
La Junta de Enajenación de Conventos Suprimidos havia sol.licitat de L'Aca- 
d h i a  una relació de convents de la província de Barcelona "que contengan 
bellezas artísticas y otras preciosidades dignas de conservarse". En cl dutitc de si 
seria millor encarregar-ho a la comissió d'antiguitats de L'Academia o nomenar- 
ne una d'específica, es va triar aquesta darrera opció, raó per la qual se'n va crear 
una de nova integrada per Llobet, Renart i Muns.'Ig Com que a principis del mes 
de febrer de 1838 només s'havia redactat la priinera part de ('informe, és a dir 
la i n r rod i~cc ió ,~~  i cotn que resultava també que només s'havien rebut uns pocs 
informes sobre els edificis dels antics convents que calia conservar, el Secretari 
d'Estat, seguint les instruccions de la Reina, va ordenar al Cap Superior Polític 
de la Província, com a mesura de precaució, "suspender en esa provincia toda 
demolicion de edificios de los estingiiidos conventos" i que en el termini d'un 
mes reclames a L'Academia si havia fet ja I'informe corresponent.'+' Finalment, 
tot i que les discussions es pcrllongaren i semblaven no acabar-se, l'inforine fou 
lliurat a la Junta de Enajenación, que va agrair a I'Acadeinia "el informe quc Lc 
ha remitido dando su dictamen acerca de los edificios que debieran conservarse 
en la Provincia de Bar~elona".'+~ De forma paral,lela, el 3 de maig de 1840, el Cap 
Superior Polític va trametre una circiilar a la Societat Economica d'Amics del 
País deinanant també informació sobre els monuments que calia conservar, en 
aquest cas de tot Ca t a l i~n~a .  La Societat, que no tenia gaire clar que era el que 
se li demanava, es va posar en contacte amb el Secretari de l'Acad&mia, Joaquim 
Roca i Cornet, i aquest li va suggerir que el millor seria respondre al Cap Polític 
que precisarnent la incumbencia de PAcadeiiiia "es la de recoger los monumen- 
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tos históricos y preciosas antigüedades, de que va á formar un Museo dentro poco 
tieinpo" i que el millor seria que a partir d'ara s'adrecés directament a ella.'+' 

És per aquesta raó que el 6 de julio1 de 1840 el cap superior polític de la pro- 
víncia de Barcelona, el cointe de Vigo, va reinetre al President de ['Academia 
una sol,licitud del Secretari d'Estat i del Des~a tx  de Governació en la aual es 
recollia una ordre de la Reina detiianant informes sobre l'estat de Poblet després 
de la profanació de les tombes reials l'any 1835 i al rnateix ternps que tots els caps 
polítics "remitan á este Ministerio noticia de los templos de su respectiva provin- 
cia en que existan sepulcros que por serlo de Reyes ó personages célebres, ó por 
la belleza y mérito de su construcción merezcan conservarse cuidadosamente, 
entendiéndose lo mismo respecto de cualquier otro instrumento no cinerario, 
que sea digno de men~ionarse".~* El desencadenant d'aquesta disposició havia 
estat un informe de la Real Academia de la Historia sobre un projectat trasllat de 
les despulles del comte Ramon Berenguer 111 el Gran a la Catedral de Barcelona. 
El 22 de maig de 1838 el president Prbsper de Bofarull inforinava que havia rebut 
del delegar a Ripoll les restes reials i proposava enterrar-les a la Catedral, la qual 
cosa va generar un intens debat, que es va traduir en  la elaboració d'un informe 
del qual es conserva un esborrany a l'arxiu de I'Acadkmia.'4~ Estretament lligat 
amb aquest fet 6s el comunicat del 13 de marc de 1841 de la Diputació Provin- 
cial a I'Academia inforrnant que, en compliment de la llei del 6 de novembre 
de 1837, la Regencia havia decidir establir en la capital del Regne "un Panteón 
nacional donde se denositen los restos mortales de todos los esoañoles eminen- 
tes". La Diputació l i  comunica que la seva missió sera proporcionar, tal coin se 
li dernana, "una razon circunstanciada de los sepulcros de españoles ilustres que 
subsisten en el territorio de esa provincia, haciendo una descripción sencilla de 
su mérito artístico y del estado en  que se encuentren y esponiendo los medios ó 
dificultades que puedan ofrecerse para su traslación al Panteón nacional", iden- 
tic encirrec que ja el 27 de febrer de 1841 li havia fet el Cap Superior Polític.'+' 

