit. supra, vol. 11, pjgr 114-21 7. 
ri. J. Maren ALTEKDI, "TI Centenario <le h Real Cédula de 1803. La Keal Academia dc Ir Hirrona y d inicio de la 
legislación sobre el Patrimonio ArqueolOgico y iMonrimenri1 de Espiiii'', Boldiri d e  lo Real Aiademw d e  ln i iirtovio, CC 
(2003). cusdel-1x0 111, pagr 437-473. 



la Historia ... por ser ellos el mejor conducto para que este cuerpo literario ad- 
quiera las noticias quc puedan convenir al obgeto de su in~tituto". '~ El fet de 
comunicar a I'Acadkmia aquesca proposca suposava cn  aqucst moincnt itnplie 
car-la per primera vegada en  aquestes tasques sobre les quals I'Academia de la 
Historia disposava de jurisdicció superior, en tractar-se en aquest cas concret 
d'un conjunt de béns dels quals 1'Estat havia pres possessió. Lamentablement no 
coneixem el desenvolupament d'aquest procés més que de forma fragmentaria, ja 
que l'arxiu de 1'Acadkmia presenta llacunes importants que no resulta gens ficil 
d'omplir. 

Com ja hem assenyalat abans, La protecció no es limitava als elements ar- 
tístics i arquiteccbnics dels convents suprimits i es feia extensiva a los "muchí- 
simos manuscritos e impresos" relatius a les Relles Lletres i a la Historia de 
Catalunya "que se han encontrado en  las bibliotecas de los Conventos supri- 
midos de esta Ciudad . . . y  que hallándose como sc hallan en  el dia por falca 
de  Iecursos hacinados y envueltos en  el local de S. Juan corrían inminente 
riesgo de perderse y destruirse por la humedad y los ratones." Així ho feia saber 
l'academic Antoni Monmany2' quan reclamava, en  la sessió del 22 de mar$ de 
1836, que tot aquesc fons es posés sora la custodia de I'Acadkmia. Com que la 
major part dels acadkinics es manifestaren d'acord, es prengueren les següents 
determinacions: demanar en  primer lloc a la Reina Governadora que autoritzés 
a I'AcadCmia recollir els manuscrits i els impresos antics'procedents dels con- 
vents suprirnits, actualinent e n  el convent de Sant Joan, que guardessin relació 
amb la historia de Catalunya, ja que aquest era un dels objectius principals 
de la Institució. En segon Iloc, reclamar del Governador Civil el lliuramenr 
dels esmentats manuscrits, que serien conservats en  lloc adient sota la respon- 
sabilitat de I'Acadkmia, així coin la col,laboraci6 del Govern en la recerca 
de nous materials (riquezas literarias), per a la qual cosa es constituia una co- 
missió de cinc acadeinics formada per Pujol,'+ Moninany, Pi i Arimon, Llobet i 

r z .  Atxiu de la RABLB, Lligall 41. Reales Órdenes. 

23. Academic ¿ea de 1821, Antoni Monmany era advocar i shavia fet un cert ienom cam adiurilgador de remes cientí- 
fics. Fou l'autor d'uni"Meiiioris dirigida a errablecei- la verdadera equivileiicia entre 135 monedas efectivas e imagiiiariir 
en EspaDd'((r848). Munmmy va i u m a r  part de la comissió nomenada el i835 pel Governador civil per a la recollida 
d'antius, bibiioreques i obres d'arrprocedeiitr dels coiiveiitr afectacs. 

24. MossCn Aiberl Pujo1 iGurrna(Barcr1ona 27d'ucriibre de 1783~2 d ' a b d d r  i8+7), dacror enTeologia,Lierai, econo- 
m i r a  i historiador, Iiavia iiigrcssir a I'Acad&mia el 10 de mar: de 1816 amb una diserrició sobre les monedes que circu~ 
laven durant la Gueira del Francts. Foii prcsident de la Socierat Econbmica d'Amicr del País (1837~1838.1840 i r8q3), el 
primerrecrordeh Univerrirnr Lireraria jr838-r8+1j irambéprofessor de k d r c d r a  de Literacuca deIAcidemiide Boncr 
Llerres (r835-1837). J.R. CARRERAS, "E~rudis  biograrichs d'alguns benemeriis prlricis qui ilusrren aquesti Academid', 
Boletin d e  la Rrnlhcndrmin d i  BurnoiLrhaide Barrclonn, no ioz (gener-mar~i9i9). pags. lo-2i. 



Ripoll," els dos primers ja veterans a ?Academia, mentre que els tres darrers ha- 
vien ingressat el 15 de setembre de 1835, quan encara no feia ni  un any. U n  cop 
feta el 16 de juny de 1836 la sol.licitud oficial a la Reina per part de L'Academia 
de la custodia d'aquests manuscrits, la resposta no es va fer e~perar. '~ La Reina "se 
ha  servido conceder a esa Academia de Buenas Letras los manuscritos hallados 
en  los conventos suprimidos de esa Provincia relativos a la historia y antigüe- 
dades de Cataluña, y espera que la Academia sabrá hacer uso de estos preciosos 
documentos en  beneficio de la ilustración general conservándolos mientras no 
los publique, con el esmero que sc promete de su celo."'7 La recollida i classifica- 
ció de llibres i rnanuscrits en el convent de Sant Joan es va presentar ja des d'un 
primer inoment com una tasca llarga, dura i complexa. La comissió encarregada 
d'aquesta missió anunciava durant la sessió del 22 de noveinbre de 1836 la finalit- 
zació en breu de la revisió de la biblioteca del convent de Sant Agustí, en el curs 
de la qual havien estat localitzats manuscrits de gran interes, i reclamava que, 
abans d'iniciar un nou lot, s'augmentés el nombre de membres de la comissió, a la 
qual s'incorporaren uns mesos més tard els acadkrnics Renart,'8 Roca,lP Mayora i 
Anglada.30 Tot i que els materials procedents de Sant Agustí ja estaven preparats, 

25. D'aquestr, Llobet i Pi reran clr grans pmtagonirrcr de la hirtbria del Mureu i sobre eUs tractarem al Uarg de les 
piginesqur srgueixen. Delcanonge Jaume Ripoll ( ~ i i i - r B + ~ ) , a  quiI'Academia li deu poderdisposar,entieels seus fons 

bibliogrificr, de la gnm&rica originalde BairomeuMirer,ja no en rornarem a parlarfins I'any següenta la seui moir quan 
!Academia va poderadq~~iriiambmoltes dificirltats rlscii munetari. R. M ~ q u n r  I Pr~~as ,E l in runnb l r  bnrcrlonéi de 1468 
(groniiifira de 8. M~trr) ,  ed. Facsímil de 13 Reial Acadeiiiia de Roner Llerres en la commemoraciti del reu segoii ceiiteiiati, 
Barcelona rgjo. Una part molt impoirant de I'obra de Ripoll es conserva inedita a P ~ n r i u  Episcopal de Vic iconstiti~eix 
una fonr ertraordiniria d'iníormació per la quanrirar de dades hisriiriques, errudis i reflexions personal5 que conré, aixi 
com Ii cbpia de nombmsos douimcnrr i traníctipcions de textos epigrafics. 
26. La Reina, per conducre del Sscietarid'Estat, va respondre afirmariuameni el zo de juny al governador poliric, Juan 
Lópel.de Ochoa, i aquest ho comunica finalment a i'Acadernia e l4  de julio1 de 1836. (Iligall41. Reales Órdenes). 

27. Eorociipiaenuna~arpetasense nOqueponaercrirenikpnndbb~IAq~estaé~~~nn~i>p de Poficiadre~ato I'Academia 
per Juan Lopez de Oehoa. 
28.  Fr~incesc ReniitiAiU~(r783-1853) urbanista,iaImateu< t~mps~omedi~graf~vaiigre~~~~ene1g1emideme~1re~d~ 
cnses, arquiiecres i rnolen, la qua1 cosa elva poiiir 3 pa~ricipir mohacci~iment en nombrosos projecrcs urbanisticsdela 
ciurat de Barcelona, i s'inreressi cn clr monumenrr ant ia  que la piqueta anava posanr aldescobrr~ i en  la seva pmrecció, 
es~ecialnenr  des del seu ineiés a PAcademia el 1822. - 
29. Joaquim RacaiCornet (1804-187)), historiador ocasionalenmigdelcs seves rasques habjtuais d'advocar iesciipror 
represenravñ dins I'Academia, en  la quil havia ingressat el rEjh,elcoiirervadorisme carblic,fetque clvaponar aintercs. 
sar-se pel derri dels conventr i pel reu patrimoni bibliogrifi~. 
30. Miguel de Mayora Goldrracena, norible ernidiór de la liirtbria i larqueologia, i Jorcp h g l a d a  i Lloret, autor de 
diversos rrsbaiir sobre qüestions jurídiquer i hiscbriques, eren en aquesr mament alguns dels academics mis  recenrmenr 
admeror (1836 i 1837). Morria de linceres de Mayorape? I'irqueolagii és el reu rrebaU"1nverrigacioiics sobre la riruscitin 
de Carrago Vetus, Subiir, anrigiias riiidader de Españg qilr va llrgir en la Junrñ Lileriris de rAcademia del 8 de juny de 
1837 i queportetiorinenr foupublicat enelvolum 11 (1868)dciesMern6rier de lAcadCmia,pigr 131-152. Enaquert sentir 
resulrasiw&catiu,comamosrra dels im~oriinciaque donava P 12 ~ s c a  que havia realirzar i de lesdificultarsque porcava - . . 
implicires el rrebaii que ara rilcadCmia es disposava a fcr, el darrcr parigraf dc la reva mcmbria (pig. 152) "Ai terminar 
mi discurso no puedo menos de hacer una reflexion, y es: que de las cosas complicadas y oscuras que nos dejaron las 
antieuos nose alcanza laverdadsino á r ienras;~ si mir obrervscioncs arroian nueva luz, noreriDocaventair Dara los aiic " 
qtiieran investigar sobre la misma mareria' 



un any després" encara restaven pendents de ser recollits no només aquests sinó 
tarnbé els d'altres convents, segons havia disposat la K.O. que ordenava reunir i 
dipositar a chrrec de I'Academia a I'Arxiu General de la Corona d'Arag6 tota la 
part histbrica i diplom2tica dels arxius dels monestirs i convents suprimits. En la 
sessió del 6 de febrer de 1838 Prosper de Bofarull anunciava que s'havien fet ges- 
tions per instal,lar I'Arxiu de la Corona d'Aragó en el convent de Santa Clara. 
La reina govemadora Maria Cristina va cedir finalment aquell mateix any l'edi- 
hci, on es portaren a terrne obres de reforma fins l'any 1853, quan es va obrir al 
núblic." 

Paral,lelament als esforcos per tal de salvar els itnpresos antics i els manuscrits, 
I'academic Ramon Muns, secretari de I'Acadernia des d'octubre de 1837, veient 
que la Junta de Enajenación de Conventos havia ja pres i publicar l'acord relatiu 
a la propera deinolició dels convents de Santa Caterina i Sant Francesc d'Assís, 
va proposar en la sessió del 8 de novemhre de 1836 que I'Academia demanés 
a l'esmentada Junta que, abans de l'enderrocament, els empresaris facilitessin 
l'extracció i la recollida dels materials, sempre a cirrec d'ells, per a ser traslladats 
al seu nou emplacament en el monestir de Sant Joan o a qualsevol altre dipbsit. 

Es bien sabido que en dichos conventos existcn algunos bepulcros con biistos, bajos relie- 
ves e inscripciones lapidarias en  lemosín y otros caracteres; que existen ig~ialmenre l6pidas 
con inscripciones semejantes etc. y finalmente que existirán tal vez otros objetos artisticos 
no nienos curiosos y apreciables que por estar apegados al suelo 6 paredes no pudieron 
sacarsc cuando se salvó lo restante. 

Llohet i Vall-llosera va intervenir també en aquesta mateixa sessió del 8 de 
novembre de 1836 per a demanar també I'acord de la Junta de Comerc que volia 
que es fessin dibuixos dels ediíicis i dels objecres i que no es limitessin als dos 
convents esmentats, ans es fes extensiu a tots els altres on pogués haver-hi ob- 
jectes d'interes. 

Era evident que ja ningú creia realtnent en la possibilitat d'aturar l'enderroc. 
L'estat en aquell moment d'alguns d'aquest edificis i la dificultat, especialment 
economica, d'endegar qualsevol projecte encaminar a la seva conservació, feien 
inviable qualsevol proposta relacionada amh la seva protecció, per molts argu- 
ments de caire histbric i patribtic que s'esgrimissin i que reduiren les interven- 
cions a una recollida selectiva d'alguns dels seus materials. No és un problema de 
manca de sensibilitat, ans de pragmatisme extrem, matisat per diverses tnanifes- 

sr. Srssió drlrzde desembrede 1837. 
si. J. E. MART~NEZ FEKRANDO, Bawelona h i r t ó n r ~  y monumoilal. El Archivo de la  coro^ de Arogán, Barcelona 194+, 
pis. 68. 



tacions contraries per tal que no fos dit que no es prenia cap mesura. Pilar Vélezii 
es pregunta per que les persones inés implicades en cl salvament del patrirnoni 
no  hi varen intervenir d'una manera més activa i la realitat és que, ateses les 
presents circutnsthncies, no els era possible fer més que el que ja feien i si ja els 
resultava un problema organitzar un inuseu municipal arnb tota una serie d'ob- 
jectes heterogenis, fruit de la troballa casual rnés que de la recerca planificada, 
més difícil els seria encara protegir un monument tnalmes de l'especulació, del 
creixement ~irba i encara més de la seva propia degradació sense els mitjans inés 
bisics. Fou u11 episodi inés del conflicte que se'ls plantejava entre el que calia 
conservar i el que es podia enderrocar. Per exernplificar la situació, només cal 
fixar-se en els grans i greus problemes que patiren les institucions allotjades en 
el convent de Sant Joan de Jerusalern i en el poc cas que se'ls feia en les seves 
reclamacions, fruit d'uns buits legals, que no tenien en coinpte ni una iníniina 
part de les múltiples situacions que es produien, i d'una manca de recursos crb- 
nica que els afectava tots. Tot i que existien uns projectes cotnuns, s'avancava 
a batzegades gracies especialment a l'esforc i a la voluntat dels individus dins 
el marc d'institucions que no tenien del tot clar quin era l'hmbit estricte de les 
seves competkncies i que sovint interferien les unes arnb les altres, donant peu 
a I'aparició d'una certa desconfianca entre cls particulars implicats en la cessió 
d'objectes a les institucions, com ja tindrem ocasió de comprovar més endavant. 
D'altra banda, hi ha dos factors rnés a tenir en compre i que Joan Ganau destaca 
com a decisius.34 Per un costat la proxiinitat temporal dels fets, un element no 
gens menyspreable, i per l'altre, i aquest és el rnés important, la rnateixa política 
desainortitzadora era contraria, per raons econbmiques, a la conservació i protec- 
ció d'aquests edificis de les comunitats religioses. 

També és cert, d'altra banda, i aquesta és una raó de pes, que els rnonuments 
tnedievals no despertaven en aquest tnoment tnfs que un tíinid interes, fruit del 
domini que I'art antic exercia sobre eIs estarnents il.lustrats. En aquest sentit 
sera I'Acadkmia de Bones Lletres la primera que, dins iina perspectiva clarament 
romantica i dins el marc del seu projecte d'iina nova histbria de Catalunya, s'in- 
teressi pel passat medieval, veritable punt de partida de la realitat nacional, i que 
aquest s'integri de forma clara cn el projectc del seu futur inuseu. 

Ates I'enderroc irnminent de Santa Caterina i Sant Francesc, supervisaria la 
recollida i selecció d'objectes una coinissió formada per acadetnics i per membres 
d'altres institucions per a la qual foren nomenats Llobet, Pujol, Pi, Renart i Cor- 
tada. Amb tots aquests objectes d e l ~  convents es pretenia, i així es va fer constar 

33.  P. VÉLEZ, El ilervclllomrni d i  Iri <unm6ncia de Palnmon! HirtVric o Catniitnya, LIi@ inaugural dclcurs zaoj-2004 dels 
Amics de PAn Korninic pronunciada eldia ii d'ocrubre de 2003, Barcelotia iooj, pjgs 19-20. 
4 J. G a ~ a u ,  Els iniim drlpminrn<nt ionrewniionirta en I'urbnnirmi iatnli. Barcelona 1997, pag. 17. 



novainent, crear un museu d'antiguitats que servís per a il.lustrar la historia de 
Catalunya, veritable pedra angular de llAcadeinia, tal corn queda de manifest en 
els estatuts i en el reglament d'aqiiesta. 

Joan Cortada i Sala, com també Pi i Llobet, havia ingressat a 1'Acadeinia el 
1835 i ara per primera vegada s'integrava en una d'aquestes comissions. Es pro- 
bable, pero, que les ociipacions derivades del seu cirrec d'agent fiscal del critn 
de l'Audiencia de Catalunya, tasca que va desenvolupar fins a la seva dirnissió 
I'any 1840, així coin la scva activitat com a novel.lista i rraductor, no li devien 
deixar gaire ternps lliure per dedicar-lo a l'Academia o a la Societat Economica 
d'Atnics del País. Tanmateix i de forma paral.lela també forrnava part d'una se- 
gona comissió encarregada de trobar un lloc adient com a scu de I'Academia i 
del seu futiir tnuseu. 

Molt pocs són els detalls que coneixetn relatius a la recollida d'objectes dels 
convents de Santa Caterina i Sant Francesc. ni sabem tainuoc ainb auins criteris 
s'actuava. A finals de noveinbre havicn ja finalitzar aquests treballs, tal com es 
va anunciar en la sessió de I'Acadkmia del 6 de desemhre de 1836. Els marerials 
havien quedat provisionaltnent dipositats, gricies a la col~laboració de la Junta 
de Comer$, en el convent de Sant Sebastii i a disposició de I'Acadi.mia. Si bé 
la font principal al nostrc abast per coneixer el volum d'obres recollides és, sens 
clubte, el catileg de 1888,'~ disposern d'una segona font, coneguda també pels 
acadeinics, que conté una relació de les inscripcions de diversos convents, esglé- 
sies i construccions civils ainb la indicació de la seva ubicació i anib la transcrip- 
ció dels textos feta per Antoni de Caprnany.'' Aquesta relació inclou les Iipides 
de Sant Francesc, Santa Caterina, la MercC, el Carme, Sant Sebastia, Junqueres, 
Santa Clara, Sant Pau del Camp, Sant Pere de les Puelles, Sant Just, la Catedral, 
Sant Jaume, el monestir de Pedralbes i les portes de la muralla de Sant Antoni i 
de Santa Eulilia. De tot aquest conjunt de dades, la part més valuosa correspon 
probablement a la dels convents de Sant Francesc i Santa Caterina, ates que la 
major part dels inaterials recollits cren lipides i urnes-ossaris. En darrer lloc, i 
no per aixb rncnys important, hi ha la descripció dels convents i dels clcments 
que s'hi conaervaven continguts en I'obra del canonge Barraquer ja citada més 
arnunr. 

3 .  Veeeu iénnexainb la relaciá d e  les obres seeans Ira orocedencies, -. " 

36.  Arxiu de la Kesl Academia de la Hisrotia (M), 9/57r3. Diiir aqueir enens rnanuscrir, Vaparra! qu;irl por,;! aquesi 
titol: Inrivipiioiier iryulcniles que si hollnn rn vcinoi urna5 y lopidoi en nlpnor ionplor y ilaurtror dc la Ciudad de Bnrielonn. 
Aaurst manusrrit foii e l ~ u n t  d e  ~ a r t i d a  amb nombiorcs vatiants ncr a la rcdacció d e  Paoeiidii XV del volum IV de les 
ieuesMemorinr Hiitáiiior r o b e  lu rnani?a,<omerrio y aitrsdr lniiiihpoaudad d e  Bnvielonii, Madrid 1792, amh el tito1 de Noti- 
ciar nonnlógxi.iii e htrlómrir ds In nnlyiicdady cnaión de lni Igler!oi yotrnr edifinoi ropados. ~onrtri<idor en los quatro últimos riglor 
de lo  bnxa edad, que existen en Barielo?ia: iomprabadar con iiiiiriyiinner Icpidonar, y auténtvoi nirmovioi de Anhivo<, ya im[iwrar, 
yo inédrtni. Ubi ha una reediciá anotada feta a Barcelona Pans ig63 ,  vol. 11, segona part, P ~ ~ s .  10x8-iazj. 



Ja a punt d'enderrocar-se Santa Cateritia, I'aleshores president de I'Acade- 
mia, Josep Melcior Prac,'? encara proposava fer un darrer esforc per tal d'evitar- 
ho, no només per la seva bellesa i pel que representava, sinó tainbé per la seva 
utilitat com a parroquia integrada en un barri molt densament p0blat.3~ Lamen- 
tablement la comissió formada per Vedruna33 i Pi no va aconseguir que, tot i la 
bona voluntat de I'alcalde constitucional primer de la ciutat i al mateix temps 
academic de Bones Lletres, Josep Maria de Cabanes, 1'Ajuntament aturés l'en- 
derroc, que finalment es va portar a terine entre el desembre de 1836 i el febrer 
de 1837, ja que, segons paraules de Pi i Arimon, "aunque no era difícil la repara- 
ción del daño, estimóse por más oportuno el derribo del convento."+o Abans que 
es produís aquest fet, ara inevitable, la Junta de Comerq va encarregar a Josep 
Casadeinunt, director interí de la classe dlArquitectura, que aixequés una pla- 
nimetria del conjunt format per l'església i els claustres. El 29 de mar$ de 1837, 
aquest va presentar a la Junta "nueve dibujos geométricos que representaban la 
planta de la iglesia, de la cubierta de las tres naves, el corte longitudinal dado por 
el centro dcl templo, los detalles de los basamentos y corte de los machones que 
servían de sustentáculos á los arcos que apoyaban las bóvedas de la nave princi- 
pal, el parapeto y la planta de los tnachones del pórtico del claustro y la base de 
las coluinnitas de sus arcos, los brdenes de ventanas, y la mitad del rosetón de 
la fachada". Aquesta planimetria incloia també una memoria exp l i c a t i~a .~~  La 
Junta, en  un ofici del 8 d'abril de 1837, agraia a Casademunt els seus dibuixos i li 
comunicava que havia decidit co1,locar-los en I'aula d'arquitectura on el1 tnateix 
donava les seves classes. 

Quan en el curs de la sessió acadkmica del rg de marc de 1842 Andreu Avel- 
lí Pi i Arimon, després de la lectura d'una memoria descriptiva del temple i 
dels claustres de Santa Caterina elaborada amb material de primera m i  -de fet 

37. Foupresidencde IAcad&nis enrre ,835 i 1837. 
38 Sesstó del lo de gener de  r837ja en elmonertir  de SantJoan. 
39. Rairnon de  Vedruna i Vidal (1776-1846) era rambé uii mernbre veterj  de PAcadCmia, on havia ingressnr el  20 de  
gener de  1803. Ja abans Ihem virt actuar en e lseu doble paper de ieg<dor de IAjunramenr i de recrerati de PAcadimii i, 
ror i decantar-se pelconreu de la liteiatilra, va aplicar els reus dotr organiairiur a tor allb que fos d'interis per a I'Acade- 
mia. J. R. C ~ n m n a s ,  "Estudis biogrjficlis d'alguns bcncm6riti pamicis q ~ i i  iliistien rquesra Academia", Boldin de lo Real 
Aiadcmia de Bumar Letmi de Barrelona, no roo 1 l a r  úulioi-desernbre i918), pagr 361-367. 

40. A. A. PI 1 AR~MoN, cit. lupiil,vol. 1, pig. 566. 

41. Un cop hnaiitrader les excavacions en el solar del que fou coiivent de  Santi Caierina al Uaig delr tiebaiis previs a 
in consrrucció del nou mercar, fer que ha suporvt la realitmcib d'iina nova planrr, els arqueolegr ea minifesren de forma 
discreta sobre ci valor no només daquesres plriiirnetríes mésanriguer(Císademunr r837), sin6 mmbé delesslrresrepce- 
senracions artístiquer rrmbé del xrx. '% uix6 cal afegii, a mes <le 1.i srvn desaparició fisica, el fet de teni run coneixcmenr 
barrantparcial dels tdificis <!tic el formaven. i s  que les rewaenracions erafiques del sede xix i alruna il.liistració d ' i ~ o c a  

dominica dc Barce1ona:'J. A c u e r o ,  J.  Muraras i F. PuIc,"EI convenr de  Sanca Carerina de Barce1oiia"i CnrfghtiiaCa- 
tnluriyo. I-Ca*quitrrtura delr ovda mendiiantr. reifundarionr delr xglrr xiii i xiv, Barcelona zooz; pig. z r r .  



el1 havia estat una de les persones encarregada del salvament de les obres més 
notables del convent-y va so1,licitar que 1'Academia demanés a la Junta de 
Comerc copia dels plhnols de Casademunt, un complement grafic essencial de 
la seva memoria. Es va fer la petició 1'11 d'abril mitjancant ofici, esmentant els 
elogis que va fer Pi de la Junta i de la seva acrivitat "á favor de las bellas artes" 
i molt especialment del seu professor $arquitectura, Josep Casadeinunt, que va 
aixecar "los planos y vistas de aquellas obras."43 Casademunt havia estat el suc- 
cessor d'Antoni Celles, personatge notable molt implicat en els treballs realitzats 
en el temple rolni de Barcelona des de la catedra d'arquitectura que la Junta 
de Comerc va establir l'any 1817. Molts anys més tard, a causa del seu interks, 
aquests planols foren publicats pel seu fill Adrih Casadeinunt,e basant-se en els 
esborranys del seu pare, ja que els dibuixos definitius tal coin els va presentar no 
es van trohar ni en L'Acadkmia Provincial de Belles Arts ni en els locals de la 
Junta de Co~nerc.~r  

La referencia feta anteriorment a qualsevol altre lloc on emmagatzemar les 
peces recollides responia encara en aquests mornents a la manca d'una resolució 
precisa relativa al paper que havia de jugar la inateixa Academia i a la necessitat 
d'aquesra de disposar d'un local on establir un primer diposit dels objectes recu- 
perats, sense oblidar el fet no menys important que l'Academia en aquests mo- 
ments no disposava de cap seu propia. Per tal de resoldre aquest i altres problemes 
havia sol.licitat a la Reina l'edifici que fou convent de teatins de Sant Gaiet.3 "a 
fin de colocar sus cátedras, biblioteca, reunirse y demás propios de su ins~i tu to ."~~ 
Lainentablement aquesta proposta, com d'altres que s'havien anat fent, fou des- 
estitnada, ja que, abandonar aquest eidifici el julio1 de 1835 per por als atacs que 
s'anaven produint contra altres convents, havia ja estat escollit com a seu de 
les classes de jurisprudencia, inaugurades el 9 de desembre de 1835 dins l'ampli 
procés que comportava el trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona.47 

42. Sobre La desrruccró del convenr vegeu A A. PT r ARTMOK, cit. supra, vol. 1, p8g 566 i la sevi Memoria deanytiva i 
la antigua iglc~>a ~ L U I I V C ~ ~ ~ O  de sanin C o l a h a  (15 de maic de  1842) Arxiu de la MBLB, Lligall jj, no S. Hi  ha també una 
rcrrenya de Jose de Manjarres del 27 de gener de i865. 
a?. Arxiu de 13 RABLB. I-II~-II. 3: infic. El 2 de mi i e  la Tuiita va acceutar 1i uerició i ?Academia ho va comunicar en - .  
la serrió del 13 de maig de 1842. 
. A. CASADEMUKT, Santa Catalina. Reroyilaiión y nmplinnón de lar bomdorcr de lo monogr& de lo iglriiii y rlauiho del 
danuido convento de Podni Damii?iior de Barrelario que por encargo de ia Real Junta di Comercio dr Cotoluiía ymiiiió en 1837 D. 
JoiiCoindnnunt, iirqutt~itnpnr la Real Aiadrniia de Suii Fernando, de mévito de la de San Carlos, Director de la extiiiguidil clars dr 
Ayurlcibim didiihn a u d d :  rairiiráti~o di. la Errueia Proferionoi de Mnertmi de Obvar .!individuo piato de l a  Academia Prwiniini. 
Ambunprblegd'Elicí  Xogent. Barcelona 1886. 
45. En realitar es riohaven en Parxiu de I'Escola dlAiquirrcmra. Quan Pany 1970 Joan Bassegoda elr va localirzar, vi  
oprofitar per publicar-lor,'El Convenro de Santa Catalina de Barcelona de k Orden de  Predimilores", De Re Kertaurntoeo, 
vol. J (1972), pigs. 49-72. Acrualmeiit es conserven enPArxiu dc la Rcial Academia Catalana de Belles Arrs de Sanr Jordi. 
46. L'ofici porta la dala del r9 d'agost i fou adreqar al goueriiador superior poliric, Juan Lópcz de Ochoa, pez tal que el 
fes arribar al Secretari de Estat. El zqd'ugosi de  1836 el Cap Superior Politic hivia fet arribar la reva sollicirud a la Reina 
mirjancant el Minirten de la Gouernació (Sessió del 6 de seremhre de 1836) i així ho comuiiica al Preridenr de YAcadi-~ 
mi*. Arxiu de la RABLB,LiigaU 38 anric. 
47. A DURAN T SANFERE, Bnvielono i lo reva hirtdric. Laformaiiá tunagmn ciittaf, Barcelona 1972, vol. r ,  p8g 534. 



Finalinenr, fruit de les gestions realitzades per part de la cornissió correspo- 
nent, Joan Cortada va llegir en la scssió del 6 de desembre de 1836 un ofici, que 
també havia rebut la Societat Econbinica, en el qual la Junta de Enajenación 
exposava que havia decidit assignar a arnbdues institucions i de forma interina 
("sin perjuicio de la ulterior aplicación que pudiese tener") el convent de Sant 
Joan delerusalem, en lloc del convent de Servites, de la possible utilitat del qual 
ja s'havia parlat anteriorinent. La rcclamació del convent de sesvites de Nostra 
Scnyora del Ron Succés tampoc havia tinguc exit, jaque, com havia passat amh 
altres convents, després dels fets de 1835 va servir primer de Caserna d'invalids, 
més tard d'Hospital Militar i finalinent de Caserna d'Infanteria@ i, per tant, lluny 
de les aspiracions de I'Academia per a convertir-lo eti la seva seu. 

Uns mesos abans que I'Ajuntatnent prengués I'acord d'enderrocar el convent 
de Sant Francesc, el desembre de 1837 ,~~  es va fer una proposta de salvament dels 
sepulcres i les restes humanes corresponents a alguns seis i prínceps sebollits en 
I'església del convent. L'Ajuntament, en resposta a l'ofici de i'Academia del 15 de 
febrer de 1837, va facultar, el 24 de febrer, Joaquim Rovira i Clavé i Jauine Rigalc 
i Alberch "para que estraigan los respetables restos de algunos Reyes y Príncipes 
de la Casa Real de Aragón, que existen depositados en la Yglesia de San Fran- 
cisco de Asís y hagan entrega de ellos á esa Academia para los fines indicados en 
su citado oficio de rg del que acaba".soEn la sessió del 19 de desembre de 1837 Pi 
anunciava que toces les Iapides ja es crobaven a l'edifici de I'Academia, així coin 
alcres materials de Santa Caterina i Sant Francesc. Es va tornar a insistir que en 
un futur una coinissió assenyalaria aquelles peces que mereixien ésser exposades. 

Segons l'inventari de 1838" s'havien recollit setze lapides cristianes i dinou 
urnes/ossaris del convent de Sant Francesc i del dels Dominics. A tnés, consten 
dues altres lipides que cotnmetnoren la consagració de l'església dedicada a sant 
Nicolau de Bari ( 1 2 ~ ~ )  (cat. rs3) i la $un dels dos claustres (1349) (cat. 154), 
ambdues del convenr de Sanr Fraiicesc i dos sarcbfags/ossaris "con figuras en la 
cubierta en representación de los sugetos, cuyos restos mortales estaban en ellos 
depositailos", que són el de sant Rainon de Penyafort de Santa Caterinaiz i el 

48. A. A. Yi i AKIMON, =ir. supra. vol. 1,phg. jj8. 

49. A.M. Ci~i i Tonn~s,"E! convenr de Sanr Frsncesc i le Barcelona. Reconstrucció hipotericz", Acto Hirtorii-a e t  AY- 
churol~~cnMcd~aeiinlia, 9 (igSB), pig. r z z .  
jo. Arxiu de 13 RABLB, 1-1V-3/r. Ses~ i6  de! 24 de febebrrr de 1837. "Se acordó tenerlo presente para proporcionarles 
cuando se reciban el destino mas oponuno." 

j ~ .  ~n relacio a aqueir ptimer inveiiriri i 31s que es realin;iren en dates posteiiors vrgeii ~ I c a ~ i t o l  correrponent. 

52. J. B a s s n c o o ~  r N o ~ r r r .  Elr lrcballi I lm horir a lo Cotrdml de Barceloria, Bnrceloiii rqgj, pjgr 30-3,. En relació a ln 
rcsta dcl ianr vcgeu 1. Rooñ, "Coiirideraciotis rnbre rls rernrs romans de Barcinu" a E! Yln de Bomlona i ia reva hirteno 
(Acres del 1 Congrés aHisr6ii;i del Ph de Barcelona. celebrala i'lnrrimt .Municipild'Hirtbria, elr d i e r  r ?  i 1 3  de novem- 
brc de 7983, Barceloni 19Shpig" 85-86, 



de la reina Maria de Xipre de Sant Francesc.55 Pel que fa al grup principal, totes 
són funeriries, exccpte una, atnb un total de setze, tal coin s'indica en  el carileg, 
catorze de Sant Francesc i dues de Santa Caterina, la que commemora la cons- 
trucció de la capella de Santa AgnCs i la funeraria de Fra Tornas Ripoll (1747). 
Pel que fa a les urnes/ossaris, n'hem comptabilitzat setze de Santa Caterina i 
cap de Sant Francesc, ja que no creiem que s'hagin inclbs novament les dues 
figures jacents i es consideri dins aquest grup la lipida de Jeroni de Miquel i de 
Ferré, no recollida per I'Academia, o fins i tot l'ossari no 841 del catileg d'Elias 
de Molins que el catilcg de 1880 considera de Sant Francesc, quan en realitat 
és de procedencia desconeguda i que de fet seria l'únic ossari d'aquest convent. 
És evident que hi  ha  un problema amb tres dels sarcbfagslossaris no  identifi- 
cats si hern de completar La xifra de dinou que es dóna en  I'esmentat catileg 
de 1838. 

2.2.2. Dipbsit a I'Academia d'objectes recollits per I'Ajuntament 

Ja  amb anterioritat als esforcos realitzats per L'Academia per tal de dotar la 
ciutat d'un Museu, 1'Ajuntainent havia reunit des de l'any 1834 una col.lecció 
d'ohjectes, hisicament lipides i inscripcions, que conservava en aquells moments 
emniagatzemats amb una certa precarietat, en relació als quals volia endegar un 
ambiciós projecte de creació d'un museii o galeria d'antiguitats de la ciutat en  
el qual s'inclouria un estudi/descripció de les obres amb una especial menció de 
tots aquells que havien estat els seus donants, un eletnent que havia esrat clau 
en  la formació d'aquest fons eminentment arqueolbgic. L'artífex de la proposta 
havia estat Josep Maria de Llinhs,s+ al militar retirar i regidor de l'Ajuncatnent, 
que havia tingut ocasió de llegir el treball de Pi i Arimon, gracies a l'amistat 
que els unia, solire la inscripció romana del carrer Arlet. Aquesta inernbria, que 
havia estat presentada a I'Academia de la Historia aquel1 mateix any de 1834," 
portava el subtítol #Ensayo del metodo de describir estos monumentos, á fin de ge- 
neralizar en España su aprecio por medio de la verdadera y genuina inteligencia de su 

53. iM.R. M ~ x o r a  i M.K Taxis, ''loa" delournai' a Lo itifluC?i~ia fvaiicoia a In primera rneitot del iegle xiv. LAit G6tic a 
Cntalunya, Escultura T (La coiifigurac>ó de Yesril), Barcelona rool ,  pigs. 75-77, 

54. Sobrela propostade Llinis uegeii A. GAKC~X Shsl~e,Miircurd'Aitdr Barrelona. Antardenfi,Cineri I Drrenvoluyamcnt 
finr I'ariy ig i i ,  MNAC Errudir, Barcelona 1997, pigs. 219-222 i P. VBLEZ, cit. supra, p i g s  8-17 Resulta especialmenr 
intrressant Paportació de Y Vélez a I'esnidi deis rreballs realirrats per PAjunrament i la ]unta de Comeq ,  i per extensió 
PEscola de Nobles Arrr. eii el ralvaiueiit dels abjecrer i de les obres d'arr delr convents. 
ij. D'ñquesta memuna n ' h i  ha diies ciipier en !Academia rlr la tlistoria, qiir porten la signariira RAI-1. g/i(ioo i 
9 /6~orTor  i que no coiiei?tem el t e n  que Pi i Ariinoii va presentar a la Reial Academia dc CiCncics i Airs sobre el metode 
de desriírar lipides(Vélez,p. 9)sembla piaiisiblr penscir quenosetia grire dilerenr a rquesr. Anys miscard, el r o d e  mar$ 

de 1846, Pi i Arimon va Uegir un trebali ritulac "Origen, vicissitutr y progressor de les inscripcions lapidaries" del qual 
PArademia de  Bones Lleties no conseria copia en el se" awiu. J.R. Cann~nas, ' 'Esiudts biogrifichs aalguns betiernerirr 
parricir qui ilustren aqucrra Academia', Boletín do la Real Acodemia de Burnnr Letmi d e  Barcelona, no 105 (gcnermars ig3o), 
pigs. 232-235. 



contenido. El tnktode emprat per Pi i Arimon facilitaria el coneixement d'aquests 
rnaterials Iapidaris, deixaria constancia de la seva existencia i en faria possible 
la difusió a un nivel1 general.i6 De moinent tots aquests objectes, la tnajoria dels 
quals sernbla tractar-se d'in~cri~cions rornanes, restaren en un lloc imprecís en 
les Cases Consistorials. Com que aquest projecte va restar aturar, I'Acadkmia, 
disposada a reunir el major nombre d'objectes per al seu Museu, va sol.licitar 
el seu diposit el 15 de febrer de 1837. Paral,lelaiiient es va deinanar també a la 
comissió corresponent que busqués i recollís tots els objectes seinblants en mans 
de particulars o institucions. La resposta de I'Ajuntament no es va fer esperar i 
el 16 de marc es va notificar a I'Academia que acceptava cedir les lapides i altres 
antiguitats que havia reunit, conservant, pero, la propierat d'aquests objectes 
"mediante recibo con reserva de la propiedad de los objetos indicados y con la 
condición de nombrarse una persona o comisión para recojerlos".~7 Com que 
1'Academia no tenia recursos, va demanar a I'Ajuntarnent i a la Junta de Comerc 
que paguessin el transport i la instal.lació en l'edifici de Sant Joan de tots aquests 
objectes reunits en les Cases Consistorials i en el convent de Sant Sebastia, 
aquests darrers, com ja havíem indicat, ara també a disposició de I'Academia. El 
6 d'ahril I'Acadkmia agraeix a I'Ajuntament la cessió dels objectes i nomena Pi 
Arimon i Cortada per a fer-se'n carrec. El 28 d'abril I'Ajuntament ha designat 
coin a comissionats *para la entrega de los objetos que debía hacerse "bajo recibo 
al pie del inventario". Manuel Bas i José Ribas i el 30 d'abril així ho comunica 
a I'A~adkmia.'~ En la sessió del 9 de maig de 1837 es fa saber que ja hi ha una 
cornissió de i'Ajuntament que havia iniciar les gestions per traslladar aquestes 
pedres. La notícia del seu ingrés en i'edifici de I'Acadkmia es dóna finalment a 
coneixer pcr Pi i ~ r i m o n  en la sessió del 18 de maig de 1837. 

En anys posteriors es van succeint els lliuraments de lapides i d'altres objectes, 
ja per propia iniciativa de I'Ajuntarnent, ]a perquk 1'Academia els reclama. Les 

56. "De la hboriosidad dc los cscritorer que nos han ptecrdidu debemos la noricia de rodas las que existieroii en su 
tiempo. Las qrir han quedado de esias que han  podido rurrrieise de la desrmccion, y orrar haliadas posteriormenrc, que 
las ercivscionen han restituido almundo, reclaman un nuevo merodo, otra forma en su  puhlicacion, y una  lata esplica- 
ción de su conrrnirlo, al parecer, ~ninreli~ible por esrir girtador sur caricréren, y por lar muchas abrevianiras ó siglas, 
que al>rmiycii elcurso de ru lccnira. VE. verá por la ~ r u e b a  que, con esra memoria, tengo el honor de   re sentarle, que 
he procurado abrazar esros esrremos, acompaiianda eii laminar, copiar ecracms de erra$ lapidar, tal qual ersisten con su 
escala en pies dcl marco de ~ u r g o r ;  á fm de qiie algun dia siguiendo la triste suerre de las que deraparecieroii, perezcan, 
quede siempre viva su memoria y la posterioridad halle rransmitido en elpapel rufacsimile, ólo que enla realidad enn .  
Doy en reguidarulecruiaalestiio comente, y su versiúnalcasieilano, segun la escasez de lnir luces. Mi acendrado amor 
a1 suela que me vi6 nacer me 1x2 hecho precindir de que esta era una carga, ó un empeño muy superior á mis debiler 
fuerzas. pero me impele elconvencimiento en que esroy de que mi parria, sinoeste trabaja, me agradecer5 lo menos el 
deseo que me iiiiini de rerla ud; y mi solicimd en cooperaidel modo que me sea dable á su liistm y esplendor: (Amiu 
de IS R.A.H. 9/5g00, ~ a g s .  IV-v). 
57. Acta de la seísio del 3 r  de mar< de r837. 

58. Arxiu de la RABLB: I-IV-31%. 



referencies sovint són molt vagues i no perineten identificar aquestes lipides, 
que posteriorment apareixeran ressenyades en  el catileg dins el grup de les de 
~rocedencia desconcguda. Així el 17 de juny de 1848 es deinana a l'Ajunta- 
ment "un trozo de lapida al parecer romana que ecsiste en  el pórtico de esas Ca- 
sas Consistoriales y que había sido encontrada días pasados en  las escavaciones 
que se están practicando en  la Plaza de la Constitución". Un  fet que s'ernmarca 
dins d'una serie de peticions semblants, "conforme lo ha  practicado con otros 
monumentos que la generosidad de V.E. ha  tenido á bien cederle con dicho 
 objeto".'^ 

Per tal de coneixer alguns detalls, no gaires, relatius a aquest dipbsit de 1'Ajun- 
tament tan poc documentat, cal avancar una mica en  el temps fins al moment en 
el qual, coma final d'una etapa, se'n va reclamar a 1'Academia el retorn. 

L'any 1904 I'Associació Artístico-Arclueolbgica Barcelonesa va cridar l'aten- 
ció de la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes sobre l'estat en  el qual es 
trobaven exposats "algunos ejemplares lapidarios de indiscutible valor histórico 
y arqueológico, instalados á la intemperie y en  un cercado contiguo al venerable 
edificio destinado á Museo Provincial de Antigüedades". Iminediatament la Jun- 
ta es va adrecar a llAjuntament per tal que aquest reclamés a 1'Acadernia aquells 
objectes d'indubtable titularitat tnunicipal i els instal.lés en  el nou Museo de 
Arte Decorativo y Arqueológico situat en el Parc de la Ciutadella. L'Ajunta- 
ment, en sessió del 29 de mar$ de 1904, va prendre l'acord de confiar a la Junta 
la realització de totes les gestions per a portar a terine la devolució d'aquest fons 
i el 21 d'abril de 1904 així ho  feia saber a l'Academia en  un ofici signat per Pclla 
i Forgas coin a President Delegat.60 Passat un temps, 1'Academia va accedir a la 
petició de llAjuntament, va designar un acadkrnic per tal que, d'acord amb un . 

representant municipal, prenguessin les mesures oportunes" i en  una rnostra de 
generositat va decidir la cessió en  concepte de dipbsit del monetari del canonge 
R i p ~ l l . ~ *  

Esta Acddcniia cn  sesión de 10 de los corrientes acordó, además de acceder al ruego de 
VE.. quc sc depositen en  el referido Museo el Monetario que perteneció al erudito Canil- 

59. Erhorrrny *una car ia  ad rqad r  a YA)uiitamenr. Amiu de la RABLB, I-IV-J. E n l i  rersiá del 1 7 d e  derembre de i853  
cs p r l a  d ' u n a l ~ ~ i d a  <robada en l e s  Cases Consistoriak qiie caldria reclamar i que no ha esraipossible identificar. 
60. Awiu de la RABLB, r-IV-3. Vegeu ranibé I'acra de la seísiá scademica del i r  d'abrilde ~904. 
61. Serrió del r o  de  desembre de iyo4. 
6%. Esborrany de  13 carrn que el Preridenr de YAcndeinia adrcsa ci IJ dc derembie al Yrerident Delegar de h Junta 
hilunicipal de Museos y sellas Artes. hrxiu de  la RABLB, i-IV-j. No queda e n  abralur clar quiiis rón aquests "objetor 
indicados:' Sobre el moiieriri de I'Academia vcgeu J. C n s n ~ o v n s ,  "El moncrari de la Keial Academia de  Bones llccres 
dinr el conj~inr de les col.leccions niimismitiqurs del segle xrx"a Coii reglri de numiimiitiio raiaiana. Catilegde I'Erpanció 
iammrn?orativ~ del 75 aiiivevrari del GaEind Numirmitir de Cotniriiyii (Dcl $4  dcl i rny  de 200; al 4 de rnnigde 2ao8). Barcelona 
2007;pSgs. 77-81. 



nigo Vicense Rvdo. Jaiilie Ripoll y alg~inos otros ejemplares arquculógicus y designar al 
Académico D. Fco. Carreras y Caiidi para que, si esa (Corporación) riei~e a bien nomhrar 
por su parte un delegado, adopten ambos las medidas oportunas para que sea efectuada en 
debida forina la devolución de los objetos que provisionalinente cedió el Exino. Ayiin- 
tamienro y resuelvan acerca de la entrega en ciepósito a esa Junta CI rnoiictario y deinás 
objeros indicados. 

Per la seva banda, el 27 de desembre de 1904 la Junta donava les gricies a 
I'Academia per accedir al retorn de les obres "que son propiedad de dicha Aca- 
demia y de la Corporación Municipal" i li comunicava que havia designar Puig 
i Cadafalch, "vocal-regidor de esta Junta", per tal que juntament amb Francesc 
Carreras Candi, represcntanc de l'Acadkniia, fessin la tria dels objectes propie- 
tat de l'Ajuntament, entre els quals s'havia d'incloure el monetari del canonge 
Ripoll que ~ o l i e n  "que figure en el Museo Municipal indicado" i que era una 
mostra de la generositat de I'Acadkmia envers I'Ajuntament del qual havia rebut 
sempre honrosa p r o t e c ~ i ó . ~ ~  Resulta molt significativa La utilització de l'expres- 
sió "fer la tria" per a referir-se a la tasca a realirzar pels dos comissionats, ja que, 
de fet, aquesta constituiri el principal problema al qual s'enfrontaran ambdues 
institucions. Es per aquesta raó que l'Acad6mia insistiri en  el fet "que respetuoso 
siempre este Cuerpo literario del derecho ageno, procuraría averiguar quales ob- 
jetos eran los entregados por el Excmo. Ayuntainiento y una vez hecha esta de- 
terminación, se procedería con arreglo a derecho. Las averiguaciones practicadas 
desde aquella fecha no han dado resultado en cuanto a encontrar el inventario 
y actas de entrega de los objetos arqueológicos que en globo y sin especificar le 
son ahora reclamados. Confirina que esto es todo cuanto ha podido averiguar 
este Cuerpo literario (referint-se a les dades corresponents a febrer-rnaig de 1837) 
sin que haya encontrado en su archivo el inenor rastro de dicho inventario ni 
otro documento por el que pueda venirse en conocimiento de cuales fueron los 
objetos entonces cedidos, y en su virtud suplicando á esa Junta de Museos se 
sirva interesar del Excmo. Ayuntamiento la presentación del citado inventario 
y recibo para proceder esta Academia a lo que tiene acordado. Debiendo por úl- 
timo manifestar que las otras entregas de objetos por el Ayuntamiento en época 
posterior a la referida fueron hechas directamente al Museo Provincial de Anti- 
güedades, sin intermediación de esta Academia y por ello procede dirigirse al Sr. 
Jefe del mentado estableciniienton.'+ 

En data del 31 de maig de 1905 es va presentar la rclació dels objectes que 
havien de ser restituits, signada per Francesc Carreras Candi i Josep Puig i 
Cadafalch,6i i l'Academia, en la sessió del 28 d'octubre, hi donava el vistiplau. 

63. Amiu de la RABLB, i-IV-j. 

64. 14 de maig de iros. 
65. Arxi~i dc la RABLB, I-IV-J. 



Aquest document presenta una introducció plena de dades d'interes que consti- 
tueixen les conclusions de inolts mesos de recerca en els arxius: 
1. No s'ha pogut esbrinar l'origen de la totalitat dels objectes "sin duda por la 

escasa importancia que durante el tinido siglo se daba al hallazgo y conserva- 
ción de los ejemplares lapidarios y arqueológicos". 

2. "El Museo nació del entusiasmo y amor á nuestras antiguas tradiciones, que 
unos cuantos intelectuales primero y la benemérita Acadcmia, después, sin- 
ticron para recoger y coleccionar aquellos objetos dignos de ser conservados 
como páginas elocuentes de un pasado histórico y que casi siempre retratan el 
carácter de una época y sus grados de ilustración y progreso." 

3 .  Aquest Museu "arqueológico-lapidario" va tenir el seu origen "en el patio y 
pórticos de nuestras Casas Consistoriales, colocando en  ellos cuidadosamen- 
te, los diversos ejemplares que, procedentes de hallazgos ó derribos, se consi- 
deraban dignos de su conservación y custodia". 

4. El dcsenvolupament dels estudis histories i les noves descobertes arqueolbgi- 
ques permeteren "en todas las naciones cultas" la formació de museus arqueo- 
Ibgics, com és el cas del "Museo ar~~ueológico-lapidario" creat en  cl Monestir 
de Sant Joan de Jerusaletn, on anaren a parar aquells materials reunits previa- 
ment en  les Cases Consistorials, "el pritnitivo Museo arqlteológico-lapidario 
de nuestra Ciudad", i que foren lliurats a 1'Academia per tal que se'n fes chrrec 
segons acord municipal de inarc de 1837 i que li fou comunicat mitjancant 
ohci del 16 d'aquell inateix mes. "Se le hizo entrega mediante inventario quc 
hasta la fecha no ha  podido hallarse, de los referidos objetos, iniciadores de 
La inreresantísitna colección hoy existente." Cal insistir moit en  aquest paper 
de precursor de 1'Ajuntanient que I'Acadetnia li atribueix, així com e n  la des- 
aparició d'aquest primer inventari del qual no hi ha  copia ni a I'Ajuntatnent 
ni a I'Academia, un fet que els dos sotasignants consideren inexplicable, dos 
aspectes cabdals en el desenvolupament de tota aquesta historia. La inaiica 
d'aquest cataleg originari els va obligar a recórrer als catalegs que 1'Acade- 
mia va fer en diverses epoques. El primer d'aquests fou el redactat per Joan 
Cortada en la seva condició de Vocal-Conservador, que no hein trobat a l'ar- 
xiu. Més endavant, a causa de "la necesidad de revisar y ampliar el primitivo 
Catálogo", José de Manjarrés fou I'cncarregat de fer-ne un segon, inort ja 
Joan Cortada. Segons Puig i Cadafalch i Carreras Candi, "examinados ambos 
catálogos, no hemos podido hallar en ellos tnás que datos incompletos que 
no aclaran de una manera concreta é indudable el origen y procedencia de 
tnuchos ejemplares, los cuales, por su carácter, por su uso y por el destino que 
tuvieron, bien puede colegirse que habían de pertenecer al primitivo Museo 
Consistorial, ó proceder de hallazgos posteriores, efectuados en  derribos y ex- 
cavaciones urbanos". Novament es posa l'accent en  el paper protagonista de 



I'Ajuntament. D'acord, doncs, amb aquest criteri la llista d'objectes a retor- 
nar seria inacabable. 