A partir d'aquest moinent I'Academia desenvolupari una notable activitat 
amb la intenció de coneixer l'estat de conservació d'alguns dels inonuments més 
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notables i poder determinar d'aquesta forina les possibles intervencions a realit- 
zar. íntimament relacionada amb aquest tema és la lectura en  la sessió del 8 de 
juny de 1841 d'una memoria de L'acadernic Josep Antoni Buxeres"' sobre "ciertos 
monumentos antiguos que se encuentran en las inmediaciones de la Villa de 
Martorell", amb diverses referencies al mal estat en el qual es trobava el Pont del 
Diable, o la proposta, en aquella mateixa sessió, de creació d'una comissió que 
redactés un informe complet sobre els monuments de Catalunya en  perill, que 
fou finalment aprovada. Formarien aquesta coinissió els acadkmics Pujol, Bofa- 
mll i Renart als quals es va afegir també Buxeres. Com a rcsposta a L'observació 
de Puig que argumentava que aquesta era una missió més propia d'una acadkmia 
de Belles Arts que de Bones Lletres, se li va respondre que aquest encirrec calia 
veure'l des d'una optica estrictament historica i no artística, i rnolt estretament 
[ligada al principal objectiu de L'Academia. Per a complementar els esforcos de 
la comissió encarregada, en La sessió del 6 de juliol de 1841 es va assumir el 
compromís de reclamar del Govern les mesures oportunes per a la protecció no 
només del Pont del Diable sinó també d'altres monutnents antics del Principat. 
Tanmateix, tot i els bons propbsits, no sembla que es fessin grans progressos en  
cap direcció com ho manifista de forma prou explícita el silenci dels llibres d'ac- 
tes en relació a I'activitat d'aquestes coinissions. 

Com a reflex retardat de la present situació i en un desig de centrar les qüesti- 
ons més importants, en la sessió extraordinaria del 23 de juliol de 1842 es va Llegir 
una comut-iicació del Cap Polític del 20 de juliol demanant ara "con toda. urgen- 
cia a I'Acadeinia una relación circunstanciada del número de obras artísticas de 
pintura y escultura de que se hizo cargo procedentes de los conventos sup:rimidos 
de esta provincia, con espresión de su clase, merito y nombre del autor si así 
constare, número. Las que se hallen colocadas, en donde lo están, las que faltan 
para colocar, y las que por su poco o ningún merito pueden enagenarse, y solici- 
tando igualmente su dictamen acerca de la instalación del museo provincial en  
esta Capital". El problema amb el qual ara s'enfrontava I'Acadernia era que en 
aquest moment no podia facilitar les dades que se li demanaven perque no les te- 
nia ni en disposaria en  molt de temps. De fet, creu justificar-ho tot al.legant que 
els comissionats de L'Acadiimia es varen fer carrec d'aquests objecres "sin mediar 
formalidad de inventario", és a dir, sense que ni  uns ni  altres prenguessin nota del 
que lliuraven ni del que rebien. Per si aquestes no fossin raons suficients, I'Aca- 
demia intenta minimiczar el nombre i la qualitat de Ics obres lliurades ("algunas 
lápidas y urnas sepulcrales, y también algunos cuadros de poco ó ningún rnerito" 
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s'ha fixat als caps polítics és d'un ines i I'AcadCmia no  vol deixar passar I'ocasió 
sense fer tot un seguit d'observacions. Així el 8 de juny de 1844 envia un escrit al 
Secretari d'Estat i del Despatx de Governació, en  el qual cxposa que les oficines 
superiors i subaltemes del ram de I'Arnortització s'estan donant inolta pressa per 
alienar els béns eclesiastics, entre els quals hi ha diversos edificis qiie per les seves 
característiques estan compresos dins la circular anterior, fins i tot alguns d'ells 
ja han estat subhastats. Com que li sembla que aixb esti en flagrant contradicció 
ainb el que es demana als caps polítics amb tanta urgencia, reclama que els In- 
tendents de les províncies no  posin a subhasta els edificis pertanyents al clergat 
sense abans consultar les Dioutacions i Acadeinies de Belles Arrs.;sL Dins aauesta 
inateixa orientació s'integren les reclamacions anys rnés tard a la Reina dema- 
nant que siguin cxceptuadcs de la Desamortització la capella de Sant Miquel de 
Barcelona, els claustres de la col.legiata de Santa Anna de Barcelona i l'església 
de Sant Joan de Vilafran~a. '~~ Pel que fa a la recuperació d'objectes i d'obres 
d'art, el 13 de novembre de 1844 l'lntendent de la Província de Barcelona au- 
toritza que 1'Acadkinia es faci cirrcc "del sarcófago rotnano, sepulcros y lápidas 
que existen en  el ex-monasterio de S. Cucufate del Vallés y fuera de su iglesia, 
cohincidiendo con los laudables deseos de V.S. manifestados en  su oficio de 5 del 
corriente, pero á condicion de que luego de estraídas aqiiellas antiguedades se 
sirvan disponer se cubran con mampostería los huecos que degen las mismas en  
las paredes del edificio". Per portar a terme aquest encirrec Joan Cortada s'havia 
de posar d'acord ainh I'Adininistrador General de Béns Nacionals,'s' peri~, curio- 
sament, és la Comissió de Monuments la que s'ha de fer chrrec un any rnés tard 
d'aquests ob j ec t e~ .~s~  Coincidint amb aquestes gestions es va llegir en la sessió del 
26 de novembre de 1844 un informe de Pau Piferrer sobre l'església, cls claustres 
i la resta d'edificis del inonestir de Sant Cugat. 