5 .  "Posteriormente la venta, por parte del Estado, del edificio afecto a los bienes 
de la desainortización en aue se hallaba instalado el Museo v la Academia 
fue causa de su desaparición y derribo, debiendo cobijarse modestamente uno 
y otra en la reducida Capilla Real de Santa Águeda, en cuya esbelta nave 
se hacinaron los ejemplares coleccionados, porque no otra cosa permitieron 
su número extraordinario y la capacidad relativamente reducida del edificio 
mencionado." Si aixb passava Vany 1880 cal imaginar-se, diuen els autors de 
l'informe, el que passa ara. És per aquesta raó que I'Ajuntainent reclarna els 
esincntats foiis que inereixen figurar "con el decoro digno de una ciudad culta 
é ilustrada". 

6. Més tard, amb motiu del trasllat a Santa  gata, es va fer un tercer (o quart?) 
cathleg, signat ara per José de Manjarrés, "Académico-Conservador", i per 
Antoni Elias de Molins, "Director del Museo Provin~ial",'~ punt de ~ar t ida  
del cathleg impres de 1888 signat noinés pel segon. 

7, Com a conclusió colegirse el derecho que asiste á la Excina. Corpo- 
ración Municipal y á la Real Academia de Buenas Letras, de posesionarse de 
los ejemplares que de antiguo les pertenecen y darles el nuevo destino que 
juzguen más conveniente para su instalación digna y adecuada". 
Segons consta en la relació oficial i en un esborrany adrrcat per I'Acadkmia al 

cap del Museu el 13  de novembre de 1905 aquests eren els objectes que finalment 
calia retornar amb la indicació dcl número del cathleg de 1888. Evidentment es 
tracta del resultar d'un compromís establert entre l'Ajuntament i I'Acadeinia, ja 
que, com es pot veure, encara hi ha inassa punts foscos: 

Grupo A. Objetos cual proccdcncia nicinicipal consta docuineiitada. 
Puerta antigua (el Alcalde Correjidor encargó á esta Acadeiiiia e11 17 de diciembre de 
18j3 que recojiese dicho ejemplar) (cat. 194) 
Esratua de Santiago, número 1158 del Catálugo (el Ayuntamiento la entregó a la Aca- 
demia en 1843) (cat. 180) 
Mascarcjn de una fuente, número 1127 del Catálogo (procede de la sacristia de la igle- 
sia de San Miguel) (cat. 188) 

66. Cntilagode lorobjrior arqitiológicor dcyo~iindoipar!aA~lidemia de Uueiinr LetmidcBanciona eii e!Muxo de IoCominÓn dc 
~oni i rncn ior  de lo Provinciu(ri demnr ldr  i550), mr. de YArxiudela Keia! AcadCrniade DonesLleiresde Rarcelona,carpera: 
Museu, Bibliorcca i Arx i~ t ,  Mobiliario-PLtno Biblioteca Maieu. Obra de José d e  MinjarrCs Cr rambe elCatálogodr l o s  objc- 
¡os que la comirión de Monunirntor Hiitórlioi y Aitirtiroi de !a Prov~nrtn de Barcclonn Iiciie reunidos intpnnarnenta y harta que ie 
proporcione local rnáierpanoru y o ymyóstto ritún exyupitoi 10% objrior en la quefué<apilla Realde Sanfa hgiiida,Darcelona 1877, 
en e! qual lii figura iiomés uno pan delr objecrer dePAcadirnia. La resta es iia incorporar més rard. 



Lápida, números 902 y 903 (procede del convento de Franciscanos y fue entregada cn 

1837 a esta Academia)" (car. 154 i 152) 
Cipo de inhrmol, inúinero 1227 (procedente de la derruida iglesia de San Miguel) 
(car. 40) 

Grupu B. Objetos proccdcntes de la vía pública y cdificios inunicipales. 
Lápida, número 1218 del Catálogo (encontrada en  1849 en la Plaza del Rey) (cat. 26) 
Lápida, número 1264 (encontrada eti la Riera de San Jiian) (car. 38) 
Fragmentos de fuste de  pilastra estriada, núineros 1259 á 1261 (encontrados al abrir la 
calle de Fernando) (cat. 66-88) 
1-ápida. núinero 922 (procedente dc la torre dc la Puerta dc San Antonio) (cat. 208) 
Escudo de Barcelona, núniero 1103 (cat. 301) 
Gcudo de armas, número 1104 (cat. 302) 
Lápida de una fuente, con la fecha de 1686, núiiiero 1107 (car. 294) 

Grupo C .  Olijetos que por analogía se deduce que pueden ser propiedad del Municipiu. 
Capitel de piedra berroq~iefia, número 897 (cat. 70) 
Capiteles de coli~rnna, números 1234 1235 (cat. 71-72) 
Capiteles de pilastra, númcros 1236 á 1243 (cat. 74-81) 
Fragrncntos de fuste, de pilastra estriada, números 1259 á 1261 (car. 86-~¶8)~' 

En L'esmentat cathleg hi ha també aqiiests altres objectes de propietat rnunici- 
~ a l  que rnai en sentir estricte van formar part del fons de I'Acadetnia: 

Capitel, número 1315 
Capitel de columna, número 739 
Canecillo con esrarua de un Angel, núrncro 750 
Cariecillos cun ornarncntación historiada, números 784 y 787 
Clave dc bóveda, número 777 
Lápida de Arnau de Cual, número 867 

Amb el Iliurainent d'aquests objectes I'Acadernia posa punt i final a aquest 
assumpte i insisteix al ~nateix ternps en el fet que, dins el conjunt d'objectes 
de titularitat municipal, s'integren dues series, una formada per aquells objec- 
tes que 1'Ajuntatnent va cedir a 1'Academia i una altra que inclou aquells ele- 
ments cedits directarnent al Museu Provincial per part del Ajuntament sense cap 
mena d'intervenció de ['Academia. Pel que fa al retom ii'aquests darrers, I'Ajun- 

67. A.A. P i  r Anr~o l r ,  cii. siipra, uul1,pdg. 570,nOtaqdiudefoima ~~licitaque"aldcmolerseelconveiiro,recagimos 
rsta Iápidd'(la de la consagració del claurrie de rjqg)'? 13 de la  consagración del templo para que formasen parte de un 
Museo de Anriguedsdes que teniamos proyectado. Fueron depositadar cn las Caías Consistoriales y cedidas después por 
elAyuntamiento aldc la Academis de Buenas Lerrss."A~a eti aquesr iiiventari s'esmenirn les Idpidrs 902 iqoi ,  la primera 
de les quals 6s la de la consayrncib aiin delr ckiistres i la segona ér la lapida funer2ria de Raimon Baguer, la qual cosa 
vol dir que rol el conjunr de Sant Francerc era de tiniliritat rnuiiicipal. Per quina iaó a r a  en aquesr inventati nom& es 
meririoiieti iquesres dues inscripclans procrdrnrs de Sant firancerc? El mateix parsa amb elr alrrer conjunts. La si .~ic de 
la vida de san1 F~anccrc ahnioni viladomar fou salvada de Ir derrrucció per la Juiira de Comer$ i collacada en ul ia de 
leí raler de la Llotj3. F. F o r r r ~ o ~ ~  i V Dun*, Cat5lc.g del Mirreii de In Rcinl Acndcmio Cnlalaiia dc Bcllcr Aiii dc Sont J o d i ,  

1-Pintura. Barcelona 1999, pigs  81-89 
68. Torna a reperir iqueíts inireixos frngmetitr de fustrja citarr m i s  amunr. 



tainent I'ha de gestionar directainent ainb el Ministeri d'Insrrucció Pública i Re- 
lles Arts en la seva condició de titular del Museu. Així li ho fa saber el president 
accidental de I'Academia, Joaquim Riera i Bertran, el ro de novembre de 1905, a 
I'alcalde presidenc de I'Ajuntament de Barcelona, presidenr al mateix tetiips de 
la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes, en  aquells moments Romul Bosch 
i Alsina. Del 20 d'octubre de 1907 es conserva un esbortany de la carca escrita 
pel President accidental de I'Academia al Ministre dlInstruccib Pública i Belles 
Arts explicant-li totes les gestions fetes fins a aquel1 moment i demanant-li que 
doni finalinent les ordres oportunes al Cap del Museu per al retorn de les obres.69 

2.2.3 Objectes i restes monumentals, ja coneguts i descrits anteriorment, que 
1'Academia recull o en relació als quals informa 

Diversos són els autors que han proporcionat descripcions erudites dels mo- 
numents i de les obres més notables de la ciutat de Barcelona. Aquestes descrip- 
cions constituiran un referent per als acadeinics encarregats del Museu en la seva 
recerca d'objectes representatius de la historia de la ciiitat. 

Anne-Claude-Philippe de Thubieres, comte de Caylus (16~2-1765), en el vo- 
luin quart de la seva monumental obra Recueil d3Antiquités egyptiennes, ewusques, 
pecques, romaines et gauloises, publicat a París l'any 1761, recull diverses dades 
sobre les columnes del carrer Paradís, del mosaic de la parroquia de Sant Miquel 
i del sarcbfag de la casa de I'Ardiaca, quc acompanya ainb les corresponents 
I&tiiines. De fet, i coin ja deixa entendre, no ha vist directament aquests monli- 
ments dels cluals parla i que coneix grhcies a uns dibuixos que l i  varen regalar i 
a diferents textos, entre els quals destaquen les referencies a Barcelona en l'obra 
E~istohrum libn sex de Gregori Maians publicada Pany 1732 a Valencia. Evident- 
ment reconeix que aquests tres monuments són poc representatius d'una ciutat 
com Barcelona, tan plena de coses d'interes, i per aqiiesca raó ho vol destacar: 

Une telle ville doit avoir éti. décork par des ~ria~nificriices supérieures aux morceaux que 
je présente; et  je suis persuadé que Ic inuindre desir té~iioigné par le Rrii d'hpagne. feroit 
apporter une sorte d'attention dans la fundation des batiiiiens q~i'on est oblige d'elever ou 
de reparer: et que I'oii trouveroit, non sculemcnt a Barcelurie, inais dans toures les villes 
de I'Espagne, des moiiuineiits de tous les genrcs, ct principalenient de ceux qui, faciles a 
transporter, soiit I'orneineiit des cabinets, et I'honncur des pays qui les onr produits.m 

Finalment, seguint l'esperit de I'epoca, intenta justificar la de la seva 
exposició pel fet de no haver vist els originals, al,legant que el desig de corregir i 
esmenar les seves paraules mouri algun savi a publicar novament aquests monu- 
inents amb molta mis exactitud. 





Aquest sera I'objectiu que va moure Isidoro Bosarte a donar a llum Pany 1786 
la seva Disertación sobre los Monuinentos Antiguos pertenecientes a las nobles artes 
de la pintura, escultura, y arquitectura que se hallan en la ciudad de Barcelona, publi- 
cada a Madrid, e n  la qual s'inclouen dotze dissertacions," de les quals set seran 
posteriorment objecte d'atenció per part de I'Acadeinia, un fet que es traduira 
en I'elaboració de diverses meinbries o treballs (les columnes del carrer Paradís 
o els anomenats banys arabs) i en l'ingrés d'algunes d'aquestcs obres en les col- 
leccions del Muscu (cl sarc6fag de marbre de I'hostería del Sable,T2 el sarc6fag de 
la casa de I'Ardiaca,73 el sarcbfag donat per Anna de Vehils o els relleus de La 
casa Pinós). La inscri~ció romana dcl carrer Arlet la citara de oassada com a 
introducció al capítol dels Banys ~ r a b s  e n  considerar e n  primer lloc que estava 
inolt malmesa i en segon lloc que, com que ja I'havien rractada Antonio Agustín 
i Josep Finestres, no valia la pena tornar a repetir el mateix. D'altra banda, Bo- 
sarte va ser el primer que proposa que el sarcbfag de la casa de I'Ardiaca "deberia 
sacarse de la pared redirniendolo del oficio que está haciendo, y retirándolo a 
descansar a un Museo",7i o d'assenyalar en relació a un segon mosaic de l'església 
de Sant Miquel "que no he  visto, y dice el Doctor Prat en su Disertacion7' que es 
el Frontal del Altar mayor. Sin duda debe de estar ocultado con el Frontal, que se 
vé en aquel Altar, y sería bueno, que lo manifestasen, y quc se sacase dibujo de él, 
y se grabase".Z6 La importancia de Bosarte rau no només en el fet que rnolts dels 
que tnés endavant parlaran de Barceloi~a I'utilitzaran com a referencia, repetint 
moltes de les seves descripcions i reflexions,77 algunes tnolt pintoresques, com 
que el mosaic de Sant Miquel "se hizo en el siglo XIII por los Pintores Griegos que 
andaban buscando su vida por las costas del Mediteraneo adornando Iglesias, y 

71. Aquerrer direrracionr rracten elr seguents temes: ''1.- Columnas de la wile del Pinyro, 2.- Cloacas antiguar, 3.- 
Aqueducius ruma nos,^-Piecolosil, 5.-Pilondebfueiirc de la cara delArcedianato,6. Pilondr la reriazr, 7.-  Anrigueda- 
des del Potio de la casa de Pinós, 8.- Sepulcro de los Martyres, 3.- Ranas hiblicos, r o -  Pozode Cazadors, ~ i h h r e a t r o ,  y 
otros edihcios diidosos, 1%: Mosaicos de la Iglesia de Sin Miguel' 

71. Com indica Borarrc, pcia  Pcre PauMuntaiiya aquest e n  el sepulcre de santa Eulalia, pag. 62. 

73.  Es limita apailar delsarcbfag i iio diu res de les inrcripcions romanes que s'hi trobaven molr 1 prop. 

74. Boskxr~, cit. supra, pag. 46. 

75. Ecleriarhco Doilor r r i l o log io ,  que por ontonrer vivia e,i Barcelona. Elóier reproduek I'rstarnpa del D r  Prar. 

76. BOJARTE, cit. supia, pag. 88. 
77. ponz, que va visitar la ciiit;ir h n y  1785 rracra de diversos monurnenrr reguinr les instruccions iles iecomrnacioiis 
que li proporcionaren #una banda Nicolás Rodriguec Laso i d'altra Isidoro Basarte. De fet, la majoi parr rán dades de 
Borane. ~ n t r e  aquests monumenrs, a més deis coiivenrr de Sanra Caterina, amb la capella de Sant ILimon de PenyiFort 
i el rnonumelir a FraTomas Ripoll, de Sant Runcerc. Pesglésia de  Ssnr Miquel i elr poiwor de resglésia dc Sant Jaime 
menciona algunes curiositats, en relació 3 les 0.~316 diu no volei errendre's marsa, ;a que Bosñrtr j a  m'hnvia parlar, com in 
les colurnner del carrer Paradir, sobre les qiials rrproduek un llarg ren  que li han pasísr, a més duna planta, un a l ~ a t  i 
diversos detdk, elrnosaic iomi de Sii i r  Miqueldelqualja havia rractat Elárez, els vnomenars banys araba, I i  lapida deL. 
Cieciliur Opranis, el peu de marbre del conveni de carrnelites calpcr de la Rambh, el rarcbkg roma dc la rasa de I'Ar- 
diaca, un  segon sarcbfag del carrer de Sinr Perc M6s Baix i elí relleur de la casa Pinós. A. P o ~ z ,  Vinge de Erpaña en que a 
da noticiade inr ~ o r n r  mn~a~recmbiis ,  y dignar de raharse, que hoy e i ~  ella, uoi.XIV(Trata deCataluña),Madrld 1788, pigs 1-85. 
El mireixparra ainb ia dercripci8 de Barcelona d'rllexandre dekborde,  que segueix Ti1 per rinda 1er dader de Borarrc. 



casas de Señores, tambien las galeras, y otras co~as", '~ sinó també per- 
que incorpora nombroses dades d'autors anteriors com Jeroni Pau, Dionís Jorba, 
Francesc Diago, Jeroni Pujades o Enrique Flórez o com el ja esmentat comte de 
Caylus. 

z.z.3. i Els objectes de la casa PinóslBarberd 
Isidoro Rosarte inicia el capítol VI1 de la seva Disertación amb aquestes pa- 

raules: "En la Plaza de la Cucurula está una casa antigua de los Marqueses de 
Barberá, que yá no habitan sus dueños. El patio de esta casa se adornó en el 
siglo pasado, ú el antecedente, esparciendo por las predes hasta unas diez y seis 
cabezas en baxo relieve de mármol blanco sin adornos, que representan Césares 
Romanos, y otras que no son de Césares."79 Amb aquesta breu referencia Bosarte 
al.ludia a una part de la col.lecció d'escultures renaixentistes imporrada #Italia 
per Miquel Mai, formada, com diu, per diversos relleus d'emperadors romans així 
com de representacions de virtuts i probablement d'emperadrius, als quals s'ha 
de sumar iin suposat faune jove i el retrat del mateix Miquel Mai. Una part im- 
oortant d'aauest fons es troba actualment en el MNAC. A més d'aauests relleus 
Bosarte fa esment de les altres peces que va poder veure l'any 1786 i que encara 
es trobaven en la casa, deshabitada practicament des del bombardeig de I'any 
1714. Descriu breument una escultura petita de Bacus, un relleu conegut per "la 
Priscila" i una columna dbrica feta de pedra de Montjuic que suposava que era 
del segle xvi per l'absencia de patina. Tots aquests elements eren el que quedava 
de la col,lecció reunida per Miquel Mai, "doctor en jurisprudencia, consejero, vi- 
cecanciller y caballero del emperador", a la seva casa de la Playa de la Cucurulla, 
que posteriorinent va passar a mans dels Pinós, marquesos de Barberh, en data 
difícil de precisar. La casa finalment fou enderrocada a principis del segle XIX i 
uns anys després ja hi havia un nou palauso en el solar propietat ara del senyor 
Anglada,"' mentre que les antiguitats esmentades ja havien estat traslladades a 
la casa del Marques de Pinós a la Playa de Sant Miquel. 

Gricies a I'inventari dels béns de Miquel Mai que es va fer el 1548 en morir 
la seva vídua, Elionor de Setantí, és possible fer-se una idea del nombre i de la 

78. BornKr~,  cit. riip~a. p2g. 106 

79. Bosanr~, cir. rupri, pigs. i+~is. 
So. Sobre el palati Caslell de Ponrs vegeu J. Gnnnrch "Rclleus renaixentisies amb bustos de cerirs i d e  virruts de  la 
rcol.lecciór de Miquel Mai', D'Art ii (i989), pig. rqr, nora 18. 
81. Elfet que en lasessiódel 2 de desembre d e  1845 elSr Llobet informés que en les excsvicionsque s'havienfet enri 
llac que va ocupar la casa dc YinÓr;'hoy dirn~ida', s'havia riobat una lipida romana de marbiepropierar del SI Jerónimo 
Rabasa, pemrr sirposar que e n o r a  hi Iiivia una p r r d e  tantic dels Pinósen la qual iioi'haviaconrtriiit. En tor cas 
sarpreii I'ifirmacio rotundaque en aqueUmomenr esiaw enderrocnr. En relació a la  lapida, es tracrrva dela iiircripció dc 
Numisia Perpeinia (IRC-JV r 3 r )  de la qual s'uifo~ma en Pacta de la sessió del 13 de  derembre de 1845 queja es trobava 
alMuseu dohada pelpropietan. 





importancia d'aquests, entre els quals en aquell moment es comptaven "vint i 
una medalla de marbre de diverses figures fetes de divcrses maneres, qo és, Ilar- 
gues i rodones"," dada que no coincideix amb La referencia donada per Bosarte 
de només setze, pero que es por intentar explicar de diverses maneres, entre les 
quals la dispersió d'alguns d'aquests materials, les confiisions derivades de la in- 
existencia d'un registre adequat de les obres del Museu on constessin clarament 
les procedencics, així com la manca de descripcions acurades, juguen un paper 
important. 

En el curs de la sessió del 19 de desembre de 1837, la secció d'antiguitats de 
l'Academia assenyalava l'exist6ncia en  la casa del Marques de Barbera i en  la de 
Francisco de Dunín "de algunas testas romanas y otras antigüedades" i proposava 
que es sol,licités la seva cessió. Desconeixem les raons pcr les quals el President 
no va fer efectiva la petició adrecada a Bartomeu Suñol, apoderat del Marques 
de Barbari, fins al 23 d'octubre de 1838, assenyalant en  aquest moment que es 
tractava "de unos medallones de pero sense concretar el seu nombre. 
La resposta no  es va fer espcrar i el 30 d'octubre aquest comunicaia al president, 
Prbspcr de Bofarull, que havia fet arribar al marques la seva petició i que fins i 
tot l'havia animat a fer aquesta ccssió.'+ Un altre ofici de llapoderat, de 1'11 de 
desembrc," anunciava que el inarquks no veia cap inconvenient a lliurar els 
medallons, mentre constks clarament la procedencia d'aquests en  memoria de 
la casa de Pinós. "Algunos de ellos se hallan en  la casa de campo que S.E. posee 
en  Badalona, y otros en  la casa que posee en esta Ciudad y plaza de San Mi- 
guel de donde puede V. disponer se retiren para colocarlos en  el museo de esta 
A~adeinia".~'  Finalment, en el curs de la sessió del 3 de gener de 1839 s'anuncia- 
va que els dotze medallons eren ja a mans de l'Academia. 

U n  dels problernes^encara pendents cn relació a aquesta col.lecció és el de la 
identificació de la totalitat, tant del conjunt de setze medallons citacs per Bosarte 
i dels vint-i-un de l'invcntari, coin dels dotze que foren lliurats a I'Academia. En 
el catileg manuscrit de 1880 de ManjarrGs i Elias de Molins apareix una primera 
serie de tretze medallons "que la familia de Pinos poseía en  la plaza de la Cucu- 
rella" (cat. 213-225), dos dels quals (cat. 224-225) no corresponen en  realitat a 
la casa de Pinós ans a la de llArdiaca i probablemenr per la seva cipologia foren 
assimilats dins aquell conjunt. En aquest mateix cataleg i a continuació dels 

R2. E~1relaci6alacollecciódcMiquclMaivegcuA. U u ~ a u  1 SANPCU, Pira lo  hi<ldiindr ?nrtnBnrreloiia:Iiiaitur &Es- 
nidis Caralans, Barcelona 1960, pigs. 93-116, reproduir a Rarirlaiio i in ievo hid6viu, ~ 7 0 1 .  ), Barcelona 1975, pigs 348-361. 

R3. A n i u  de  la RABLB, i-lV~;/r6. 
84. Arxiu de la RARLR, r-JV-j/rg E n  la seasió del 3 de iioveiiibrc de  1838 r'imforma els academics de la marna de  les 
gesrioris. 

8 5 .  Amiu de la RAoLB, ~-I\~-;/zo. 
R6. Anib d a n  del 15 de desembre de i838 cr conserva i.esborisny de les carees d'agiaiiiienr adrcgades al Marques ilr 
Barbera i a I'apoilrrai. Arxiu de la RARLB, r-TV-j/%r. 
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anteriors s'afegeixen cinc medallons ainb bust i set caps de personatges roinans87 
(cat. 93-104) d'identica procedencia. Joaquim Garriga, en un extens ar t i~le ,"~ on 
ja apareix referenciada la documentació de I'arxiu de llAcadeinia de Bones Lle- 
tres, fa d'una banda una proposta d'idetitificació de les obres d'arnbdós conjunts 
i de l'altra elabora una hipbtesi de treball sobre les diferents autories de les obres 
d'aquesta col.lecció, sens dubre heterogenia. 

En aquest procés d'identificació dels vint-i-un medallons esmentats el 1548, 
i evidentment de cadascuna de les series, Garriga incorpora un relleu femení 
del Museu Mares de procedencia desconeguda i els sis relleus també femenins, 
actualrnent en la Torre Pallaresa, que representen tres Virrurs Teologals i tres de 
les Cardinals que eren els que es trobaven en la casa de camp de Badalona i que 
no formaren part de la cessió a 1'Acadkmia de l'any 1838. Pel que fa a la segona 
serie formada pels cinc medallons i els set caps, actualrnent en el Museu Arqueo- 
lbgic, creu que podrien identificar-se amb aquells que 1'Acadernia va demanar 
1'1 de febrer de 1844'~ a la Junta de Comerc i que posteriorment Joan Cortada 
va incloure en el seu informe llegit a I'Acadetnia el 30 de marc de 1844 sobre les 
noves adquisicions del inuseu: "seis bustos de Emperadores y personajes romanos, 
todo lo cual ha de restaurarse, y otros cinco bustos que están bastante bien con- 
servados. Todos estos objetos son de mármol." Si bé aquests són només onze, cal 
suposar que possiblement s'hi va afegir un cap d'una altra procedencia. 

Mbs recentment Joan Yeguas'" fa diverses puntualitzacions en relació a les 
autories, proposa algiins canvis en la identificació d'algiins elements del grup 
dels vint-i-un relleus, incorporant un nou rnedalló recentment identificat en el 
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNACIMAC 157404) i, rebutjant altres 
identificacions, justifica la raó per la qual foren exclosos del conjunt el faune 
jove i el retrat de Miquel Mai i conclou afirtnant que probablement entre 1548 
i 1786 es van perdrc cinc d'aqiiests relleus. Massa incbgnites encara difícils de 
rcsoldre atesa la manca de dades documentals sobre aqiiest notable conjunt. 

87. Sobre squesrer olirer vegeu E. Arn~nr rx r , ' ' Scu l~ r i i r e s  nntiqurs du ConventiisIdrraconcnsir' a Anuar8 de I'lizrtitut 
n ' ~ i i u b i C ~ l ~ I ~ ~ ~ ,  any IV ( rgrr - ig iz j ,  pags. 433.434, Eir buin cat. g) i 9?foreii coiiriderats per error en el carilegd'Eiias 
dc Moliní dins elcoiijuiir d'obrer procedeiits de ia casa del5 marquesos de Uarberi 
88. 1. C h n n ~ c r ;  cit. siipra, pigs ~ 3 5 ~ 1 6 6  

Sg. 21 de febrer de 1844 1'Acideiiiis liauia a d i q a t  uii of ic ia la iunrn <ir Comer$ dernanant-li que li cedir ''los bustos 
y lipidñs rcsistenrrs" b r n s r  donar cap mena de detall, car ja íaliicn de que es tracrava. La Junra i i  va respondre el 8 de 
febrer accedinr gustosa i comirsioniiit el Sr  J0311 Agell perra1 que es posés <I'scurcl arnbPAcademia. Amiu de 13 KABLB, 
~-IV3/27. 

go. J. YEGUAS, "Miquei Mai embajador eii Roma ( r j k - i j 3 3 ) :  ri;ismisrno y mecenazgo*, a Roma eynñola. Erpniln y el 
rnsol d e  la culh<ra europea en lii Edad Modcrnil, Carlos j. Hcinando (coocd.) (Acrar del Coligrero. Roma, 8-12 de mayo de 
zooi),Mad~id zaoi, pigr  297~321. 



2.2.3.2 La cata de I'Ardiaca i els objectes d'art antic 

Tots aquells que d'una manera o d'altra s'han ocupat de descriiirc els objec- 
tes que hi  havia a la ciutat de Barcelona tacnpoc han deixat de fer referencia al 
conjunt, o només a una part, dels objecres antics que es trobaven a la casa de 
l'ardiaca inajor Lluís Despli (14~4!-1524), situada davant de la capella de Santa 
Llúcia. 

La relació més antiga, la més completa i al mareix teinps il.lustrada d'aqiiesrs 
objectes és, sens diibte, la #Andrés de Simón Pontero, feta, com apareix ano- 
tar en el manuscrit, el 14 de julio1 de 1752.~' En aquest recull s'inclouen els dos 
relleus d'Adrii i Galba del taller d'Andrea del Verrocchio,' actualinent en  el 
MNAC, que per error es varen atribuir a la col.lecciú del Marques de Barberi 
(cat. 224-225), un relleu avui desaparegut que decorava el hrollador d'una font 
amb representació d'un jove i un lleó, el famós sarcofag roma de la cacera del 
Ileú, citat anteriorment, que actualment forma part de Les col~leccions del Museu 
d'Arqueologia de Catalunya (cat. 68), i quatre inscripcions romanesq' (cat. 28-30 
i 32) que passaren també al MACB.93 Eren aquestes la de Volusia Parerna (KIT 
692),~4 la de Caius Aeinilius Antonianus (IRC-IV SI), la de Lucius Pedanius 
Euphron (IRC-IV 108) i el fraginent lateral dret de la Lapida cotnmemorativa 
de la construcció d'uns banys gricies a la genernsitat de Lucius Minicius Natalis 
i del seu fill Lucius Minicius Naralis Quadronius Verus (IRC-IV 30). Un altre 
fragrnent corresponent a la part superior esquerra es trohava a mans de I'Associa- 
ció Catalana d'Excursions, que I'havia localitzat durant una excursió el gener 
de I'any 1879 a Mollet del Valles. Ates que en  la sessió del 15 de novembre 
Manjarrés va proposar demanar a l'Associació que el diposicés o autoritzés que 
se'n fes un buidat. aauesta finalment es va decidir oer a autoritzar un buidat , , 
d'aquest fragment.35 Hi havia, a més, a la casa de I'Ardiaca una cinquena lipida 
(cat. 31) amb una doble inscripciú. En una cara del pedestal la dedicada a Caius 
Iulius Seneca Licinianus (segle i i  d C ) ,  que entre els anys 270 i 272 havia estat 

91. Amiu de la KAH, CNB/q/)g]o/ar(aj). 
92. No srmpre $6" qunrre en iotesiesiehcions. Pera A. i ie  Boranurr, Guia-cicrronr d?unicelonri: Bíircriona 1855,p3gs. 
92~93, son Tres. 

93. Són les n o g j j , 9 j 7 ,  rz32 i g jo  drlcai8legdBlias deMolins, roi i que e n  aquesr no  es di" res de l a  procedkncia de 
la i q l .  

sa. C. A ~ r o r ~ u .  Uir romiichen lnii.hrifleniion'ibrrnio, Madrider Forschuneen. Band ro. Rerlin r w r .  ose. 141. Aaue~ta  . . . . . . . u . . . 
Iipida havia errat rrobada a'lairagona, en elmonertir de Sant Domi-ncc dc la p l a ~ a  Pallol, i tivilladada a Barcelona ja en el 
seglexvr. A piincipts d'aquesi segleeis dominirs,que s'haoien inaial.laren aquesrpunrdela ciuratl'aiiy I462,eS frobsveii 
ara en un convcntdel Camo de Mart. El icii elmuniciai va adauirirl'ereléria delconventi la convertí en diobsit de bkr. u 

E n  algun d'aquesrs mornenrs es va localirzar la Iipidn. J. Sarvar, Taimagoiia antiguo y moderno a tuavis d e  iu itomei~cliitum 

urbnnn (iklor xiii al xix),Tamgona 1961, pigr. 94-95. 
95. Sessió del 18 de lebrer de r88oTot i que eii el carjlegde 1888 (pig. 174) conírs eldiposir d'aqucrr Pany 1880. En el 
r e ~ e i s d ' ~ ~ ~ ~ ~ r  fragment (Eiiss clr Mdins  i307/r306) hihñ una inscripciófuneririaciisriana del seglexrr que iiaviaertar 
eiicartada eti la facani de i'esglésin parroquia1 de MoUet del Vaiii-s. 



reutilitzada en  la part posterior per a gravar la inscripció de l'emperador Lucius 
Uomitius Aurelianus. Elias de Molins precisava que havia estat col.locada en el 
primer repli de l'escala com la cat. 28. 

Com ja havia insistit Antoni de Bofarull en més d'una 0casió,9~ hi  havia ha- 
gut en  aquesta casa "una gran porción de antigüedades", i coin que la tnajor part 
havia desaparegut, i restaven només aquestes que hem ressenyat, calia fer un es- 
forc pera recuperar-les per al Museu. Tal corn ja havia fet i faria amb altres objec- 
tes ii'interes, 1'Academia els va reclamar mitjancant ofici del 29 d'abril de 1838. 
A partir d'aquest moment s'iniciava un Ilarguíssim procés que no finalitzaria íins 
molts anys més tard, després d'unes laborioses gestions que en més d'una ocasió 
posaren a prova la paciencia dels academics comissionats per a aquesta tasca. De 
moment, la primera resposta que reberen el 17 de maig de Francisco Ramesco 
de la Colecturía General de Espolios, Vacantes y Medias Anatas Eclesiásticas, 
a la qual s'havien adrecat en un primer moment, és que el1 no tenia jurisdicció 
en allb que sol.licitava I'Academia, concretament un "sarcófago antiguo, las dos 
lápidas romanas y los tres medallonesy7 que existen en  la Casa propia del Arce- 
dianato maior de esta Santa Yglesia", que el seu "Establecimiento solo entiende 
en las de las Mitras" i que aixb era competencia de la Direcció General de Ren- 
de@. "Si en mi mano hubiese estado, habría accedido gustosísiino a la ilustrada 
demanda de esa Academia, dándola un testimonio de la afición que tengo á las 
bellas Artes, y de lo mucho que celebro el que se reunan en donde puedan apre- 
ciarse debidamente los monumentos de mérito". 

A 1'Arxiu de I'AcadCmia no hi és la copia de la petició feta ara a la Direcció 
General de Rendes i Arbitris, pero el 31 de julio1 de 1838 López Ballester, coma 
cap d'aquesta Direcció General, va enviar un ofici a I'Acadkmia amb el compro- 
mís de manifestar a l'Intendent de la orovíncia i al lutee Col.lcctor d'anualitats . u 
i vacants que per part de la Direcció no hi havia cap inconvenient en el fet que 
aquests objectes passessin al Miiseri de l'Academia.99 Tot i aixb, el 30 d'agost, 
Nicolas Draper, de la Colecturía de Anualidades y Vacantes de Barcelona, asse- 
nyalava en un ofici que la Dirección General no I'havia informat de res i que si 
la Junta Diocesana "se cree con facultades para acceder a los deseos de la Aca- 
demia, no haré oposición alguna, con tal que se pasen los oficios debidos para 
ponernos á cualquier reclamacic>n".'"" 

Ara, doncs, seguint el protocol, 1'Intendent de la Província de Barcelona, 
Ramon M. de Pazos, comunicava en un ofici del 4 d'octubre de 1838 que havia 

96. A. deBoranurr,Ut.iupra,pag.9r. 
97. Rerulra cutios comprovar com ara d n  ducs 1"s lapidcr i tres elr mcdalioní. 

98. Arxiu de la RABLB, r-IV-jfrt. 
99. Amiu de la RABLB, I - I V ~ / ~ + .  

roo. Arxiu dela RABLB, r-IV-3/13. 



donat ordres al "Colector de Anualidades y Vacantes, D. Nicolas Draper", per 
tal que restessin a disposició de I'Academia "el sarcófago y demás objetos anti- 
guos que se hallan e n  la casa del Arcedianato mayor, reemplazándolos como la 
Academia indicó a la Dirección general de Rentas y Arbitrios de Amortización 
según lo manifiesta en  el oficio de 31 de Julio que me ha comunicado y V.S. me 
repiten en  el suyo de 15 de Agosto á que tengo la satisfacion de conte~tar". '~' 
Fruit d'aquestes gestions, en la sessió del 19 d'octubre de 1838 es notifica de for- 
ina prematura que aquests objectes passaven ja a mans de I'Acadeinia. De fet, 
les coses no es resolgucren d'una manera tan simple, ja que en la sessió del LO de 
desembre de 1839 es tomava a demanar que no es posessin inconvenients a la 
cessió del sarcbfag i de les altres antiguitats de "la casa del Arcedianato mayor". 
En aquesta mareixa reunió es va proposar sol.licitar al Govern que reclamés, 
d'acord amb el Ministeri corresponent, al Subdelegat d'espolis el lliurament defi- 
nitiu d'aquestes antiguitats, perh tot va ser en va i encara s'escoiaren uns quants 
anys abans que es tornes a reprendre la reclamació. 

Fins al 18 d'abril de 1844 no hi ha un nou ofici de l'Intendent de la Província 
de Barcelona en  el qual copia les instruccions que ha donat a I'Administrador de 
Béns Nacionals.'"' En aquest ofici assenyala que Joan Cortada, coni a director del 
Museu, por fer-se cirrec del sarcbfag de la casa de l'Ardiaca, encara utilitzat c o n  
a pila, pero substituint-lo per una altra. Es documentari aquesta entrega per si en  
un futur algú el reclama legítimament."] Tanmateix tot és en va. 

Novament 1'1 de maig de 1851 Cortada encara es lamenta que no  s'han po- 
gut traslladar al Museu el sarcbfag somi i els medallons de bustos que resten 
col.locats en  el pati de la casa de l'Ardiaca, exposats a tata una serie de riscs, i 
proposa insistir ara ainb el nou ardiaca que ha  estat elegit recentment i del qual 
se sap queja es troba a Barcelona. No sernhla tampoc que aquestes darreres gesti- 
ons tinguessin exit, carel  7 de desembre de 1855 s'inforina del que s'ha fet sense 
obtenir cap inena d'aveny. 

Sembla que la principal preocupació dels encarregats de lliurar les obres és 
asegurar que i'edifici no perdri valor si es desprenen d'aquestes. Per aquesta 
raó l'Academia reclama ara a Hisenda ~oder -ne  dis~osar definitivament. Com 
havia passat en  altres casos, des d'Hisenda es respon a I'Acadkmia el 18 de gener 
de 1856'"' que, tot i que no esti  en les seves atribucions cedir els monuments 
de la casa de llArdiaca, fari el que calgui pesque aix6 sigui possible. Mostra de 
la voluntat de resoldre el problema és la comunicació el 22 d'abril de 1856 des 

ror. Awiudela  RABLB, r-IV-31ii. 
102. La nova Adminisrració General de Uéns Naciunñls subsriiuia I'anriga D i r e c c i n  aArbitrir, suprimida I'I de ícrem- 
bre de 1842. 
roj.  Arxiu de k RABLb r- IVj / jq  
104. Amiu dc la RABLB, i-l\'j La ~eclamació de 1'Acadkmia porta la rlals del 34 de gener 



d'Hisenda dient que s'ha rehut un ofici del 18 d'abril de 1856 d e  la Direcció 
General de Béns Vacants en el qual s'accepra lliurar els esmentats rnonurnents 
a 1'Academia "puesto que no influyen en el valor de la indicada finca".loj Ara 
només auedava informar els acadeinics iaixí es va fer en la sessi6 del 26 d'abril. 
quan se'ls comunica que s'ha resolt finalment la qüestió dels objectes de la casa 
de 1'Ardiaca. Calia solucionar encara el problema del seu trasllat i de les despeses 
d'aquesr, per a la qual cosa I'Acadeinia havia de posar-sc d'acord amb el Comissi- 
onat de Vendes per tal de fer-se cirrec dels objectrs. Des de l'inici de les gestions 
havien ja transcorregut divuit anys. 

Pel que fa a I'edifici, I'any 1870 passi a mans de particulars, que reorganitzaren 
el conjunt de la manera que avui podem veiire i posteriorment fou adquirit per 
llAjuntament, que eldestiniaseude I'Institut Municipal d'Historiade Barcelona. 

2 . 2 . 3 . 3  Columnes del carrer I'aradís i Llibreteria 

Conegudes des d'una data ja remota gracies al fet que sernbla que sempre 
foren en part visibles i a les descripcions acompanyades d'il.lustracions que en 
feren puja de^,^^^ Poi~z,'~i el comte de Caylus'"" B~osarte,'~9 havien estat interpre- 

. tades de inolt diverses inaneres. Pujades les considerava cotn a part d'un portic 
d'algun temple, mentre que Jeroni Pau i Pere Anton Beuter pensaven que for- 
maven part del scpiilcre d'Ataülf. Per a Bosarte "esta obra sería la decoracion 
urbana, 6 civil del Aqüeducto quc traía el agua de la montaña de Colcerola ?+ la 
C i ~ d a d " . " ~  Antoni Celles la suposava obra cartaginesa, i fins i tot el mateix Pros- 
per de Bofanill la tenia per obra medieval del segle xiv. L'opinió probablement 
tnés generalitzada era que es tractava d'un temple dedicat a Hercules. 

La primera tnenció d'aquestes columnes en la documentació de l'Acad2rnia 
la trobem recollida en l'acta de la sessió del 20 de febrer de 1838 en el decurs de 
la qual Josep Marii de Cabanes i d'Escofet, acadeinic des del 10 de marc de 1816 
i al rnateix temps regidor perpetu de I'Ajuntament de Barcelona,"' va llegir una 
mernbria que el1 inareix havia escrit i que es publicaria aquel1 inateix any"' sobre 
l'antiguitat de les colurnnes del carrer Paradís, assenyalant que es tractava d'una 

LOS. Amiu de la RABLB, r-IV-j. 
106. C.  Pujnors, Ciúntca Univrnaldrl PuinripadodeCatoluña, Piimera porr, vol. 1 (1829), cñp.XX\I, p i g s  84-88, En Pedi- 
ci6 dc 1603 creí gravars acornpinyen el rexr. 
707. A. P o ~ z ,  Vmge de Erynnn rn qitr w da noticia de los ioior inns aynciohlrr, y dtgnii, d r  inbcrre, que hay en ella, vol. XIV 
(Trotndc Cct,iiina), ,Madrid 1788, pjgs. 62-75 i una Iam. 
ro8 Rwusii d'Antiqmlés cgplunnir, rtn<rij~<e$, gmqua, romoina et gnulotwi, vol. IV (r ió ' ) ,  pags. 361.363, km CVII, on 
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I r r .  J. R .  C a n n ~ ~ s , " E s t u d i s  biogrifichr d'algunr benemGtirspatiicii qui ilustren aquesra Acni!emia';Bokiiii deiaRcnl 
Amdrrnui<Ic BurnaiLEtiili d i  Barcelona: tio 102 (gener-mar$ de rsz9),pigs. i8-20. 
iiz. Memon<i iohrcíl teni1ilo de t 1 é ~ ~ ~ ~ l i . r  y de ririictr iolumnar exiitintei rii el dia eriesta rtudnd de Rariclona, Bnrceion;i 183s. 



construcció antiga i no del segle xiv com afirmava Prosper de Bofarull."3 La raó 
de l'inreres de Cabanes per aquestes columnes calia buscar-lo en I'encarrec del 
1 3  d'octubre de 1835 fet per la Junta de Comer$ a Antoni Celles, a Josep Arrau 
i a el1 mateix per tal de prendrc rnidcs, fer buidars de Les colurnnes, realirzar 
els p lho ls  i elaborar una memoria. La Junta de Comer<: pretenia obtenir atnb 
aquests treballs dibuixos i models exactes per a 1'Escola gratuita dlArquitectura 
de la qual era vocal el mateix Cabanes. El resultat principal de tot aquest esforc 
fou la rnernbria redactada per Antoni Celles que porta el següent títol: "Memoria 
sobre el colosal templo de Hércules que se halla en Barcelona".""l l lxg de la 
memoria Celles fa un recull de dades i observacions que sobre aquest monument 
havia anat redactant des de feia ja teinps i que va confiar 3 Cabanes puc abans de 
morir el 23 de desembre de 1835 Aquest, seguint Isidoro Bosarte, va presentar 
a la Junta de Cotnerq una proposta d'enderroc de les cases que envo11:avt.n la 
columnata i deixar-la visible, un projecte que encara trigaria inolts ainys a fer-se 
realitat amb la declaració de Monument Nacional de la casa no l o  dt:l carrer 
Paradís l'any 1 9 2 4 . ~ ~ ~  

Mort Cabanes el 4 d'abril dc 1842,l'Acad&mia va adrepr  un ofici el i 7  d'abril 
de 1844 al seu fill, Francesc de Caballes, deinananr-li, no sabem per quina raó, 
"un modelo ó plano de las colunas antiguas que ecsisten en  una casa de la calle 
de Paradís y de la Libreteria, levantado con esmero por el acreditado arquitecto 
D. Antonio Celles en el año dc 1836 por disposición de la Real Junta de Comer- 
cio de aquella época, otro de la derruida Yglesia de Santa Catalina, y otro del 
primitivo recinto de esta Capital". Aqtiest va respondre el 18 de julio1 dient que 
no els tenia entre els papers del seu pare i que probablement es trobavcn en  la 
classe d'arquitectura "de la Casa L~n ja " , "~  juntament arnb els de l'antic recinte 
de la ciutat i els de laja enderrocada església de Santa Caterina, "levantados con 
suma exactitud por el arquitecto de esta ciudad 1). J .  Casademunt." 

Segons I'informe de I'Arquitecte per la Real Academia de San Fernando, 
Francisco Daniel Molina, quan I'any 1850 foren enderrocades dues cases del car- 
rer de la Llibreteria varen apareixer cines columnes antigues que, comes :suposa- 
va, eren "restos de algun templo consagrado a la adoraciiín de los ídolos". En el 
curs d'aquest enderroc desaparegueren esrnicoladcs, segons es diu, dues de les sis 
columines, cosa que no deixa de sorprendre si tenim en  compte que l'any 1870 

1 3 .  Lor conde< d e  Rnrcelnno utndiiado<, R;irceluna 1836, volum regon, pagí 182~183. En no13 1 pag. 283 apunmva: ''La 
Real Junra de Comercio, riemprc dispuesta 5 foiiieiitar y protege? lar arces, !ha mandado h;icer rsrr ano de 1836, bajo la 
diiecci6ndel S r  DotiJosé Mal-iaiiodecabines y drlscredinilo kirqiiitecto D.AnronioCeUes,unaexcavacioiienelpuiito 
en  que estan estas rolunas, y esperamos con ansia la rclacion de los descubririiienms que resolren: 
L I ~ .  Rcproduida s J. B n s s a r , o n a N o ~ ~ ~ . ~ ,  Fl te~r i j~ lo  rmnnno de Ilanelona, RAUASJ, Barcelona 1974, pigs. 103-128. 
115. Amiu de la MI<, CAB!q/7~>+6!5s(i-~). 
i i 6 .  Arxiu dc la RABLB. I~IV-JI~,~. 





Josep Puiggarí encara esmentava "cinco enormes coluinnas, o mejor Los grandes 
y ricos capiteles de ellas que sostienen un trozo de arquitrabe y comisa formando 
esquina." Amb les restes d'aquestes dues se'n va recompondre una que fou col- 
locada posferiortnent a l'exterior de la capella de Santa  gata, on va roinandre 
fins I'any 1956"~ (cat. 73). El 24 de marc de 1851 l'Acadkmia de Belles Arts in- 
forinava a I'Acadeinia de Bones Lletres que, com que s'estava portant a terme la 
demolició d'unes cases del carrer Llibreteria. on  hi havia unes columnes antieues u 

i, ja que aquesta disposava d'un muscu, calia decidir que era el que sc n'havia de 
fer.'In Ateses les dificultats que suposaria en  aquel1 moment la recuperació d'un 
conjunt d'aquestes característiques, 1'Academia poc va poder fer més que donar- 
se per assabentada i agrair el gest. 

Com que les columnes restaren en el rnateix lloc on  havien estat localitzades 
i no es va portar a terme cap ac t~ac ió , "~  1'1 de gener de 1903 i novanient el 9 de 
febrer de 1904 el Centre Excursionista de Ca ta lunp  va enviar sengles oficis a 
I'Acadkmia de Bones Lletres. demanant la cessió en  diobsit de la coluinria roma- 
na instal.lada cn la Placa del Rei, per tal d'unir-la a les altres tres que encara es 
trobaven al n. 10 del carrer Paradís.lzo En l'ofici de 1'1 de gener es parla de diles 
columnes, "una ageguda no 'S veu desde el carrer; la que s'aguanta ha causar re- 
petidas reclamacions del vehinat". Aquesta petició anava recolzada per un altre 
ohci de I'AssociaciÓ Artístico-Arqueolbgica Barcelonesa del 30 de novembre de 
1903 en el qual s'assenyalava que el propietari de la hnca havia decidit la restau- 
ració d'aquest temple consagrat a Roma Augusta, pera la qual cosa es detiianava 
la reintegració de la colutnna que "esa Real Academia posee y tiene levantada 
en el cercado anexo al Museo provincial de Antigüedades".'zL A conseqüencia 

117. Coriada en el se" informe del j de  febrir  de 1855 er lamentava de les dificuliars que se l i  havien prerennr i com 
finalment havia hsgur de derirrir: "Bien Iiubiera levantar 12 coluna que estuvo en 1;i calle de Parailis pero las 
miichas piezas de  que se compone, el  detenoro de algunas de  ellas, cl  grandc volumeii de rodsr, k necesidad de srenrirl i  
sobrc una sólida o b n  de  w l  y cinto, y el aislamiento en que era lorzoso co1ocarl;i; ya par no haber en el edificio punto 
alguno en qiie apoyarlo, ya porqueno ponerla aisladarena quirarle parte dc ru inrerér, rodoerro, digo, me ha deretiido de 
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rzr.  Arxiu de la RABLR, r-IV-3/70 Hi ha dos docurnenrs relaiius a aquesi mateir ;issumpir que porten el no 70. 



d'aquesta demanda l'Acadkmia es mobilitza i crea una comissió per a estudiar 
el problema. El 27 de febrer de 1904 aquesta emet un acurat dictamen, quan ja 
semblava que hi havia una certa pressa per a instal,lar-les."' Les conclusions 
foren aquestes, tor i acceptar la possibilitat del retorn: en primer lloc ilo hi havia 
cap dubte e n  relació amb la titularitat academica d'aquesta colutnna, "es dueña 
absoluta"; I'Acadetnia havia pres l'acord de la seia nova col~locació el 30 de maig 
de 1879, i havia encarregat aquesta inissió a Andreu Balaguer i Merino, sense que 
hi intervingués en cap moment la Comissió de Monuinents; per la seva banda, 
José de Manjarrés la va iiicloure en el seu cathleg i figurava també en el cathleg 
impres d'Elias de Molins. Després d'assenyalar quins serien els avaiitatges del 
retorn, recorda altres retorns anteriors: els dos scpulcres de la família Belloch 
(1856)  a Joaquim de Mercader, procedents de Sant Pau del Camp, i el sepulcre 
de Ramon de Penyafort (1876)  a la  catedral."^ Es reserva, pero, exigir que no 
pugui ser objecte d'especulació futura, n i  quedi fora de l'abast del públic. En 
aquestes rnateixes conclusions determina la cessió e n  diposit de la columna, que 
les despeses del trasllat aniraii a carrec del Centre Excursionista o del propietari; 
que 1'Acadetnia es reserva el dret de reivindicació en cas d'enderrocarnent o pe- 
rill per a aquesta; i finalment que el propietari n'ha de permetre la visita pública. 

La coluinna va restar en aquest inateix lloc fins l'any 1956, dcsprés d'un primer 
iiltent frustrat de la Comissió de col.locar-la amb les altres llany 1935, en conside- 
rar que era un destorb per a la realització de les excavacions de la Placa del Rei:'+ 

2.2 .3 .4  EL7 anomenats Banys arabs de Barcelona 

A principis del segle xix Alexandre de Laborde va visitar la ciutat de Barce- 
lona i, seguint puntualment les dades contingudes en I'obra d'lsidoro Rosarte,"< 
va fer un recorregut per diversos monuments, entre els quals h i  havia els Banys 
~ r a b s .  Fruit d'aquesta visita és una descripció d'aquests en la qual incloii una 
planta, I ' a lp t  i la vista de la sala central que, com en altres casos, Laborde és 
el primer a publicar. Ja  anteriorment, altres s'liavien ocupat d'aquests banys, la 

122. La Comi551óe~mva fol.mad3 perFran~es~CirremsCandi, Eerraiide Sagarra, Joiquim Kiem i Bcrrran iCuiUem M. 
dc Broci. L'ArrociacM Arrírtico-ArqiieoIii6ica Uarcelonrsa, com a primera intrressarla eii Pinforme positiii de I'Acad&rnii, 
li dóni les grjcies el i g  de i n s r ~  de rga+"por elacertadoacuerdoque hacomido al aceptar lasconclusioncs dclluminoro 
diccámcn dc rcferencia:'An<iu de la RABLB, i~ lV-3  Elmateixfa el Centre Exciirsionisia de Cairlunya el 26de maig, rat 
insisrtnr en la necesririr dblleugerir elr rritnirs. 
iij. El Capirol de la Catedral haviñ reclamat el srpulcrr de Ramon <Ir Prnyafurt per a inscnhi-lo en la seva capilla i 
iixi es fi saber en 13 rerrió del ig de febrer de 1876. Sembli quc el Capirol es proporava a mis restaurarlo (Serrió del S 
d'abrilde ~876) .  
124. Amiu dc la RAH, CAB/g/7g46/6g(i~i) i p(i-1). 

r z ~ .  T. BoshnrE,c%r. supr:i,cíp. lX,pigs.hj-70. 



primera descripció dcls quals és la de Jeroni P~jades,~'%ense aportar, pero, cap 
rnena d'imatge o planta. En la majoria dels casos, tots aqiiells que han tractat 
dels Banys aprofiten per fer referencia a la lapida de Lucius Caecilius Optatus, 
reutilitzada en  un mur d'una casa situada e11 la cantonada dels carrers Arlet i 
Hercules, en  la qual es fa menció d'uns banys que evidentment no  són. aquests. 
Aquesta associació, que fa Pujades per primera vegada, va fer fortuna cntre tots 
els que en  un futur donarien notícia d'aquests banys fins ben entrada la segona 
meitat del segle xix. 

Segons Bosarte, quan descriu la sala principal, "el piso de este gracioso edifi- 
cio del laconico, 6 sudadero está en  el día tan alzado de escombros, tierra, peda- 
zos de ladrillo, cascote y trastos viejos desechados, que algunas de las columnas 
se ven enterradas hasta cerca del Capitel. Parece conspiración". Al  filial iie la 
descripció afegeix que ha pogut parlar amb el propietari i que aquest li liavia dit 
que els faria netejar i que si "puede ser de alglin uso útil la vendería con gusto en  
lugar de abatirlan."7 Aquesr 6s de fet el primer avís de I'enderroc que finaltnent~ 
es portaria a terine I'any 1830 pera construir una casa nova. 

Pocs anys després Pi i Ariinon, utilitzant com a pretext el fer que havia caigut 
en les seves mans "un puntual diseño del plano y corte del sudadero de unos 
Baños antiguos que se destruyeron con el derribo de la casa en que estaban", 
redacta una memoria sobre la inscripció dcl carrer Arlet "por la relacion que 
tienen dichos Banos con esta ins~ripcion". '~Ts desconeix, pero, qui 6s l'autor 
d'aquest planol. 

El 17 d'abril de 1844 I'Acadkmia deinana a Francisco Ferrer i Rosell, propie- 
tari de la casa on  existien abans els Banys, informació sobre aquests, obtinguda 
quan es varen fer els fonaments de la nova casa. En La seva resposta a ('Academia 
el 6 de maig de 1844 comunica que ha parlat amb l'arquirecte Antoni liovira i 
Trias i que aquesc "tiene copiado del original todo lo que había en los baños ára- 
bes que con cl mayor sentimiento, y solo por necesidad hice derribar, porque de 
otro modo no habría podido construir la casa que habitu". L'arquitecte esta dis- 
posar a donar-ho tot a I'Academia, només amb la condició que el seu nom figuri 
de forma honorífica en  els registres de la Institució. Els motius que I'han mogut 
han estat "para complacer a esa Ilustre Academia de buenas letras y al mismo 

126. J. Puiaues, Crónica Univrnal do1 Principado de Catnluñn, primera prii, vol. 111, Barcelona 1831, llibie IV cap. XLy 
pig. 72. Pujader comeiira que coneixia bC aqurstmonument. "Y  10s hc visto muchas veces corno vecino, porque ~engoL i  
casa parerna en la misma calle." 
127. 1. BOBARTE, ~ i i .  IUpVa, pjg. 70. 
128. A.A: PT ~ A ~ ~ ~ ~ ~ \ ' . ) u l i r n u n a  <obre la inriviption iorncila a<ulpMarnuri innrniolioioiadoen laoquiiiadc laiallcden Arlet 
de ln mudadda Barrelorio "~niovo del mebido de drscnhir erlor mon~imciitor, áfin de genemiizar enErpaia iu opniiopoimrdio de 
lo verdndarn ygrriuinn inlrligrnrinde ru contenidocon clplono yiortedel rudademdr unni hriiioi unliguoiiiire rxirlinnrn lamtrma.  
M6 d e  I'Arxiude la Real Acadctiiia de la Historia 9/65or presenmdu a la Academia Pany i B 3 ~  Hi hauna rcgoria chpis de 
lamemoria rambéde rRj4(y/iyou!prr~ ~ei ire la~lanrai l lakit  dels Banys.i\qucrril&pidarainiiia,que I'Acidemia tarnbé 
voka per alseiiMureo, nofou dcrencarrsds delmur i rrisllidida 31 Museu Arqueulogic fins I'abril<lr 1936. 



tiempo coadyubar al laudable fin que se ha propuesto de conservar y reunir en 
un solo punto los respetables monumentos de la historia y esplendor de nuestra 
patrian."9 Tanmateix no ha estat possible trobar en I'Arxiu de l'Academia la 
copia d'aquest planol. El fet que d'una banda Pi i Aritnon presenti una planta 
i un alcat a I'Acadeinia de la Historia l'any 1834 i de l'altra que l'Academia de 
Bones Lletres demani deu anys més tard els plinols al propietari permet suposar 
que aquests eren millors que aquells. Lamentablement no ha estat possible com- 
provar-ho. 

2.2.4. Intervenció de 17Acad&mia i dels academics en l'estudi i en la recuperació 
d'objectes arqueolbgics de la ciutat de Barcelona centrats en  el sector de la 
muralla antiga 

Tot i que Alberto BaliPl0 afirma que "puede decirse que durante todo el si- 
glo xrx y aún parte del xx la labor científica se redujo al comentario, ocioso en 
ocasiones, de restos visibles y conocidos o a la recuperación de hallazgos ocasio- 
nales", la veritat 6s que en deterininats casos hi  va haver un esforc notable per 
tal de coneixer rnillor i interpretar tots aquells elements que anaven apareixent 
a mesura que cl picot anava fent desapareixer edificis i construccions dins el de- 
senvoluparnent de la inateixa ciutat.')' 

En aquest procés transformador, els treballs realitzats al voltant de la muralla 
antiga, fruit de les accions empreses relacionades amb la reforma interior, són els 
que despertaren més interes per part de les institucions en  general i de I'Acade- 
rnia en particular, grhcies a la seva espectacularitat i al gran nombre d'elements 
antics que es trobaven, i que es traduiren en el de~envolu~ament  d'una meritoria 
tasca centrada en I'aixecainent de plinols anib diferents detalls i a la recollida de 
tnaterials arquitectbnics, escultorics i epigrhfics. En aquest sentit, fou notable la 
labor realitzada per aquests precursors, entre els quals es troba Pi i Arimon, de La 
qual aquí ens ofereix un breu resilm: 

I-lace ya bastantes años qrie einlireiidimos las investigaciones y trabajos para el levanta- 
miento del plano geométrico de estas murallas, ayudados por la Junta de Coinercio dc 
Cataluna, á instancias de su digno vocal D. José Mariano dr Cnhanes,'j2 la cual nombró 

129. Arxili de la RABLB, 1-TIT-3/38. 
o Colonia Ivlia Avgurta Patrrna Foiicnfin Bmnirio, Bibliorheca Archieologica IV CSIC, Madrid 1964, pig. 58. 
3 .  ' ' ho ra  se va dando la úlrima miiio á la toca1 demolicMn de los tniias de esas murallas: los pocos fragmentos de 
esculruia ó lapidiris, que enconmdvs en riias han  podido ral\~rse, re han depositado en el Museo esrablecido eii el 
convento rle S. Juan; los demar siliares, cuyas dimenrioner pasmo" y paran i lo mar rudo del vulgo, ron destrozados y 
vueltos 5 labrar en varias piezas para consrruir casas modernir." P. PIPLKKEK i F. PI I MARCALI, R~(ued111 y Bellezar de 
Erya?in(C8rñlii!ia), Barcelotia 1839, vol. regon, pig. 57. nota 23. 

132. J. M. dc Cabanes i2scofrt era awdemic de Bolier Lletrcí dci del iu de m a r ~ d e  Pany 1816. 





por la parte facultativa á los arquitectos D. José Oriol y Bernadet y D. José Oriol Mestres,'" 
quienes, justo es decirlo, desernpeñaroti su cornrtido con inteligenc~a y de un [nodo que 
clarainente prueba su entiisias~no por todo lo que atañe á la historia rnoiiumental del arte 
qiie profesan. Bastante lo deiniiestra la lámina que acompañarnos, copia exacta del plano 
original que turirnos la honro de presentar á aquella corporación iliistrada. Practicamos 
coi1 tal motivo varias excavaciones al pié de la torre de la bajada del Palao, en  los alma- 
cenes de esta casa, e11 la señalada por el núiiiero 11 de la callc de Basca, y en el jardín del 
Monasrerio dc la Enseñanza; las cuales nos hicieron ver trozos enteros de dichas iuiirallas, 
su espesor, su altura, las diferentes cornisas que las coronaban: objetos que revelan las di- 
versas épocas cn que fueron labrados y el gusto duininante en la escultura. Así tios cupo el 
adrriirar su belleza p suntuosidad, y la solidez de su fábrica motivada por lo bien trabajado 
de sus gruesos sillares y por la tenacidad dc su argamasa; y el exarniliar, si vale decirlo, pal- 
ino á palmo una de las más estiinables preciosidades de Barcelona, de la cual muchos so11 
los que han Iiablado; pero pocos los que han podido verla y esriidiarlaL3+ 

Malauradament desconeixem detertninats detalls relatius a algunes d'aques- 
tes intervencions ja que, com hem indicat en la introducció, no s'han conservar 
o no ha esrat possible localitzar tots els textos de les membries que sobre aquestes 
activitats es varen elaborar. Així sabem que en la sessió del 8 de inaig de 1849, 
Josep A~itoni  Llobet i Vall-llosera va llegir una mernbria titulada: "Indicaciones 
sobre las antiguas inurallas de Barcelona que resultan de lo que se ha observado 
en los últimos derribos de ellas y observacioncs acerca de algunas inscripciones 
encontradas en las mismas", plena segurament de dades interessants, especial- 
ment sobre aquelles inscripcions, d'algunes de les quals actiialment no consta la 
procedencia ni les circumstancics de la seva localització. D'algunes d'aquestes 
rnembrics i treballs que es realitzaren no s'ha pogut disposar de les fonts originals, 
sin6 de referencies recollides en obres posteriors, que ens il,lustren sovint d'una 
inanera parcial del seu abast. Sobre aquest mateix tema Carreras Candi ens pro- 
porciona algunes dades més, delimitant tnillor l'irea on s'efecruaren els treballs: 

Iinportants (oren los estuilis arquitectonichs dels Srs. Mestres y Oriol, en resúm aprotitats 
per Pi y Arimon. D'ells ri'han quedat sct traces o mapes f eo  ab escala d'una inanera dcta- 
Ilada, cb  es: la plarita general dc la muralla; La planta y alcat de tres torres del antich palati 
reyal, que passi a la Inquisició, y se derrocaren eii I'any 1R37 en lo carrer de la Tapinería; 
la planta y alcat de les ducs torres de la muralla existeiirs en una casa del Carrcr de Ba- 
sea, correspunents a les llctres A B de la planta general; la planta y alcat dc ducs torres 
del jardí de ks rnongcs dc la Ensenyanqa, que correspoinen a les lletres F H de la planra 
general; alguns detalls de fragments de cornisarneiits ah que e9 reinacavan les torres dc les 
inuralles. y lo detall d'iina cornisa de la muralla del palaii reyal, derrocada cn  1837, a la 
Tayincria.'" 

. . . . 
. . 

i33. fmtoniCeUcr fou Yiiiicisdor dela f3sca #aixecirneiic planimkrric de les giiialler i a la rew mort fou contiiiiiida 
: 

.:.: ' 

per aquerts dariers. > . .  . .. . , ..:,. .',G ' 
134. AA. Pi  i A x i - o ~ ,  cit. rupr3,vol. 1, pjgr 315-326. 
135. F. CARRERAS Canor, Geogmfio G e n e m l d i C ~ t n l u n ~ o .  Ct~ttat  doBarieioi~a, Bsrcelona rjd, p5gs rr3-rril .  
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En aquesta relació no hi figura el sector de la muralla corresponenr a I'antic 
Palau Reial Menor, que en el plano1 apareix senyalitzat amb les lletres C:, D i E i 
que seri posteriorment objecte d'una major atenció quan es porti a ternie cl seu 
enderroc. 

Alguns detalls d'aquestes intervencions es troben en  el volum primer de l'obra 
de Pi i Arimon,'3%inb la reproducció d'un plinol general coin a cornplement de la ~ 

descripció del perímetre de la muralla antiga i de les parts que ha estat possible es- 
tudiar, grhcies al fet que erenvisibles en  l'interior de les cases o perque ja s'hi havien 
fet obres. En aquel1 moment una part de la muralla havia estat ja desmuntada 
en  obrir nous carrers o roinania oculta per les cases construides al davant. La 
presencia de rantes inscripcions romancs en I'obra de la muralla portava Pi a su- 
posar que tores elles havien estat emprades en epoca posterior per a rcparar-la.'iJ 

En la sessió del 20 de gener de 1837, Llobet i Vall-llosera va anunciar el des- 
cobritnent de dues lapides romanes en  l'enderrucament d'una casa del carrer dels 
Banys Nous. Segons I'informe presentat pcr Llobet en la sessió del 19 de desem- 
bre d'aquell tnateix any havien estat localitzades reaprofitades en  la muralla com 
a material constructiu "en una de las torres cuadradas que en ella había" i havien 
estat cedides pel propietari Juan Massb al Museu de l'Academia, on  ingressaren 
el 23 de febrer de 1837. Es tracta de la lapida de Sulpiciiis Ursianus (cat. 20) i la 
de Decitnus Iulius Faustus (cat. 24). Elias de Mulins precisa que aquest enderroc 
va afectar els terrenys de les cases que posteriorrnent portarien els núms. 15-18 
del carrer dels Banys. Uns anys més tard, a fiilals de febrer de 1849, en  aquesr 
tnateix punt els editors d'IRC-IV situen la troballa del fragtnent no 155 (cat. 22) 
que correspon a un monument funerari. Del no 11 del mateix carrer va sortir 
la lapida d'usulenia Valentina (cat. ZI),  bé qiie s'ignora la data en  la qual fou 
localitzada. Aquel1 mateix mes de febrer, rnult a prop de la baixada dt: Santa 
Eulhlia va apareixer una nova lapida dedicada a Faustinula (cat. 23), juntament 
ainb diversos fragments arquitectbnics (pilastres, cornises) i dos busts de marbre 
molt ben conservats, que foren cedits al Museu pel propietari de la casa, Esteve 
Capdevila, rot i que no hi ha constincia que realment ingressessin al M~seu. '3~ 
O no es va anotar la seva entrada o es va fer sense donar detalls i formen part de 
la serie d'elements arquitectbnics de procedencia desconeguda que es recullen 
en l'anncx. Tampoc sc sap res dels dos busts de tnarbre. Només la Ihpida va ser 
registrada i es conserva notícia de la seva procedencia, encara que no consta 

136. AA. PI r A n i ~ o l i ,  cit. suprs, vol. 1, p5gs 319.326. 

r j 7 .  AA. PI 1 A n r ~ o n i ,  cit. siipn, vol. J, nora 27,  phg. jlc En aquzsia breu relacio de Iipides parlo d'uiii ¿'elles lacalit- 
zada nofcia gaire rcmps en el muro <ontig~<o ri la torredel ario de la hajnda de IoiLcanrr. Ér la no ir19 d's dehl'  
138. A. B a r i ~ ,  Liii Murnllns hoja-imprnnlrr de Uoriirio, Anejos de Aicliivo Espifial de Arqueologin 11, Madrid ,961, pigs. 
83-84, Balil a Calonin ... psgr. i 2 6 - i i 7 .  proposa identficar iin d'aquests busth amb una tests masciilna ilelMuseu Arqueo- 
logic, que an-ibuii al fons reui i i t  per PAcadernia. 



d'una inanera exprcssa com a propietat de I'Academia. tot i que rainpoc es diu 
que ho sigui de la G7missió. 

De tura aquesta relació, si exccptuem les dues inscripcions de Juan Massí,, 
I'arxiu ile L'Acadkinia no recull cap dada relativa a la cessiú de les ja esmentades 
ilel carrcr clels Ranys amti posterioritnt a I'any 1837. Es cuneix I'existkncia d'al- 
tres Ihpidcs cii aquest mareix sector, pero desaparegucrcn ahans que L'Acadkmia 
inicies I n  sev;i rccoiii~la, entre les iluais la IKC-IV 176 en el t i .  16, «n la va veure 
Hühner, i la IR(:-IV 183 concg~icla des 'le 1748 en enderrocar iinn pnrt ik la tnii- 
ralla rorn;it-ia per a cotisrriiir I'csgl6sia de Sant Felip Neri. 

Per la sevn dedicnció i per I'cnorinc activitat que va ilur a terme cet-itrndn en 
121 recerca. I'estudi i la difiisió del concixciuerit de l'epigrafia llatina Emil Hühner 
(T)iissililorf 1834-Berlín 1901) ocupa un Iloc ~ireferent. Autor del voluni corres- 
poiiciir a HizPini:i del Corpus I~iscriprionum Lntiiiarum (CIL TI) (1869) i del seu 
Suppletiiciititni (r891), va realitzar entre 1860 i 1889 diversos viatgcs a Espanya 
en el curs dels qii;ils va pudcr estudiar directament les inscripcions roiiiaiies J c  
Barceliina, gracies ;ils coiiractcs estahlrrts amh Esteve Paluiie i amh Antoni Elias 



de Molins (1889), amb qui va col.laborar molt e~ t re tament . '~~  Fruit d'aquesta re- 
lació fou el nomenament de Hübner el 1863 com a acadkmic corresponent de la 
de Bones Lletres, segons proposta   re sentada en la sessió del 14 de tnaig de 1862. 

Com a curiositat, cal esmentar la inscripció iberica, possiblement funeraria, 
encastada en un mur d'una casa propietat del notari Sos que s'estava enderrocant 
en el carrer Arc de Sant Ramon del Call i que no havia estat possibli: recollir 
perque existia un plet sobrc la casa.'+O Atesa l'originalitat de la treballa, ja que era 
la primera d'aquestes característiques, Llobet proposava aixecar "una acta formal 
en que esprese el modo y lugar donde estaba empotrado para que jamas pudiera 
ponerse en  duda su autenticidad". Finalment, no sabem per quina raó ni quan, 
fou encastada novament arnb la cara inscrita cap a ('interior del mur, i el don i  
definitivament per perduda:+' 

Més avall, seguint la muralla es trobava el convent de l'Ensenyanl:a, on  es 
portaren a terme diverses intcrvencions de l'abast de les quals hi  ha poques dades 
i sovint són confuses. Quan l'any 1847 tiraren a terra algunes cases del carrer de 
l'Ensenyanca es trobaren uns arcs antics ("ciertos arcos antiquísimos que rcstan 
todavía en pie"). L'Acadkmia, u11 cop assabentada, va comissionar el 23 de marq 
Llobet per tal que els examinés i preparés un informe. Com en altres casos, no cs 
conserva el seu informe, per la qual cosa no ha estat possible identificar aquest 
conjunt ni relacionar-lo amb cap altra de les troballes documentades. És evident 
que no té res a veure amb la galeria gotica, única part visible de l'antic pelau dels 
arquehisbes de Tarragona, que citava Ainaud,'4' ja que en tal cas no els haurien 
descrit com antiquíssims. La notícia de llaparició d'aquests arcs antics l'any 1847 
deinostra que el coinjunt de l'obra de reforma i rcurbanització del sector va tenir, 
de fet, major abast del que se suposa. Dos anys abans, el rnateix Llobet, en el curs 
de la sessió del 23 de desembre de 1845, i dins del programa general que havia 
elaborat en relació a i'estudi de la muralla romana, va demanar que es fes "un 
diseño" de l'antiga torrc romana que hi lnavia al costat del convent de l'Ense- 
nyanqa "en que constasen las diferentes clases de construcción que se observan 
en dicho edificio" per la qual cosa es va nomenar una comissió formada. per un 
arquitecte i alguns ~nembres de l'Acadetnia; resultaren elegits Renart, Piferrer i 
el mateix Llobet. Sembla que la proposta de Llobet consistia a continuar La tasca 
ja iniciada quan es va portar a terme el primer estudi seriós de la muralla abans de 
1837 amb l'aixecainent de la planta i I'alqat de dues torres i el fragment de mur 

139 .  A.U. Srurow i H. G I M I K O , " E ~ ~ I  Hiibner''a Plonemr d e  la  otqiicologia cnEipñadpl siglo n r r  a rgiz, Zoiia Arqueo- 
Ibgicano3, Alcalá d e  Ilrnares zoos. p3gr 333.340. 
rqo. Infomc de Llobet i VaU-llorera de I'ii de Febier de ~ 8 5 9 .  
iqr .  M.  A ~ ~ a c n o ,  t:lilgr~jin prerromnna, Catálogo del Galiinere de Antigüedades de la RA11,hlñdiid 1003,  fines 67A i 
678, págs. 176 i 277, amb els dibii~vos <Ir h Iipida da. Paluzie i J. Zóbel. 
142. J. AINIUD, J.  GUDIOL i F.P. VLRRIÉ, Catálogc h~onumentaidr Erpniin. LR ciudad dr Bar<idono, Madrid 194:'~pig. 231. 
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en el jardí del convent de I1Ensenyanca, pero no hi ha notícies d'aquesta nava 
intervenció, probabletnent perque les obres es realitzaven tnolt rhpidanient. 

Aquest nom "de I'Ei-isenyanca" qiie es donava al carrer prové del convent, ara 
desaparegut, que les inonges de llEnsenyanca habilitaren l'any 1655 en un palau 
que era propietat dels arquebisbes de Tarragona des del segle xiv. Les religioses 
varen reformar completament l'edifici i varen construir una primera església, que 
foil beneida l'any 1657, i posteriorment n'aixercaren una segona (1764-1765). 
Quan es va obrir el carrer Ferran I'any 1840 van desapareixer algunes clepcnden- 
cies del convent, els límits del qual s'estenien entre els carrers del Call, Avinyó, 
baixada de Sant Miquel i part de l'actual placa de Sant Jauine. Noves obres I'any 
1848 derruiren tina altra torre i uns inurs de considerable alcada que formaven 
part del Castell Nou en construir la casa no 40 del carrer Ferran i aquell mateix 
any foren localitzats tres fraginents de @lastres (cat. 86-88) "en el trns del no11 
carrer de la Placa de la Trinitat a la de la Constitució", és a dir en aquest mateix 
tram ara obert del carrer Ferraii.'+> La resta del convent va patir la mateixa sort 
quan es va crear el passatge del Credit entre 1873 i 1876. És en aquest moment que 
es porta a tertne I'enderroc de la muralla del sector del carrer Avinyó proper a la 
baixada de Sant Miquel, on aparegueren diversos elements arquitectbnics que 
s'ha pensat que podien relacionar-se amb el complex termal de la placa Sant 
Miquel, construit a l'inici del segle rr d C: en un solar propietat dels Minicis Na- 
t a l~ .~+ '  Formaven aquest conjunt set capitells corintis, catorze fusts i tres bases, 
la identificació dels quals entre cls eleinents registrats sense indicació de proce- 
dencia del Museu de Santa Agata no resulta clara. En el catileg d'Elias de Mo- 
lins consten amb aquesta procedencia sis capitells"' (n. 717-718 1, 1143, I Z S ~ ) ,  
catorze fusts (717-718 11, 1 ~ 1 9 )  i tres bases (717-718 111). Amb aquests elements 
i amb diversos fragments de comisa (E. de M. 718-723) es va reconstruir molt 
posteriortnent, en el Museu Arqueolbgic de Barcelo~ia, un pbrtic que presidia la 
sala dedicada a la vida religiosa romana, actualment no exposat. Cal deixar ben 
clar, perb, que aquests darrers elements no forinaren part del fons de llAcadkmia, 
ja que no hi hagué una intervenció activa de cap dels academics en aquest cas 
~ o n c r e t " ~  o, com a tnínim, no esta documentada. De I'etiderroc del convent es 

rqj.  Erias 06 MOLTNS, Catálogo .., no ~158-1261. "En las ex~avacione~ que se pracrican para la continiiacion de  una 
cloacaq~ierc csti abriciido e n e l  tmzo de la <nuera calle que  va desde l a  plaia delu trinidad a la de la Consrirucioii, y sirve 
decoiiriiiuacion i In de FernandoVII, se encontraron ayeialgunoifragmenror de pilasrras qiie ~ndicabñn h:,brr pertene- 
cido á algiin edilicio anriguo:'Eliar dc  Molinr ruposa que es rracr;i d'~qurstrs pilasties del Mureu per elirninació, renre 
errar-ne del ror segur (pigs. 3-4). 

I*. O. G n a ~ ~ u o a ,  "Les rcmes de Barcuio. 13 ciutar i Iurl>anisrne romans'' ñ ROmo o C~lnlunyn,  Barccloiii 1992, pig rjj. 
145 No resulta ciar si $6" s iso  sri. 
146 Balil s l a r  mitmllaipig. 8j camenm que "proceden cambien de q i i i  los tres fragmentos de pilartras del Mureu 
Arqueologic, dos acróreias con caberas de Mediisa y fragmenror, [res, de rus proloiigaciones y algunos fragmentos d e  
basas y rnoldurai', ror i que la idennficsció deir niatevinls del MAC ;imb rls que reciiUEliar de Molins Cr dlficil(A1berriiii 
nDi6i~i72). 
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recuperaren alguns elements arquitectbnics gbtics corresponents a la ja esmen- 
cada galcria situada darrere de l'esglfsia i que foren ccdits el 1875 per la Societat 
Catalana de Credit directament a la Comissió Provincial de Monuments perque 
els exposés en  el Museu de Santa  gata i que actualinent es troben al MNAC. 

Pel que es pot deduir, el paper de I'Academia en  relació a aquestes darreres 
troballes 6s tangencia1 i es circumscriu més a I'estudi dc la muralla que a la re- 
collida de materials. Precisament de l'anv 1876 és la notícia de la localització , , 

del major nombre d'inscripcions romanes en  el curs de L'enderroc dcl convent, 
que la Societat Catalana General de Crkdit va cedir al Museu sense que hi in- 
tervingués L'Academia, ja que es va fer cSrrec d'aquestes la Comissió Provincial 
de Monuinents. Curiosainent n'hi ha una (cat. 41) catalogada com a propietat 
de 1'Acadkmia i que IRC-IV presenta dins el conjunt de les de l'Ensenyanqa, 
sense que quedin clares les raons que justifiquin la presencia d'una única lipi- 
da d'aquest conjunt dins la col.lecció de 1'Academia. Del lloc on  fou localit- 
zat aquest important conjunt de lipides romanes es coneixen diversos detalls. 
D'unes es diu siinoleinent aue foren trobades "en el derribo de la Enseñanza. 
junto a la muralla del primer recinto". D'altres es donen més precisions, com que 
fou trobada en el punt on arrencava I'arc de la baixada de Sant Miquel (E. de M. 
819, 823, 824), o "en la acera izquierda de la calle de Aviñó entrando por la de 
Fernando VII" (E.de M.1082, 1083, 1085, 10861, o "en cl sitio que hoy ocupa la 
casa de la calle de Aviñó, esquina izquierda, subiendo la cuesta de San Miguel" 
(E. de M.1087, 1088, 1089 i 1137). Dues finalment aparegueren dos ariys més 
tard, el 1878, "en el extremo de la muralla comprendido por la casa níiiri. 34 de 
la calle de Fernando", que havien estat cedides per D. Pablo Turull y Carnadran 
(E. de M.1135 i 1136).'47 A més de les inscripcions, en aquest inateix edifici de 
I'Ensenyanca hi ha dos fragtnents corresponents a la part inferior de dues figures 
drapejadcs (Albertini 155 i j8), de les quals nomes una apareix en  el catileg de 
1888 (E. de M. 113z), idos mascarons ainb representació de la cacera del senglar 
(E. de M.1138 i 1139), que foren localitzats a nivel1 dels fonaments del convent. 

Més avall, seguint el circuit de la muralla, es trobava I'antic Palau Reial Me- 
nor. Fou edificat al peu de la muralla (compren cinc torres de planta rectangular 
i dues de circulars, de la no 41 a la 47) en  la segona meitat del segle xiv per a 
Elionor de Sicília, tercera esposa de Pere el Cerimoniós. En algunes de les plan- 
tes aixecades abans de I'enderrocw8 s'obscrva clarament la peculiar esti:uctura 
del palau recolíat sobre la muralla, utilitzant-la com a eleinent de suport amb el 
verger de la Reina a I'altre costat del inur. El Palau s'estenia dins l'irea comprc- 

i47. Sobre les inscripcions romancr localirzadeí en aqueír rector vegcu: F. FII~;'~. L i p i d i ~  romanas recién halladas en 
Barcelona", Rrvirta l~lt<tóit i i i ,  111, no XXV(rnñig de r876j, pjgs. rz9-135. 
8 J. Fucuir SANS. "La cara dcl Pdru delícmple, de Bircclond', a Locur Amoiriiir, 7 (>m+), pigs. 99-109. 
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sa entre els actuals carrers Templers, Cervantes, A"inyó, Gignhs i Ataülf. Fou 
enderrocat, a excepció de la capella, Pany 1858 '~~ a causa del seu estat ruinós, 
perb cainbé per raons especiilarives, higienistes i per interessos particulars."" Els 
darrers propietaris, els comtes de Sobradiel, prengueren aqiiesta decisió amb la 
intenció de construir habitatges plurifamiliars. Tot i aixo, anys abans, ja s'havien 
portat a terme diverses intervencions per tal d'urbanitzar tova aquella part de la 
ciutat antiga. L'any 1849 es va obrir el carrer Milans, el 1852 els carrers Palau i 
Comtessa de Sobradiel, tots ells dins I'imbit de l'antic palau, i el 1855 la baixada 
de Cervantes, que enllaqava el carrer Gegants ainb la placa de la Verbnica i que 
marcava el Iírnit occidenral del Palau. L'obertura de la baixada de Cervantes 
va coinportar i'enderroc de la casa d e ~ a u  Pijoan i el desrnuntatge d'una part 
de la muralla, cosa que va permetre la localització d'un nombre indeterminat 
de lhpides, la descoberta de les quals va rnotivar una cornunicació de Llobet i 
Vall-llosera en  la sessió del 19 de maig de 1855. En conseqükncia PAcadkmia 
va prendre la determinació que el director del Museu, Joan Cortada, i el rnateix 
Llobet realitzessin les oportunes gestions per tal de recollir-les. En la sessió del 
7 de desembre de 1855 es va tornar a parlar dels trhtnits realitzats, pero, segons 
sembla, no es recolliren mai, ja que no consten en el catileg de 1888. D'algunes 
d'aquestes Ihpides se sap que a rnirjan segle xix el contractista d'obres Francesc 
Brossa n'havia reunit quatre de roinanesrj' procedents de les obres realitzades en 
la baixada de Cervantes i les havia co1,locat encastades en  els murs d'un xalet 
de la scva propietat, Ca'n Dausa, en el Puget."' Aquestes inscripcions, excepte 
la IRC-IV 144, desapareguda quan el xalet fou enderrocat, restaren en aquest 
lloc fins Pany 1966, quan els germans Calvó, propietaris de la casa en aquel1 
nxoineixt, en  feren donació al Museu d'Histbria de la Ciutat (MHCB 8704,8705 i 
8706). 

La primera intervenció de I1Acadkmia en  els treballs del Palau Reial Menor es 
troba reSSenyada en el llibre d'actes de la sessió correspoi~ent al 7 de maig de 1858. 
Llobet i Milh comunicaren que s'havicn trobat "algunas antigüedades en el der- 
ribo del antiguo" Palau, i es prengué la determinació de comissionar Llobet per a 

r49. D'iquest moment Iii hiunipinmrasPolidclesminesdcihnric Yalaumenor,obra <Ir RamonMarri Alsina, duiaiii 
?enderroc Prny 1859 (MNAC/MAM roi4oj. 
150. P. H r n e u , J . M . h l o ~ ~ a l í ~ n i A  Ri\\ioa,"Sobre clrproccrros dlurbanit~acióiconsrruccióa l a  miia del Piiau Reiil 
Menor de Barcelona" uHirliiria irrbiinadel Pladr llurielariu, Aitrr del11 Carigrir .tHiileriadel PladeBarrelona(6t 7 de dirimbw 
de 1985),uoi. 11, Barcelona ~ggo ,p ig r .  145-165. 
i5i. Aqiicrrrs lapides (IRC-IV 81, 744, r67 i 174) iiiai no iiigrerraren al Muíeu de I'Acadsmia. 
152. S M A R I N E R , * L ~ ~ ~ ~ ~ T  romanas en la cara no28 de lacalle deEscipibn(Puwer)',Cundrnios deArpu~oln@oaHistoria 
de la Ci~idad, XIII(rg69), p8gs. 42-50. També del sector del Puget era la lipida de Sumisia U~sula erirrcnr eii una torre 
rimada a la caiiroiiada dek carien Sangorra i Manlde Diez, propietat d'Estei>e Galofre, en relació a la qual havia ofen 3 

i'Academia la possibilirai de ie r  un buidat, així com diversos maoiis rimbé romaní. Scrsió del zo de mar$ de i 8 8 0  En k 
secció de NotViaide la Rcvirtode Cicniiar tl~rldncai, 1 (lSSoj, p:igs. i r r - r r i ,  s'informan que licademicJosé R. deLtianco 
havia ja prerenrar la cbpiaja reslitiidi. Acrusimeiit han deíaparegut rant la copia com Poriguial (IRC-IV 196). 
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recollir-les. És aquesta la primera vegada que trobem Manuel Mili  implicar e n  els 
assumptes del Museu des del seu ingrés a I'Academia l'any 1845. A inés de la seva 
dedicació a la literatura medieval s'interessi també per l'art i l'arqueologia i per la 
conservació dels monuments ancics, un fet que es va manifestar en especial e n  la 
seva preocupació pel conjunt d'olerdola. En la següent ~ess ió"~ aquest inforinava 
dels objectes que havien estat localitzats en el Palau, "los cuales verían trasladar 
cuanto antes al museo".'l+ Probablement es tractava d'algunes inscripciotis roma- 
nes i d'altres objectes no idcntificats, ja que no s'ha conservat l'informe de Llobet. 

L'II de febrer de 1859 hi ha un nou informe de Llobet donant diversos de- 
ta l l~ ,  entre els quals la notícia que s'havien descobert "varias lápidas y otros ob- 
jetos estitiiables de antigüedades entre las ruinas del Palau Los cuales han sido 
hallados en los cimientos de la muralla antigua", i en relació als quals Llobet i 
Cortada ja havien pres la dccisió de recollir-los i cliposicar-los e n  el Museu. La 
darrera inforrnació correspon a la sessió del 25 de febrer en la qual es fa constar 
que havien estat localitzades dues lapides mes, així cotn un gran fragment de 
marbre que juntainent amh els altres objectes tainbé es trasslladaria al Museu. 
Com e n  altres casos, a partir només de la documentació, sovint poc explícita, 
no és possible fer-se una idea prou clara de quines i quantes eren les peces loca- 
litzades. L'acta de la sessió del 31 de maig de 1861 recull la notícia que la Secció 
d'Antiguitats de 1'AcadCmia havia optar aquel1 mateix aiiy al premi concedit 
per la Diputació Provincial amb un treball que portava per títol La descnpci- 
ó n  arqueol6gica de los objetos hallados en las excavaciones del Palau, precedida de 
una reseña histórica del edijicio. Malauradament, n i  e n  l'arxiu de l'Academia ni 
en el de la Diputació no hem trobat aquest treball, que de ben segur aclariria 
alguns aspectes de les obres realitzades i dels objectes trobats, entre els quals 
s'ha d'incloure el famós mosaic del circ localitzat I'abril de 1860 en el punt on 
s'aixequen les cases 9 i 10 del carrer Comtessa de Sobradiel i que fou cedit a la 
Dioutació. 

Una mica més aval1 de la muralla, en enderrocar-se Pany 1862 les dues torres 
del Portal del Regomir, va apareixer en el costat esquerre una magnífica porta 
geminada monumental just darrere d'una de les torres i que durant inolc ceinps 
havia estat identificada com a part del portic d'un teatre, probablement per les 
dificultats que comportava la seva correcta ubicació i orientació. Aquesta por- 
ta monumental, que s'integrava e n  el mur de la primera muralla i que h a  estat 
reproduida en diverses ocasions,'jS era, segons sembla, la primera porta del sec- 
tor del Regomir d'kpoca d'Aiigiist i ara, coin les altres, fou també abatuda. Del 

153. zRde rnaigde 7 8 5 8 .  
154. 11 de fcbrerde ~ 8 5 9 .  
155. £11 rehció a a p e s t a  porra vegeu O. GRANADOS, "Ertrucniri urbana de 13 ciutar loinaiid' a Hirtbna i Bnr~rlona,  vol. 
L. La iiiilnl nnliga, Barcelona 1991, paga. 16q-165. 
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tnoinent de la seva aparició es coilserven diverses descripcions, entre les quals la 
que Carreras CandiLs6 recull en  el seu volum dedicat a la ciucat de Barcelona, tot 
i que la seva exacta orierltació aquí no queda del tot clara: 

En aqucst any s'enderrocareii dues de les torres qiie constit~iicn lo portal del Regomir, 
darrcrament conegudes per de Sanr Chrisrofol. Forinant part del mateix mur, se pos2 al 
descobert Lin frnntispici reina compost dt. dos archs o obertures rodones, ab pilastra istria- 
da, de tosch capitell corinti al rnitg y ainpla comisa, en  qual vota superior y verticalinenr 
deiiiiinr la pilastra, s'hi veya un capec ornamental, de Ileó o d'liome, de factura grollera. 
Per deniunt de La comisa s 'alpvcn hu o dos inertes de paret, feta de  perits catteus njusrats 
in61t regularinent, ufcrint urigiiialitat en la coiisrriicció. L'alcacla d'aqiiest fragrni:nt cra de 
vuyt inetres, rinpcrbfaltaiit més de la ineyrat delr archs y la basairicnra cnquc se apoyaren, 
es veriairnil, quc, la paliita estaría al menys tres meires en sota del sol actual. 

O n  es por veure realment la posicib de la porta gelninada cn relació a les 
corres semicirculars posteriors és en un dibuix que porta la daca del 19 de gener 
de 1862, que va ser enviat a Bonaventura Hernández Sanahuja a Tarragona per 
un amic.'17 En aquesc dibuix s'observa claratncnt corn la primera porta es traba 
exactament darrere de la torrc de l'esquerra. 

D'aquest porta, que el  picor no va perdonar, foren salvats per al Museu de 
l'Acacl&mia nornés un fragmcnt de cornisa amb un cap de Ileó que feia Les fun- 
cions de girgola (cat. 116) i u11 capitell corinti amb els quals en el Museu Arque- 
olbgic es va fer una recreació a grandiria natural que, coin el pbrtic anteriormei~t 
esinentat, ha estat actualment tainbé retirada de l'exposició permanent. 

Deu anys més tard, el 1872, en  un sectorproper al Palau Reial Menor, en la bai- 
xadade Viladecols, "que da espaldas a la plaza dicha de arrieros", quan es procedia 
a fer els fonaments de la nova casa de Josep Claramurir, es va desmuntar una parc de 
la muralla de la qual s'extraguerei~ diversos elements arquitectbnics i esculchrics. 

Se ha removido un fragmento de inurallRn que por aq~iel lado le servía de estribo, obra gi- 
gaiitesc;i toniiacla dc grandiosos pedruscos y sillares, entre los que han aparecido bellos fri- 
sos, jatnbajes y capitclcs de labradas pilastras, y algunos trozos de estatlias y hajo-relieves, 
eii los qiie se ue figiimdo el guerrero de airoso tonclcte y el ciudadano de holgada toga.'iR 

El 4 de maig de 1872 el propietari, Josep Clarainunt, va fer oferta iie donació 
d'aquestes peces, puntualiczant que, en  el cas que I'Acadkmia les acceptés, el1 
mateix s'encarregaria de fer-les arribar al Museu. En la sessió del 24 de rnaig es 
va cor~iunicar als acadeinics que cots aquests eletiients csculrbrics ja es croba- 
ven en el Museu (un fragment d'un togat, un fraguient d'una estatua que en  

156. f Cnnnnn~s y Cavnr, C.i.ogro/a Gsnr~ol de Cntalunya. l a  iiiitot d i  liarieionn, Barcelona, pigs. 91-92, 

157. Sohre aqiiest dibilix i alrier ~cfergiicies a les observaciuna d'tlelernándcz Saiiahuja ielarives a l a  poria de l  Regomir 
vegeo A-l. S o ~ ~ n i w ~ a  i M-J. Mass6. HtblioLvaj.rafin impresa de B. Hevnúiitii: Snn<ihuja,T.,irsgona ~ 9 9 2 ,  pigs. 39-41. Aquest 
dibuir fou ieprodiiit a A. UUKAN I SANPLRI, Bnrcebna I in ,?va hiilbnn, vol. 1, Iim. j. 
ii8. J. Yu iccn~ i ,  "Rermr ramanosí La llu<lrncuón Esynnala y Americokia, a t o  XVT, núm. XiX, Madrid 16 de maig dc 
1872, p j g ~  303-304. 





aquest rnoment s'identificava com un guerrer, un capicell i dos fragments d'un 
fris amb metapes) i que l'academic Josep Puiggarí havia escrit una ressenya amb 
il~lustracions d'aquesta troballa en  la revista La Ilustración Española y America- 
na. Resulta molt interessant el debat que s'endega en  aquesta sessió relatiu a la 
titularitat d'aquestes peces, emmarcat en  un conflicte sord entre 1'Acadkmia i la 
Comissió. Finalment, pero, aquestes obres figurarien en  el Museu de Sani:a Agata 
coin a propietat d'aquella (cat. 82-83 i 109-1x2). 

Sobre la importancia dels treballs realitzats en la haixada de Viladecols, O. 
Granadas recull una notícia publicada en  el Diari de  Barcelona el 22 d'agost de 
1871 que constitueix la primera constatació de I'existkncia de la doble estruc- 
tura de la muralla antiga "en el solar donde había el colegio del Sr. Carnicer 
Corne t" , '~~  notícia que, tot i la importancia que pogués tenir en  relacid ais es- 
tudis realitzats posteriorment de la muralla, va pasar desapercebuda en aquells 
moments.r60 

En relació als treballs realitzats en el carrer de Basea scmbla poder deduir-se 
una doblc intervenció. En primer lloc, Pi i Arimon assenyala que en  la casa no 
11 era visible un fragment de la muralla i una torre quadrada, al peu de la qual 
es va fer una excavació per tal de poder-ne observar els fonaments, la tecnica 
constructiva i la veritable alcada. Segons les dadcs que aporta, és en la part del 
carrer que tocava a la placa de 1 9 ~ n g e l  on es du a terine l'exploració tf'aquesc 
sector de la muralla. Perla seva banda, Carreras Candi puntualitza que eri aquest 
cas es tractava de dues torres, Lcs corresponents a les lletres A i B de la planta 
general, que es troben lluny de la placa de l'Angel. Cal assenyalar que en aquest 
motnent el carrer de Basea era molt més llarg i s'estenia amb alguns giravolts des 
de la placa de l'Angel fins el carrer de L'Argenteria. Posteriorment, les obres de 
l'anomenada Reforma amb I'obertura de la Via Laietana, el deixaren reduit al 
carreró que encara avui porta el mateix nom."' 

Tot el conjunt d'edificis que en el seu moment havien constituit l'antic Palau 
Reial Major havia estat cn diferencs inoments compartitnentat i dedicat a diver- 
ses funcion~.'~' En perdre Barcelona la seva condició de corta la fi del segle xv es 
produí una primera repartició del palau entre la Inquisició, L'Audiencia reial i la 
Batllia general de Catalunya, amb les oficines del racional i I'arxiu. Pcr disposi- 
ció de les corts de Montsó del 1547 la Generalitat va constmir-hi un annex per a 

15s. JorepClaramunr vaconstruirla caraenel terreny on havia errat el collegidelSr Carnicer Comet. O. GRANADOS, 
"Estrucrura urbana de la ciurar romand'a Hi5tbn.a de Banelnna,vol. T. Lociutntnnlip,  Barcelotia rggr ,  pjg. 171. 
i60. En nombrores ocaíions J. Oriol Granados ha destacat laimporrincia de les dades public~desprlDiande B ~ n e i o n o  
per 3 eiitetidre millor eh rreliills realiaars en aquerti epoca encorii de 12 muralla romana. 
r 6 r  En relació al mpt del mrrrr Basra, vegeii A. V~ri~sci, Las calIi,i de Bar~clolm deinpiivcuid~i, vol. segon de la reme 
Monografiar Hiitáriiar d e  Barielona, Barcelona 1945, pags 24-26, imb un inrererssnrplinol dels carrers derapaiigutr en el 
sector de la VPa Lüietanr entre les pigs. So i Sr. 
162. A. M a A ~ a o ~ ~  ITASIS, El Palau Reial Major de Barrelana, Barcelona 1978. 



seu del Lloctinent i per a Lcs sales de jurisdicció criminal de I'Audiencia que va 
mutilar part de l'antic palau. Posterinrinent, I'any 1718, les Clarisses instal.laren 
en el palau cl seu convent en  voler compensar-les de La perdiia del se11 antic 
convent quan es va construir la Ciutadella. Quedava inclosa en aquesta cessió, 
que va suposar una transformació total de I'estructura de I'antic Palau, la sala 
anomenada del Borb~ll, '~a on varen edificar l'església (1724)- i les dependencies 
que havien estat ocupades fins aquell moment per I'Audiencia. Una altra part 
del Palau havia estat cedida a la Inquisició des de I'any 1487 i disposava d'un ac- 
cés directe pcr una porta amb el seu escut encara visible. Finalment Lima darrera 
havia estat destinada a seu de I'Acad@rnia de Medicina i Cirurgia. L'any 1828 el 
Reial Patrimoni va alienar el sector ocupat per aquestes darreres a particulars,"+ 
que construiren les cases que donaven al carrer de la Tapii~eria i a la baixada de 
la Canonja. L)esprés dels fets de 1835, el convent de Santa Clara foil destinat 
a caserna i a oficines de la Inspecció de la Milícia Nacional. És en aquest ino- 
inent que es va prendre la decisió de seguir enderrocant parr de I'antic palau dels 
comtes i La part corresponent de la muralla. Tenint en compte les gestions ja 
efectuades per I'Acadeinia per tal d'obtenir objectes d'interes per al futur tnuscu, 
el Batlle General del Reial Patrirnoni de Catalunya va posar de forma interina 
a disposició d'aquesta, i fins que la Reina prengués una decisió definitiva, les 
lapides i els objecte~'~3 "que puedan hallarse" en el palau dels comtes, "llarnado 
vulgarmente la Ynquisicion",'" i qiie podien ser d'interes per a la historia del 
principat de Catal~nya.'~7 El text de I'ofici, que porta la data del 31 d'octubre de 
1837, '~~ reprodueix la carta adrecada a l'empresari de l'enderroc, on  s'assenyala 
que Joan Cortada, secretari de YAcadkmia en aquell mornent, esta autoritzat per 
a fer tants reconeixements de les ruines coin li sembli conveilient. En el cornpli- 
rnent d'aquesta tasca, a més de Joan Cortada, actuen coin a comissionats Llobet 
i Pi. Per tal dc vkncer les reticencies dels empresaris i estimular-los a fer entrega 
de tots els ohjectes, s'esripula, a més, que se'ls pagara el valor de I'ohje~te,'~9 i 
Marii de Cabanes s'ofereix a pagar-ne cl trasllat.""En un ofici posterior al cap 
superior polític, Josep M" Cambronero, del 29 de novembre, I'Academia posa 

163. Coneguda rarnbe per"linell" 
164. ~ o t  iqueel  decrerde la Reina Cowinadora d'abolició definiiiva delTribunsl dela Jnquisicióporis l rdk i~u riel 1 5  de 
j t ~ l i o l ~ l ~  r83+, els ietr posteiiori ali) de mar7 de 1810, que comporrarcn la destnicció de la seu i dels acxius de la Inquisi- 
ció, donareti el cop de grjcia a aquerri iiirrirució, que jn iio es va iefer mai m6s. 
r 6 5  Drfet,srrnblaqiieles rrobailrs v.rrnconsisrir q u a r i e ~ ~ I ~ i i ~ i l m e e t  e n l i p i d e m  ialgunespoqucsdcmedie- 
vals, ja que porterioriiielir i iamir er Fa referklicia a"13 recole~cióri de las ljpidas anriguai'. 
r66 En el cors de 1s resrió del 7 de novembre de i8ii cr va k g i r  h f i c ide i  Badle Gcnenii dc iRei l  Pitriiiioiiio. 
167. De fer, aquerri proporta er va fer extensiva a quilrevol enderioc que es realirzes a Rarcelona. Ofici del Cap Superi- 
ui Politic Uegir en la sessió del iz de desernbre de  1837. 
168. Atxiude la RABLB r-IV-315. 
r69. "Satisfaciéndoles en el acto el corre ó valor materialde las piedras ómateriar que sean:' 
170. Sersió del 21 de iiovcmbre de 1837. 



novament kmfasi en la resistencia que troba en els empresaris i en la importancia 
que té la preservació d'aquests materials "en el Museo de antigüedades que está 
forinand0".~7~ En els llibres d'actes de les sessions es fa referencia sovint a les 
activitats que la comissió encarregada de les obres del Palau portava a terme. A 
més, corn que no ha estat possible consultar els textos de les membries llegits en 
aquestes sessions, no~nés es pot tenir una ideapoc més qite aproximada de la situa- 
ció real, emtnascarada enrnig de tot un seguir de referkncies vagues, tant pel que 
fa a les ditícultats aue trobaven com a les mateixes activitats realitzailes. A inés. 
consta que l'Academia, a instancies de Llobet, es proposava portar a tertne no 
nornés la recollida dels materials sin6 tarnbé l'elaboració d'una nielnoria amb els 
plinols corresponents dcl tram dc la muralla que s'estava enderrocant, "donde se 
anotarán las distancias de los macizos, el espesor de la muralla, el mocio y forrna 
de su construcción y lo demás que contribuyese á dar una idca del objeto de que 
se trataban.'i' Aquest esforq s'einmarcava en el projecte elaborar l'any 1836 com 
a continuació de la tasca iniciada per Antoni Cellcs en el templc roma gracies al 
suporc de la Junta de Comerq i a instancies del seu vocal Josep Mari; de Caba- 
ncs. En aquesta segona etapa, que tenia com a objectiu l'aixecament del plano1 
complet de la muralla romana, hi estaven iinplicats els arquitectes Josep Oriol 
i Bernadet i Josep Oriol Mcstres, a més de Pi i Arimon, els quals en diferents 
lnomenw realitzaren excavacions en aquells punts on es feia inés difícil fer el se- 
guiinent del seu tracat ("al pie de la torre de la bajada del Palao, en los almacenes 
de esta casa, en La señalada por el número 11 de la calle de Rasea, y en el jardín 
del Monasterio de la En~eñanza").*~3 El fet cie poder observar i estudiar la muralla 
en aquest sector va constituir un pas endavant de considerable importancia. Tot 
i aixb, no és possible hxar l'abast d'aquesra operació ni els resultats generals que 
s'obtingueren. Pi i Arimon aporta inolt poques dades en les seves anotacions 
relatives als treballs realitzats i, tot i la importancia que dóna a les troballes epi- 
grifiques, sembla minimitzar el seu nombre."+ 

Com a contrapartida a les facilitats que el Real Patrimonio havia clonat a 
I'Acad?mia, quan, cap a mitjan deseinbre de 1837, el Secrerari de l'Acadkmia els 
va anunciar queja s'havien recollit totes les lapides de I'antic palau dels cotntes, 

171. Aniu  de la RARZB. ForocOpii <ir I'oficien una carpeta srnsr n"qiir portaescrir enllapis 28bu Larespo~radelCap 
Superior Politic a les demandes de I'hcadcmia ofcrinr la seva col-laboració pona 13 data de I r r  de deseinbre. Amiu de l a  
RABLB: r-IV-j/6 i 7. 
i72 Serrió del ii de novcmbre de 1837. 
r 7 3  A. A. Pr r Anihroa, cit. supra, val. 1 pigs 325-326. El pljnol cornplei es (roba en la pag. j z z  del vol 1. 
174. Nota 21, pig. 324; vol. l. ''Al demoler lar casar viejas de la calic de 105 Baños nuevos para construir las que hoy 
llevanlosnuineror 15, 16.17 y 18, vióre que lis poieder de  sus espaldas no eran sino un riom de muralla anrigiia, del que 
se sacaron alguna5 Iapiilaa romanas. Ciistro ó mas de la misma especie aparecieron en cl derribo del lienzo quc subsistia 
cn cl cdificiode la Inquisición, y no hice muclio que re eiicotirró otra ei i  el ~ i i u ro  coiiriguo 5 la torre del arcode la bajada 
de los Leones: 



el fiscal comissari, Miquel Antoni Martí, com cra d'esperar, va reclamar una 
copia del text de les inscripcions "para poder con tnás conocimiento de causa 
hacer presente a S.M. el obgeto ó interés que tengan dichos mon~mentos".~7~ 
Mentrestant Pi comunicava e n  la sessió del 19 de desembre que finalment totes 
les lipides ja estaven e n  l'edifici de 1'Academia i tornava a insistir en el fet que 
e n  un futur una comissih assenyalaria aquelles peces dignes d'ésser exposades. 

En la primera relació feta per Pi l'any 1838 dels objectes que ja havien estat 
recollits en el convent de Sant Joan es mencioncn "21 del propio tiempo" (és 
a dir inscripcions romanes) "que hizo aparecer el derribo de otro trozo de aquel 
muro que entrañaba el edificio de la Ynquisición". D'aquestes consta la localit- 
zació segura e n  el sector del Palau Reial Major de sis (cat. 1-5 i 8) de les vuit ares 
que Titus Iulius Placidus va dedicar als déus i a les deesses, i que probableinent 
s'integrarien en un conjunt més ampli de dotze ares dedicadcs a les dotze divini- 
tats olíinpiques, tal com ja va assenyalar Hübner.''6 A aquestes caldria afegir les 
(cat. 6-7) també dedicades per Titus Iulius Placidus la procedencia de les quals 
no es coneix, pero que podrien fortiiar part de les inscripcions trobades en aquest 
punt de la muralla. Segons el manuscrit del canonge Ripoll, foren també localit- 
zades el 1837 "en el Palacio de los Condes y después Inquisicion" les inscripcions 
de Fabia Psyché (cat. 9), la de Fidelis (cat. ro), la d'un fill de Manius (cat. I r ) ,  la 
de Marcia Gratilla (cat. 12) i el fragment de Lucius Licinius (cat. 13). En darrer 
lloc podríein també incloure arnb tnoltes reserves la inscripció de Galla (cat. 14) 
procedent de la torre n .  8 prop de la baixada de la Canonja. En conjunt, encara 
un nombre insuficient per a completar les vint-i-una inscripcions esrnentades 
e n  el catileg que, sens dubte, caldria buscar dins el gmp de les de procedeticia 
desconeguda. 

D'aquest mateix sector i localitzades e n  aquest mateix iiioment són la Iipida 
romana "que existe etnpotrada casi al nivel de la calle e n  la casa que la Comuni- 
dad posee e n  la bajada de Santa Clara",'" probablement la de Cornelia Secuii- 
dina i que no es va recollir I'any 1838, ja que no figura en el cathleg de 1888,'~' 
i la de Lucius Valerius Matruus o Maternus (IRC-IV 218) trobada I'any 1837 i 
extraviada després, coin va passar també amh el fragment IRC-IV 284. Posteri- 
orment es va recuperar una nova inscripció romana en el curs d'una excavació 

175. Amiu de la MBLB, I-IV-318. 
176. TRC-IV pig. 6r. 

177. Del 17 de maig d e  1818 6s Pofici adrc~ar pcr Joaii Corrida a I'Abadessa del tiioiiestii de Santa Clara deminatic-li 
aquesra lipida rorn;ina i la  seva resposia afirmativa porta la dan del 22 de maig Arxiu de la PABLII, Eotocbpia en la car- 
pera zübii. 
r78.  Ni més endaranr, quan I'nny r 8 7 o l i  Comissió va sollicitar n I'Adminisrcacib dlHisrnda qiie eaigis als compiadorr 
de la cara no 2 de la baixada de Sanra Clara la cerri6 de 13 lipida mmana +e había emporndi juiiro a l  aico llamada de 
Bvaller, e i i  l a  puerta de una escalel-illa", J. C u x r r  y CM", Comisión de Monumento? Hiilónror y Arlíilvor de la Pmvincm 
dc Banclona. Memona de lo lobormalnadn p o ~  In misma in iii prhev i i~ l lo  d e  enirhniia(i84t194+),  Barceloni 19+7,p$g. 80. 



l'any 1847 davant l'església de Santa Clara,'79 no identificada, i una darrera l'any 
1849 vora el mur de Santa  gata, en les excavacions que es feren per a fondre 
una campana per a la Catedral de Barcelona (cat. 26). 

Perb no tot eren inscripcions romanes. De l'any 1851 hi  ha una notícia d'un 
fragment de lipida hebrea extret d'una paret interior del monestir de Santa Cla- 
raIs0 que no hem pogut identificar amb seguretat amb cap de les inscripcions 
hebrees recollides per l'Academia.*8r D'altra banda, i en  la relació de Pi de 1838 
s'esmenten "6 capiteles de ~ i e d r a  común del país correspondientes a otras tantas 
pilastras, hallados en  el derribo de la Ynquisicion cedidos a la Academia por el 
Sr. Administrador del Real Patrimonio", sense indicació del piint en el qual ha- 
vien estat trobats ni a l'epoca a la qual c~r responien , '~~  mentre que en el catileg 
de 1888 hi  ha tres llindes referenciades (cat. 196-198) atnb la divisa PAINE FOUR 
i o i ~  del conestable Pere de Portugal, de les quals només de la primera hi  ha cons- 
tancia de la seva pertinenca al Palau Reial M a j ~ r . " ~  

2.2.5 Salvament d'objectes d'esglésies, convents i monestirs de Barcelona 

La relació d'esglésies i convents que configuren aquest capítol respon a un 
intent de reunir totes aquelles intervencions puntuals de I'Academia en aquells 
editícis a punt de ser enderrocats o transformats dels quals calia recuperar al 
més rhpidament possible alguns dels seus elements estructurals o algunes obres i 
objectes d'interes mereixedors de ser conservats. La rnajor part d'aquestes inter- 
vencions es realitzaren l'any 1844, un moment de gran activitat per a ('Academia 
i que coincideix amb i'obertura del Museu. Només aquelles que es portaren a 
terme a Sant Jaume, a Santa Maria de Montsió, a Sant Gaieti i als capucxins de 
la Placa Reial corresponen a altres moments relativament propers en el temps. 
D'altra banda, hein dedicat un capítol als Estudis Generals, únic edifici civil dins 
aquest apartat. Les darreres etapes de molts d'aquests monuments, avui desapa- 
reguts, apareixen ben documentades en l'arxiu de la Comissió de Monuinents a 
la qual pertanyien alguns dels academics de la de Bones Lletres. 

179. Seírio del IO de derembre de r847. 
180. SessiódePr demaigde 1 8 5 ~ .  

. i81.  Enlapjg. 216 delcatjlegd'Eliasde Malias hi ha uii breucapícol dediciril'epigrafia liebreaoii er recull una petira 
col.lecció de Iapides, vuir de les quair eren de ?Academia. El fragment de Santa Clara pot correspondre a les no 1251 o 
rz jz  dhquest caraleg (cit. 325-326) Cf. J. Casa~ovas,  la; inicripiioieiJuiiemrias bebraiiar medievala de Eqaiza,Turnhour 
(Belgica) m04 La pan dedicada a Uarcelona correspon a les pigs. 2979. 
182. Podrin rrictsr-re d'alguiis delr capirelir retire iiidicició de procedCiicia compreíos entre els númeroi de ~at i l eg  74 
i 8 i  en rlcas de que es tractes de rapitelis antics o rls qiir parten r l s  números 252-2jR si es Fracla delemenr~ medievals. 
183. En el carjleg manurcrir de 1880 de Manjanés i Elias de Molins, en la firxa correrponen1 a la llindv cat. 196 es 
comentaque"dr ella se encuentra un ejemplarigual enla escalera de dicho palacio en la parre deledificio que hoy ocupa 
el Archivo de la Corona de Amgon", que podriacoirespondre als nrimeioí iq7 o 138. 
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Citada ja a finals del segle x, a initjaii segle xi consta ja com a parroquia. De la 
seva fabrica riestacava com a element més coiieguc el seu fainós phrtic constituit 
per cinc arcs en  la seva facana principal i dos e n  el lateral del carrer Ciutat, tal 
com es pot veure e n  part en  el dibuix atribuit a Franrois Ligier fet amh motiu de 
la preparacití de I'edició del Voyage illAlex;indre de Laborde. Se'n feia especial 
menció pei fet que iiavia estat costejat pcr la ciutat pany 1388 i percluk era el llvc 
de reuniú del Cunsell municipal. 

L'esgl6sia de Sant Jaume fou enderrocada l'any 1823 amh el proposir d'cixatn- 
piar la playa, quc hris aquel1 rnorrient ocupava només un petit espai delimitar 
per la fonr adossada a la casa del veguer, el pvrxu i el fossar de Sant Jaume, així 
com els extrems dels carrers de la Llibrcteria. Paradís. Risbe i el de les Escrivanies 
púhliques que hi  ilesen~hoca\~en. En conjunt, era iina pctita part de la p l a p  tal 
com la coneixem avui. El cos central d'aquesta estava ocupar en aqiiell nioincnt 
pcr I'csgl6sia de Sant Jaume amh el seu fossar annex, la casa de la Batllia General 
i el f«ssar vell de Sant Miqiicl. Tots aquests elemenrs desaparegueren al mateix 
temps que l'església. En el tiionicnt de l'enderroc s'aixecaren veus que ciemana- 
ven curn a niíniin la recuperacii, dels eletnents del scii p«rxo per a reconstniir-los 
en  un altre Iluc. ares que no  havia estat possihle la conservació de les piriturcs 



de Francesc Tramulles que dccoraven les seves vol te^.^^+ Entre aquestes veus hi  
havia la d'Elias de Molins, profundament desenganyat de poder tornar inai a re- 
construir el pbrtic en  un altre Iloc: "Los despojos yacen semirotos sin que: puedan 
volver á servir, cuando la mayor parte se hubieran podido conservar, numeradas 
las piedras, para volverlos á colocar en  otro sitio." 

D'aqucst conjunt forinat per l'església i el pbrtic es conservaren finaln~ent no- 
més la lipida funeraria de marbre d'Esteve de Puig (cat. 182), que "estaba coloca- 
da en  una de las paredes interiores de la iglesia [. . .] sobre la pila del agua bendita, 
al entrar a mano izquierdan, que havia estat recuperada per Antoni Elias i Sicardu 
i lliurada al Museu de 1'AcadCinia pel seu fill Antoni Elias i Salvador, i una seric 
formada per qiiatre capitells del pbrtic (cat. 183-186). Amb aquests i anib altres 
elements que imitaven els antics es va fer una reconstrucció de quatre rlels arcs 
en la sala XXIV de la nova instal.lació del 1934 del Museu d'Art de Cat;ilunya a 
Montjuic. La lipida va ser objecte d'una acurada descripció feta per Pi i Arimon 
que fou llegida en  la sessió del 31 de mar$ de 1837185 i que incloia una transcrip- 
ció i una traducció amb divcrsos cornentaris relatius a la paleografia del text. 

z.z.5.z Santa Mana de Montsió 

Aquest convenr de monges dominiques havia estat fundat el 1347 per VO- 

luntat de la infanta Maria, filla de Jaume 11, i de la esposa d'aquest, Blanca de 
Nipols. Després de diverses instal,lacions, primer en el sector del Portal de Jon- 
queres, després en  unes cases prop del Palau Reial menor i més tard en un nou 
assentament al pcu de Montjuic, ocuparen finalinent un convent que donava a 
la placa de Santa Anna, ara anomenat Montsió, que havien abandonat els frares 
de la Penitencia en ser extingit el seu orde. 

Quan Prbsper de Bofarull, en  nom de I'Acadkmia, va adrccar un ofici el 17 de 
seteinbre de 1838 al cap superior polític de la Província, Josep M. Cambronero, 
demanant autoritiació per poder recollir "dos lápidas, un sepulcro y un bajo relie- 
ve todo antiguo que se hallan empotrados en  la pared de los claustros del excon- 
vento de Montesión", les monges ja no I'habitaven, ja que, temoroses de nous 
avalots, havien traslladat la seva residencia a un altre Iloc, iniciant novament 
un exode aue no va finalitzar fins a la seva reinsta1,lació en  el seu ailtic convent. 
ara traslladat pedra a pedra a un nou indret a la Rambla de Catalunya. En el 
moment en  el qual 1'Academia va fer la seva petició, l'exconvent servia com a 
teatre, funció a la qual fou destinat entre 1838 i 1846, i es constituí en  aquest ma- 
teix lloc el Liceu d'Isabel11, on va romandre fins al seu trasllat a la nova seu on 
abans s'aixecava el convent de Trinitaris de Nostra Senyora de la Bonanciva a la 

ras. Norícia dEI Europeo del 11 de desernbre de 1813 iecollidi per F. Q u í r ~ z ,  cit. rupia, pagr. 35-36 
185. Amiu dela RABLB, Lligall 15, n6m. 40. 



Rainhl;i. La resposta afirmativa, el 13 ci'octubre,'" del Cap Superior Polític, que 
a irits es congratulava ~ 1 e  poder ser útil a I'Academia e n  el seu projectc de formar 
iin museu, és el punt de partida de la creacid d'uiia coiiiissi6 formada per Cortada 
i Pi, encarregats de recrillir aquestes ohres. El cap polític ncirn6s deirninava cliie se 
l i  fes snl~er el rcsiilrat ifc I'operaciíi i cliir n o  resressin els furats visibles en els inurs 
iin cnri rctira~lrs les obres. El iet «iie ttires les obres seleccionaiie.; foriiiessin riarr 
~ l c l  claiistre responia a 1';ilarma cliie s'haiia suscitat qii;iii es va tenir ncirícia qiic 
cstavii prcvisr el seu eiiderr«c. El cerr es, perii, iliic il'aqiicll corijiint format ver 
quatre eleiiientc e11 el car;ilcg ilc 1888 no1ni.s n'hi h;i un, I'assari de Fra Francesc 
Rtirclla (ciir. 168). Sahriri. il'tiltra h;incta, que hi havia una lipida ramhé relacio- 
iiaila ;iirih el pritir Fra Francesc Botella, "que ignoramos e n  dónde se halla". i iin 
hi ix rclleii del qiial n o  saheiii res. Hi ha 1111 iiitent de justificar aqiiestes ahsencics 
ainh I'argiirnent que, a partir de 1835, dcsociipat el conuerit, varen ilrsaparkixer 
ifiverse.; ohrec i qiic la rclaciíi il'aquestes peces que tenia I'Acaiiernia havia estat 
rc~liictiiilii ja  k i a  uns anys. 





2 . 2 . 5 . 3  Santa Maria de Jonqueres 

Les monges, originhriament benedictines, s1instal.laren dins el nou recinte de 
la ciutat Pany 1293 i hi restaren fins a la scva extinció en el segle xix, ja incloses 
en l'orde de Sant Jaume de l'Espasa. A partir de 1835 el convent havia ja estat 
destinar a usos militars i a Casa de Correcció (1856). 

El monestir ocupava l'espai entre els carrers Jonquere~,'~' Torrent de Jonque- 
rcs, que seguia una orientació sernblant a la de la futura Via Laietana, i placeta 
de Jonqueres, tot limitant al nord amb el baluard del mateix nom que s'aixecava 
on actualment hi ha la placa d'urquinaona. Sobre la porta d'entrada al inonestir 
que donava a la placeta, lloc de confluencia del torrent i del carrer que portava al 
portal de Jonqueres, hi Iiavia una estatua de sant Jauine, obra d'autor anbnim de 
la segona meitat del segle xvr (cat. I ~ o ) ,  que va rornandre en aquest niateix lloc 
fins l'any 1843, quan I'Ajuntament la va cedir a !'Academia per al seu Museu. 
En l'arxiu de 1'Academia no hetn trobat dades d'aquesta cessió i només en sabem 
alguna cosa perque Elias de Molins la menciona en el seu cadleg.rss És I'únic 
element procedent d'aquest convent que recull 1'Acadkrnia. 

La Comissió de Monuments liavia elaborar l'any 1867 una memoria amb di- 
buixos i planols fets per Manjarrés i Mestres per tal de salvar el convent, en 
aquel1 inoment Hospital Militar, "uno de los raros y más puros modelos de la 
arquitectura de los siglos xrrr-xiv de Barcelona", ainenacat per les obres de la 
Reforma."9 Tanmateix, tot i que una part de les dependencies convencuals foren 
enderrocades l'any 1868,"" I'església i el claustre foren traslladats, sota la direcció 
del inestre Jeroni Granell, al seu nou emplacainent al carrer d'Aragó el 1871 i el 
1888 re~pectivament.~9' 

2 . 2 . 5 . 4  Conwent del Carme 

Aquest convent de carmelites calcats, la construcció del qual s'havia iniciat 
a finals del segle XIII, molt poc després de la seva instal.lació a Barcelona l'any 
1291, havia resultar molt afectat a conseqüencia de l'incendi del 25 de julio1 de 
1835 En I'avalot foren destniits retaules, imatges, pintures, la decoració pictbri- 
ca del temple, de la sagristia, del claustre i d'altres dependencies, i resta intacta 
l'estmctura d'atnbdós claustres. Fou afectat posteriorment per diverses interven- 
cions parcials i habilitat primer cotn a caserna i més tard, des de 1841, com a seu 

187. Aqiiest carrer es va convcrrir en un cirrerá senre sorrida en rlsrgle levi. 

188. E r i ~ s  or M o r i ~ s ,  Cutálogo ... ; 236. 

189. Arxiu de laR.A.H.,Ch8/9/79+6/10(1). 
130. M. Merce Cosra 1 PARETAS, El mbn de Irr damer de JonqurreiLlcids loos, pjg. io6. 
191. Sobre el trarllat i la reva rcconsrnicciá vegeu J. B a s s ~ c o ~ ~  I NONELI, "El moneítir de Jonquercr i la parroquia 
de Ii Purissima Concepcig ~ L R  jlavaquiadi la  Purírtma Conrepiia el ieu i2$tonivrrran, Barcelona ig97, pigr. 23-30, 





<le I;i Uii iversir ;~t '~~ tilis ;al seii eiiiierrroc ~letiiiitiit I'any 1875, iin any ilesprés de la 
tiiialir:aci(í <le les ol~rcs ilel riciri eilitici <le la playa Universitat. La intervcnció <le 
1',4ca~lkriiia en relaciú al crinvent ilel Carme és niolr puntual. i se centra en la 
recuperaciú J'iina iinatge de la Verye i d'un sepulcre que havia demanat a la Uni- 
versitat Literaria el 16 de mar(;. de 1844. Yáñez, vicerector d'aquesta va respondre 
positivaiiient el 31 de mar(; de 1844, després d'hnver presentar en la reunió del 
claiisrrc la petició de I'Acaiieiiiia sohre el Iliiirament a aquesta de "la estatua iie 
la Virgen colocada scihre la puerra que fue de la Yglesia del Carmen, sintiendo 
nu pi~cier hacer igual cesión del sepulcro que existe entre los escornhros del mis- 
mo templo por no ser de propiedad suya. No obstante para precaver la ruina del 
espres;ad(i sepiilcro, si esa Academia se encargase ilc él en caliilad 'le dep6siro y 
alicsc rcsponsahlc ric entregarle a los prc~pietarios cuando se presenten, no hahrií 
por i i i i  parte iiingiin astáciilo 5 qiie se traslade al mencionaclo Mi~seo". '~) 
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Els objectes que finalment va recollir l'Acadiimia, i que com a propietat 
d'aquesta figuraren en el catileg de 1888, foren un dosseret d'una escultiira (cat. 
192), laja esmentada imatge de rnarbre de la Mare de Déu ainb el Nen (cat. I ~ I ) ,  
la lipida fundacional de la capella de Sant Miquel de la confraria dels Carnis- 
sers de 1381 (cat. 190) i l'estitua de Sant Eloi del greini de ferrers i serrallers de 
Barcelona (cat. 193).'~+ Ni en la relació de 1844 ni  en  la posterior de 1875 figura 
cap sepulcre, fet per la resta estrany, per la qual cosa no és possible identificar 
cl que s'esmenta en  I'ofici de 1'Acadiirnia. La resta dels nombrosíssims elements 
arquitectbnics del Carme ingressaren al Museu I'any 1875, Pany de i'enderroc, 
cedits a la Comissió per Joan Buxareu, a nians del qual havia passat el c o n v e i ~ t . ' ~ ~  

z . z . j . ~  Sant Pere de les Puelles 

En la membria de Joan Cortada presentada en la sessió academica del 30 de 
marc de 1844s'especificava que "en el monasterio de San Pcdro, transformado hoy 
en presidio, hay también &un sepulcro y lápida. El Sr. Jefe Político puede man- 
dar su entrega, y si alguno de los S.S. Académicos tuviese relaciones con dicho 
caballero podría presentarle el oficio que el Sr. Secretario tiene ya redactado". 

La transformació de Sant Pere de lcs Puelles en  presidi era un fet recent. Uns 
anys abans, exactament des del 1833, l'anoinenat Presidio Correccional es trobava 
en  la Ciutadella sota administració militar. El descontentament de L'estament 
militar, que no volia ocupar-se d'una institució que considerava aliena, va tnoti- 
var el seu trasllat Pany 1842 al monestir de Sant Pere i prengué dos anys més tard 
la denominació de Residio Peninsular, segons fixava la R.O. de 5 de seternbre de 
1844.'9-n fou director un academic de Bones Lletres, el coronel Antoni Puig 
i Luci. La realització de reformes en  el claustre per a adaptar-lo a la seva nova 
funció feia necessiria la conservació d'algiins dels seus elements, la naturalesa 
dels quals desconeixein. Sahem, pero, que 1'11 d'abril de 1844 I'Acadiimia s'adre- 
cava al cap superior polític, Francesc de Paula Lillo, reclamant-li la recuperació 
de diversos "objetos históricos-artísticos" en relació als quals calia comprovar si 
es trobaven encara en  aquest lloc. La resposta d'aquest no es va fer esperar i el 
19 d'abril donava les ordres per tal que el comandant de la placa permetés Ven- 
trada de la comissió de 1'Acadiimia "en el Estableciiniento", tal com se l i  havia 
demanat.'97 Els objectes reclamats eren un baix relleu i un bust d'ingel i el 21 

rsc Sobre si es tracra realmeni d 'un  snnr Eloi i sobre les seves vicissiiuds hisr6riuues ireeeu P. RESER*N, 'Xleunes 

- ~ 

cicrat Catakna General de Cridit i d'altres donants elnomdelr orialr no r'er~ccifics en el catdee de 1888. D'alrra banda. 
hi ha rambé alguns elemeiirs arquirecrbnics del Carme en el Museu Sanricans de Martarell. 
196. A. A Pi  r A x i l r o ~ ,  cit. supra, vol. 1, pig. 638. 
i97. Amiu de lo RABLB, r-IV-3/33, 



de juny es va autoritzar l'Academia perque els retirés "siempre que su est:raccion 
no cause daño al edifici0".~9~ La imprecisió de les dades rcferides als objectes i el 
fet que en  el cathleg de 1888 no es recull cap element procedent de Sant Pere 
de les Puelles propietat de I'Acadkmia,'99 ens fa pensar que o bé no es recolliren 
per raons que desconcixem o tatnbé formen part del nombrós grup de peces de 
procedencia desconeguda. 

2.2.5.6 Sant Pau d.elCamp 
Fruit de L'acord pres el 25 de setembre de 1835 i a conseqüencia de I'exclaus- 

tració, l'església fou requalificada corn a Parroquia de Sant Pau, metitre que la 
resta del monestir fou transformat com a caserna d'infanteria, o destinat a altres 
usos. La declaració de tnonument nacional de l'església, del claustre i dii la sala 
capitular el 18 de juliol de 1879, gracies a l'esforc de I'Associació d'Exc.ursions 
Catalana i de Vícror Ralaguer, va impedir la seva degradació i féu possible ende- 
gar la seva restauració i consolidació, que no es va donar per enllestida htns molts 
anys més tard. Tanmateix la reintegració del claustre a l'església no es va produir 
fins a i'any 1908. 

U n  any abans que 1'Estat es fes cirrec del monestir i del claustre per a des- 
tinar-lo a caserna, el 17 de juny de 1844 des $Intendencia de la Provincia de 
Barcelona i a petició de I'Academia es va fer saber que no hi  havia inconvenient 
que procedís al trasllat al Museu de "las lapidas, sepulcros y otros objetos anti- 
guos que ecsisten en el suprimido Monasterio de San Pablo del Campo de esta 
Capital", amb la condició, comen altres casos, que "se tomen las debidas precau- 
ciones para no perjudicar el edificio". En aquest sentit I'Acadgmia s'havia de fer 
cirrec de deixar en condicions els buits i forats que L'extracció d'aquests objectes 
pogués provocar."%mb una rapidesa inusual en aquest tipus de gestions, el 8 de 
juliol de 18qq Manuel Cavia, des del Gobierno Militar de la Plaza y Distrito de 
Barcelona y Comandancia General de su Provincia, va donar les ordres oportu- 
nes per tal que no es posessin impediments als comissionats de I'Academia en  la 
seva tasca de recollir "los objetos anticuarios que encierra el ex-convento de San 
Pablo"'" i aquesta va actuar itnmediatamcnt. Els objectes escollits foren cinc 
lipides (cat. 170-174) i quatre urnes ossaris (cat. 175-176'"')) totes elles, excepte 
una, procedents del claustre, la seva ubicació en el qual s'indica amb detall en el 

198. Amiude la RABLB, i-JV-3144bis 

199. Els elements de1 ckusrre que es recuperaren dc Uendcrroc de Pany i873 forentraslladars alMureu perla Comirrió 
de Monumenrs, una parr deis quals s'exposen acmalmenr al MNAC. 
200. Arriu de la RABLB, I~IV-3/43. 
rol. Amiu de  la RABLB, I-IV-3/46, 
202. Dues de les iiiner furrn retornades poc temps després i per aquerta raó no figuren e n  el iarileg general 



manuscrit de Capiiiany. D'altra banda no resulten clares les raons pera limitar-se 
a aquests. 

Dues de les urnes corresponicn a Berenguer de Bell-lloc ( t  1279) i a Guillem 
de Bell-lloc ( t  13o7), del llinatge dels promotors de la segona fundació del mo- 
nestir, Gerihert Guitard i R0tlendis,'~3 i juntament amb les altres passaren al 
Museu de I'Academia, que disposava a I'efecte d'un títol justificatiu de propietat. 
Uns quants anys més tard, el 1855, el Sr. Juaquim de Mercader va presentar recurs 
a I'Acadeinia per tal que l i  fossin Iliiirades Les dues urnes dels seus avantpassats, 
coin havia dernostrat. Ates que 1'Academia havia extraviat el títol de propietat i 
que no veia viable seguir disposant dcls ossaris, va decidir Iliurar-los al reclarnant 
i seguir la recerca per tal de trobar els t í tol~. '~+ Després de diverses vicissituds, 
ambdós sepulcres foren retornats al seu lloc originari del claustre de Sant Pau. 

En el catiileg de 1888 es cita també una urna sepulcral propietat de I'Acade- 
mia de Bones Lletres procedent de Sant Pau del Cainp, pertanyent a un membre 
desconegut de la família Olzinelles, l'escut de la qual porta reproduit en la cober- 
ta i en un dels laterals (cat. 177). 

2 . 2 . 5 . 7  Es~lés ia  de Sant Miquel 

Fruit de les transforrriacions que es portaren a terme a conseqüencia de l'acord 
del 25 de setembre de 1835, aqiiesta església va perdre el seu carkcter de parro- 
quial i fou substituida cotn a tal per I'església de la Merce, tot restant corn a 
capella de l'Aj~ntament.'~S Dins aquest mateix procés de canvis l'església de la 
Santíssiina Trinitat foil declarada parroquia1 de Sant Jaume A p b ~ t o l . ~ ~ ~  D'aquesta 
església, una de les tnés antigues de Barcelona, es coneixien diverses obres artísti- 
ques de diversa entitat i de molt variable cronologia. L'eleinent més conegut i del 
qual més s'havia parlat era el famós mosaic antic de tema marí que formava part 
d'un conjunt termal construit a principis del segle ir d C. i que constituia el pa- 
viment de l'església. Hi havia tarnbé un mosaic cosmatesc irnportat d31tAlia, que 
havia estat reutilitzat davant l'altar, diversos elernents arquitectbnics medievals 
(un capitel1 adossat, un perrnbdol atnb representació d'un Angel i una clau de 
volra), la lipida funeraria d'Arnau de Cual i fragments de dues altres, les urnesl 
ossaris de Rerenguer de Puig i la de Maria, esposa de Nicolau Sainars, inés una no 
identificada, vuit figures i dos caps del famós grup de la dormició de la Verge, obra 
en alabastre de Dainii Forment i del seu taller, i finalment u11 frontal d'una font 
que hi  havia a la sagristia ainb representació d'un ingel (cat. 188). Certainent, 

103. A. P~aut.varr,"Lu historia" a J  Vicui, El monalir mmi~iicdiSnnt Pau ddCnmp, Barcelona ~ 9 7 4 ,  pigs 24-27. 
l a 4  Serrió del ih d'ibril de 1856. 
205. A. A. PI 1 A X I M ~ N ,  ci i .  siipra, "01. 1, p2g. 497. 
206. A.A. Pr r A ~ i r < o ~ ,  cit. supra, vol L p5g. 499. 





de tr>tes aquestes ohrcs I'Acadkmia en tenia notícia i havia iniciar cls trhmits per 
a incorporar-II~ a lguna al Museu. Així ho feia sahcr Priisper de Bofarull, Pre- 
sidcnt de l'Acadt.mia, al Bishe de Barcelona en un ofici del 27 de marc de 1844 
~ le l  qual no tenim ciipia i per tant no sahem quins eren exactament els ohjectes 
reclamats. Tan~poc en la rcsposta del Bisbe del 8 de maig hi ha cap dada, ]a que. 
haveiit-li coiniiiiicar que nci veia cap inconvenient a la ccssirj de les obres, es 
litnita a cstneIit~ir sense donar inés detalls "la 1Rpida romana y otras antigüedades 
historici~ ertisticas qiie existen e11 el antiguo teriiplu de San Miguel Arcángel de 
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esta ciudad. [. . .] reservándose aun por medio de una relación circunstanciada el 
derecho de propiedad a Los que con el tiempo justificasen tenerle; insiguiendo lo 
indicado por V.S. en la comunicación arriba mencionada" (z7 de mar$ de 1844). 
Tot i aixo, l'Acad61nia només es va poder fer cirrec del frontal de la font amb la 
testa d'ingel i de la inscripció romana que encapcalava aquest darrer cornunicat 
del BisbeZo7 i de la qual es va fer una copia que es va dipositar en l'església de Sant 
Miquel. Així sembla dediiir-se del rebut signat 1'11 de seteinbre de 1847 pel pre- 
vere Mariano Rodriguez com a encarregat de l'església de Sant Miquel conforme 
rep de Joan Cortada, "Director del Museo de antigüedades, una Pila de mármol 
con su coluna y ~edesta l  c ~ r r e s ~ o n d i e n t e , ' ~ ~  y una lápida que es la traducción de 
otra lápida Romana que ambas son y pertenecen al indicado Templo, cuya lápida 
romana al presente queda depositada en  el citado museo de su cargo".zo9 De tota 
la resta de inaterials se'n va fer cirrec la Comissió de Monuments, tal corn figura 
ressenyat e n  el cathleg de 1888. 

L'església de Sant Miquel fou finalment enderrocada l'any 1869, dinou anys 
després de l'obertura dels carrers de Ferran i de Jaume 1 i només un any després 
que es prengués la decisió de l'enderroc per tal de construir el lateral de la. facana 
nova de I'Ajuntament. Al llarg de tot aquest procés final I'Academia assisteix 
simplement cotn a espectadora, encara que en alguns moments fa sentir la seva 
veu, clara mostra de la seva preocupació per evitar la seva destrucció, a favor de 
la conservació d'alguns dels seus e lement~"~  o simplement promovent la lectura 
i publicació de diversos treballs sobre aquest conjunt. 

No resulta clar si s'ha d'incloure en aquest apartat la lapida de Gescafred de 
l'any 939 que, gricies a les gestions de Llobet, fou cedida al Museu, tot i que no 
consta I'any de la cessió en  la breu memoria'" que aquest li va dedicar, llegida el 
20 de gener de 1837 i posteriorment publicada en les Memorias de I'A~ad$mia.'~' 

107. Aquest pedestal, un deir nombrosos dedicas s LuciiisLichius Secundur. errava ubicar en lapona laceol anome- 
nada del iamntin (IRC~IV 96)(MACB 7561) (E dc M 1227). 
208. La pila d'aigua beneiti feia remps que formava pñrr del Museii de I'AcadPmia, mentre que la pila baptisnial t i a r i a  
estar cedida, com de fet comsponia, a Pesglésia de la Merce. Ei riacta de la bellissima pila tallada en un gran capirellde 
marbre del scgle vi, acmilmetii conservada en el hluscu A1~i1eol6~ic de ~arceiona. 
209. Amiu de l;i PABLB, r~lV-3/53. 
2x0. Unany abansdelreuendetrocdehniciu, A. BaLigiieriMriinovapublicarenLoGnySaberdci'ay 1868 iiner Novas 
ht<tóniar riferentr á In capella lj~icfou de Sant Miquel AMvigel de lapnrent riutnt. Posteiiorment, ares que duranr iines obres 
s'havia dertruit en pan el moraicque exiatia en  elsolrr on s'ai~ecavu Pesglésia de Sanr Miqirel, PacadPmic Fraricesc Mis- 
ponr praposa demanar a PAjuntament que eviti la desrrucciá coral d'aquest rnoiiuinenr. Sessi6 del 17 de febrri de ,877. 
Enla del 7 Gabrild'aquell mareix aiiy Jicinro Diaz va pracedir a la lectura d'unes "Breves consideraciones aiqueolágicss 
robre la derruida cnpiiia de San Miguel'. i a conrinuaciá Josep Puiggari v i  llegir tarnbé uiis'hpunres relativos al mosaico 
que existe en el solar en que aquella se levanraba", que acompanyava d'iin dibuix. Pera una idea de conjunr dc les obres 
d'arr quecontenia aqurstii prtitarsglésia, de les qualsI'AcadPrnianomér cnva rccollir una petirapan,vegeuJ. Ariínvo, J. 
CUDIOL i + P  v r x ~ i i ,  catálop~onumeil ta l  de~rpono. LG tiudnd de ~arreioiin,Madrid ~ 9 4 7 ,  pigs. i8r-18j. 
rri. Ami" de la RABLB, Lligall 5, núm. 7. 
xr t .  "Obsrrvacionrs robre una inscripción del siglo décimo enconrrada en Barceloiia, leidas á la Academia de Buenas 
Letras é Hisroris de la misma", hlenionur de lo Real Aiadmia de Buenas Letwr  de Unrcelona 11 (r868),pigs. r8r-rE6. 







2.2.5.9 Convent de Sant Gaietii 

Sant Gaieti  fou el fundador de l'orde Teatí i per aquesta raó donava nom al 
convent, tot i trobar-se oficialinent sota l'advocació de Sant Maties i I'Expecta- 
ció de Nostra Senyora. Es tracta d'una fundació del segle xvir (el convent és del 
1666 i l'església del 1670). 

Després dels fets de 1835 el convent, ]a abandonat, i l'església foren destinats 
a usos profans diversos, d'acord amb la nova política de redistribució de les pro- 
pietats eclesiistiques, primer com a aula dels cursos de jurisprudencia, tnés tard 
vivenda per a les famílies de militars retirats, escoles municipals, escoles per a 
cecs i inuts i esdevingué finalment seu dels jutjats municipals. L'església, d'altra 
banda, va servir com a centre d'activitats culturals, a més de local de bombers, 
d'escola i de seu d'algun dels serveis municipals. Fins i tot I'Acadetnia havia 
demanat e n  un ofici del 19 d'agost de 1836 poder disposar del convent "a fin de 
colocar sus cátedras, biblioteca, reunirse y demás propios de su instituto", petició 
que fou desestimada. 

Cany 1941 fou enderrocat primer el convcnt i més tard l'església, així com una 
casa adossada. El seu solar actualment I'ocupa el Centre de Documentació Es- 
tadística. L'entrada principal de l'església donava a la placa de Santa Anna i un 
costat al carrer Duran i Bas. Una altra facana donava al carrer de Capellans. En 
la facana principal, la que donava a la llarga placa de Santa Anna, hi havia una 
fornícula ainb una imatge de sant Gaieei de més de dos metres, obra d'Andreu 
Sala de les darreries del segle xvri (cat. 179). Quan la fornícula es va transfor- 
mar en finestra va caldre retirar I'esrhriia del sant. En la sessió del 19 de maig de 
1853y6 assabentada l'Academia de I'oferiment d'aquesta per part de I'Alcalde 
Corregidor, va acceptar la cessió i encarregh al director del Museu que s'ocupés 
del trasllat, tal com es va fer. 

z.z.5.10 Convent deis Caputxins de Santa Madrona 

Enderrocat totalment durant el Govern Constitucional de 1820 a 1824, fou 
reedificat i novamenr bene'it el 16 d'agost de 1829. A conseqüencia dels fets de 
1835 els frares caputxins l'abandonaren i fou reutilitzat bhsicament com a escola 
gratuita de nens, mentre que I'església fou transformada en teatre (Teatre Nou- 
funcions dramitiques i cant). Des de 1835 I'Ajuntatnent el reclamava per a en- 
derrocar-lo i obrir una placa, la futura placa Reial, autoritzada per una R.O. de 
15 de mar$ de 1848. Tanmateix les obres d'urbanització es perllongaren al llarg 
d'uns quants anys, car a finals de 1853 encara es parlava de l'enderroc del con- 
vent. Entre els escassos elements d'interes que se salvaren hi havia cl inarc d'una 
porta de pedra que I'Alcalde Corregidor, Antonio Monmany, en va fer oferta a 

2 r 6  La carca de I'Alcalde Corregidor porra ladara del 15 d h b d d e  1853. Amiu de la RABLB, i~IV4/61. 



I'Acadetnia el 3 de desembre de 1853 si aquesta la considerava digna de figurar en 
el seu Mu~eu.~'7 Es tractava, segons s'indicava en  I'ofici, "de una puerta de forma 
bizantina, á pesar de datar del tiempo de la decadencia de las Artes". L'Acadernia 
no devia manifestar un excessiu entusiasme, ja que el ro de desembre I'Alcalde 
Corregidor insistia que no havia rebut re~posta"~ i novament el 15 de desembre 
de 1853 tornava a recordar a I'Acadkmia que ja es podia fer carrec, quan volgués 
"de la puerca bizantina que cxiste en la casa de la Calle de Escudillers expropiada 
a D. Jayme Roquer" i que calia posar-se d'acord amb L'empresari encarregat de 
I'enderruc."~ De fet l'acceptació dc la porta no es va produir fins a la sessió del 17 
de desetnbre de 1853 i fou I1Ajuntament qui es va encarregar del seu trasllat fins 
al Museu (cat. 194). Malauradamcnt no ens ha estat possible identificar aquesta 
porta ni esbrinar la seva ubicació actual. 

El 10 d'agost de 1536 es va prendre L'acord de construir els Estudis Generals a 
l'extrem més occidental de la Rambla, al costat dc la porta de Sant Sever en una 
de les torres de Canaletes. robra  fou pricticament enllestida entre 1559 i 1592. 
La porta principal ostentava un gran escut amb les armcs reials amb una imatge 
al damunt de sant Lluc i unes espectaculars gargoles coronaveil la part alta dels 
seus murs. 

S'inicia I'enderroc de l'edifici I'any 1843, després d'haver estat molts anys 
transformat en caserna, concretament des del 1720, quan es centralitzareri a Cer- 
vera les universitats catalanes i anteriorinent coin a Escola Militar, creada el 
1639, com ho demostra un escut actualment en el Museu #Historia dc la Ciutat. 
La caserna, en  honor a l'anterior funció de L'edifici, era coneguda popularment 
com "dels Estudis". A conseqüencia del retorn progrcssiu dels estudis universita- 
ris a Barcelona s'habilitaren altres centres a la ciutat: el convent de Sant Gaieti 
(1835), la Casa-Oratori de Sant Felip Neri (1836)"" i finalrnent el convent del 
Carme, en fer-se perita la Casa de Sant Felip Neri. 

La raó practica d'aquest enderroc era obrir una porta en  la muralla per tal de 
millorar la circulació des de la Rambla en  direcció a Gracia, ja que l'accks pel 
Portal de llAngel era clarament insuficient. Aquesta porta va rebre el nom d'Isa- 
be1 11 i fou inaugurada el 15 d'agost de 1847. 

rr7  Aixiu de la RABLB, I-IV-J. 
zr8. Arxiu de la RABLB, i~J\'j/65. 
219. Amiu de la M B L B ,  i~IV~i!66. 
tia. El 19 de novernhre de 1836, Alberr Pujol, acadetiiic de la d e  Boiier Llerrer i al mnreu< remps viceprcsident dc la 
lunm de Proferrori d e l i  Errudis. va llegir ei discoa inaiigilral dels Estiidis en h que hsvia estnt la Casa-Oraic,ri de Sanr 
Eelip Neri. A. Pujar, Diriur<o yur rn  l c i  inuugum6ióvr de IoiErtudioi Jeneualsr oitablaidor laiiudadde Boiirbnn porruEwmo. 
Aytintamienlo, con aprobación del iiñorlcje Puliliru d i  la Proviniia!ryó en novtembre d e  ~Sth.., Barcelona 1836. 
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El rz de febrer de 1844 el President de l'Acadetnia, I'rbsper de Bofarull, recla- 
mava a Miguel M" de Atero, director subinspector del Cos dlEnginyers d'aquest 
districte, "un antiguo escudo de armas y algunas canales laboreadas, que todavía 
ecsisren en  la única pared que aun está en pie del edificio que fue Cuartel llama- 
do vulgarmente de los estudios y situado al extremo del paseo de la Kainbla, cuya 
pared tendrá acaso que derribarse para las obras que hayan de hacerse t:n aquel 
punto"."' El 2 de julio1 de 1844 José de Aizpurua, coronel zn cap d'cnginyers, 
després de fer les consultes oportunes, va autoritzar I'Acadetnia perquk retirés 
"un antiguo escudo de armas y algunas canales laboreadas que existen en  la pared 
del derruído Cuartel de los Estudios que aun subsiste en pie".z2z En conjunt in- 
gressaren en  el Museu les cinc girgoles (cat. 202-206) i el gran escut d'armcs ainb 
les iligues i les coluinnes, actualment a l'edifici de La Universitat (cat. xoo), ral 
com es detalla en  els documents de 1844. En un altre monient, segurament tnolt 
proper en  el tetnps, ho  va fer també l'escut de 1639 ja esmentat rnés amunt (cat. 
199). Sabem d'altra banda que en la sessió del 2 de desembre de 1845 I'acadkmic 
Rainon Roig i Rey va llegir una mernbria relativa a la historia d'acluest edifici, 
perb no ha  estat possible localitzar-la en 1'Arxiu de l'Aca&mia. 

2.2.6 Objectes de fora de Barcelona. Aportacions d'alguns acadkmics 

De forma esporidica ingressaren diversos cleinents que s'integraren en  ailuest, 
atesa la seva heterogencitat, més cotn a curiositat que no com a complemcnt de 
la resta d'obres del Museu. La majoria posteriorrnent restaren a mans de 1'Acadk- 
mia o foren reclamats pcls mateixos academics que els havien cedit. 

Entre aquests elements hi ha documents i planols de tema arqueolbgic rela- 
tius a un tnosaic antic de Mallorcaz2' o a les restes d'un paviment i d'uns tnurs 
d'epoca romana localitzats prop de Pretnia de B a i ~ , ~ ~ d  o sobre la descoberta d'al- 
guns edificis, monedes i medalles en  la carretera a Caldes de Montbui"~ i petits 
objectes que cn  la majoria dels casos no ha estat possible identificar, cedits per 
Josep Antoni Llobet. Entre els objectes cedits cs menciona un baix relleu ronla 
i unes monedes an t i gue~ , ' ~~  diversos fragments antics recollits en  un viatge a 

zzr. rlnriu de la M H L B ,  i-IV-iIz8. 
222.  Aniu de la RABLB: r-TV-3/48. 
r i j .  "ioclplano iluminadode un pouimrnroilr obro mosaica descubierto eii lo interior de 13 isla deMsl io rca ,~~wndo  
en una  viiia,eti el aiiode 1833; zOuncuidernopsra noticia ieh~licacion dedichopauimrnco. escrito por 12 delicada plu- 
ma del sabio y uirtiiuso rrñur Dun Junn Munraner crnonigo de la Sta. Yglerii de Palma.'' Ceditr per PAcadernic I o a q i i h  
Rey el 22 de maig de 1837. Arxiu de 13 RABLH, i~lV-ii (Sessi6 del 8 dcjiiny <le 1837). 
224. ii de genrr de 1839. Aruu de 1s RARLB, r-11'-3. Veregeu Tacra de la seísió del 13 de novcmbre de i838. 
225. Serri6 del4 de jun" de 1845. 
226. Sessió del 8 dr juny ilr rRj7. 



Valencia, Alacant i Múrcia,"7 una petita estatua romana d'Hercules trobada en 
una mina de Mazarrón ( M ú r ~ i a ) , ~ ~ ~  "un casco de hierro completo de la clase de 
soldado, el hierro de un dardo, una flecha de hierro y otra de cobre encontradas 
e n  la provincia de Teruel cerca del pueblo de Torrealta a la izquierda del rio 
Guadalaviar e inmediato allí donde entra en la provincia de Valencia!'. . . , a rnés 
d'unes joies i monedes "del término de Estaño1 (Gerona)".?'9 En relació a la 
majoria d'aquests objectes,'3"Eas de Molins, en la nota I de la phg. IX del seu 
catileg de 1888, puntualitza: "Algunos de estos objetos que recogió y donó á la 
Academia el Sr. Llobet y Vallosera ignórase en donde se hallan, no habiendo sido 
trasladados al Museo provincial de antigüedades cuando en 1879 se verificó su 
traslación." 

Paral.lelainent es va demanar als academics que contribuissin al creixement 
de la biblioteca, del museu i del inonetari, "estando ya arreglado el local y estan- 
tes para situar el archivo y la biblioteca de la Corporación y atendidas las escasas 
existencias de la misma". El 3 de gener de 1844 Pi i Arimon enviava un ofici al 
President de 1'Academia notificant-li que el soci Rainon Rusanya havia entregar 
per al Monetari dues medalles, una de plata i l'altra de coure, i que el1 inateix 
n'ha donat set inés i aproíita pera fer un elogi de la generositat dels socis, "unico 
modo por ahora de fomentar el naciente Monetario, que si bien en la última 
reinstalación de la Academia no poseía ninguna moneda n i  medalla, cuenta en 
el día muchas, y alguna de ella bicn raran.'3' En resposta a aquesta invitació Cor- 
tada fari donació de llibres i 0bjectes~3~ i proposara a 1'Acadkmia que li compri, 
amb facilitats, la seva col.lecció d'armes antigues i de peces d'arinadura (5000 
rals de billó):3) 

En algunes ocasions no va resultar possible obtenir alguns dels objectes que 
els acadkmics reclamaven per al Museu. Així José Caballer, de Palina de Ma- 
llorca responia a I'Academia el 31 de julio1 de 1844 comunicant que no volia 
dcsprendre's de la lapida que l'Acad6inia li havia demanat ja que el "privaría de 
un monumento acaso unico en España, dilapidada ya de tantas obras que eran 
nuestra gloria deglutidas por la re~o luc ión" . '~~  En altres, pero, les gestions donen 
el seu fruit i les obres acabaren per ingressar al Museu entre les quals: 

2x7. S C I I ~ Ó  del zs de juny de 1839. 
228. Sessió del r5 de mar$ de iS+z. 
i 2 9  Serrib del l o  de desembre de r 8 ~ .  
230. No és probable qiir zilguns d'aqiresrs objeccer puguin trobar~se cii el Muscu hrqueolagic, js que iio figuren eii el 
caraleg a l i a s  de M o h s  (1888). 
131. Arniu de la M B L B ,  Lligall 38 antic. 
232, Sessió del 20 d ' a b d d c  1837. 

r 3 3  Sessioiis del 7 i del 22 de desembre de  1855. 

234 Arxiil de la RABLB, r-IV~?/+g. 



Quaranra-nou medalles antigues trobades en  les cxcavacions fetes en les mi* 
nes del poble de Binissalem a Mallor~a;~'S "un nicho gótico con una virgen ha- 
llado en las cercanías del antiguo castillo de Arampruñá" (cat. 318) "y una lápida 
romana en  un terreno" propietat de Josep Puj01;'3~ "una lápida miliaria de Las 
más antiguas de España procedente de La casa de campo denominada Vendrell 
en el tértnino de Sta. Eulalia de Rosana, partido de Granoller~"~37 (cat. 66). Sa- 
bem rambé, perquP estudis posteriors les han identificar, de la presencia d'alguns 
elements procedents del monestir de Santa Maria de Roca-rossa (Tordera) (cat. 
287) i del de Sant Salvador de Breda (cat. 237), sense que ens consti una inter- 
venció de I'Academia cn  cap d'aquests Ilocs. Molt tnés explícita és, en  canvi, la 
documentació relativa al monestir de Sant Cugat. Aquest fet ens porta a consi- 
derar que o bé els academics no coneixien la procedencia d'algunes d'aquestes 
obres o bé hi ha  mancances significatives en  el fons documental de I'Academia, 
un problema que, de fet, hern pogut constatar ja en diverses ocasions. 

En darrer lloc hi  ha unes poques ofertes d'objectes en  venda que I'Academia 
no  pot assumir per la seva manca crbnica de recursos. Es el cas, per exemple, de 
diversos objectes "de antigüedad, y arte", sense donar més detalls, propietat de 
Francisco M" Garrido de Mataró, que són definitivament rebutjat~."~ U n  cas a 
part per la seva importancia el constitueix l'adquisició dels Ilibres, els manuscrits 
i el monerari del canonge Ripoll. Si bé en la sessió del 26 de juny de 1844 ja es va 
anunciar que I'Academia ja tenia el rnonetari, el pagament d'aquest, afortunada- 
ment ajornat, no es va liquidar fins a I'any 1854 i amb moltes dificultats. 

135. E1 docurnen~ de donació porra l a  dara del 2 de fehrerde ,846. Amiu de la RARLR, r-IV-rr, 37 anric. 
236. 7d'agost de 1848. Documcnr sense signatura. 
237. Sessions del jod'ahril i r 4 d e  rnaigde ,862. 
238. Seírió del 19 defebrer de 1876. 