Al llarg d'aquest matcix any dc 1844 I'Acadetnia ha  crear i manté noiis Ili- 
gams amb altres institucions iie caire cultural entre les quals hi  ha  llAc.ademia 
Española de Arqueología'ss o la Sociedad Arqueológica Matritense y Central 
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de España y sus Colonias, que en un ofici'j6 adrecat al president de l'Acadetnia, 
Prbsper de Bofarull, li manifesta la seva satisfacció pel fet de mantenir relacions 
amb aquesta, que ha tingut ocasió de veure la memoria que va enviar al Govern 
sobre els monuments exposats a la destrucció, que cal "salvar del naufragio po- 
lítico", i que ha pogut constatar cotn I'activitat i cls projectes de 1'Academia 
coincideixen amb la R.O. de creació de les Comissions de Monuinents. En re- 
alitat, l'Academia, tot i els seus esforcos, es veu impotent per fer front als com- 
promisos que ha anat assumint i té el convenciment que la Comissió Provincial 
de Monuments podrh assolir més facilment aquests objectius. Per aquest rnotiu, 
les relacions amb la Coinissió es van fent inés estretes i quan en la sessió del 15 
d'octubre de 1844 es llegeix un informe de Joan Francesc Albinyana sobre el 
lamentable estat i l'abandonament de les antigiiitats a Tarragona,'" amb rota 
una serie de propostes per posar-hi remei, es decideix passar-lo a la Comissió 
Central de Monuinents. L'II de desembre de 1844 la Comissió va trametre un 
ofici al Ministre de la Governació, amb copia a I'Academia, indicant-li que ha- 
via rebut informes desfavorables de I'actuació del Cap Polític anterior en relació 
als museus i monuments de Tarragona. Un fet especialment greu si tenim en 
compte que havien estat dictades recentment noves disposicions en relació a 
la conservació dels objectes i monuments histbrics. Es feia I'observació que "no 
se han expedido las citadas reales órdenes para llenar una fórmula estéril" i que 
calia exigir responsabilitats.'j8 

Tot i l'activitat desplegada per 1'Acadeinia de Bones Lletres, la de Belles Arts 
i la Cotnissió, seguia l'enderroc d'edificis d'interes a Barcelona. És per aquesta raó 
que, en el curs de la sessió del 8 de maig de 1849, I'acadeinic Llobet va fer un cop 
més la proposta que, ates que no era possible impedir l'enderroc i la destrucció 
d'alguns monuments antics, convindria fer, si inés no, dibuixos i planols d'aquests 
"para memoria de nuestros descendicntes". Per a tal fi era necessari posar-se en 
contacte amb els arquitectes que enderrocaven edificis d'interes a Barcelona. En 
conseqüencia es va decidir crear una comissió formada per Renart, Llobet, Pla- 
n a ~ ' ~ ~  i Manjarrés que intervindrien, en ocasions sense exit, per tal de posar fre a 
alguns d'aquests enderrocs. En aquest sentir foren aforrunades, tot i les dificultats 
que es plantejaren, les gestions per salvar I'antic frontis de les Cases Consistorials 
(faqana gotica del carrer de la Ciutat), l'enderroc de la qual seria per als coinis- 
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sionats contrari a "lo que prescribe la Real Orden de 4 de mayo Les 
necessitaw derivades de la construcció de la nova facana neoclissica de la placa 
de Sant Jaurne, a conseqükncia de les destrosses produides pel bombardeig del ge- 
neral Espartero, feren que, de moment, PAjuntament considerés que l'enderroc 
de l'antiga facana era inevitable i en conseqüencia demanava a 1'AcaJ&miaz6' 
que, "ya que existen varios objetos de merito y buen gusto arquitectónico", es 
fes al més ripidament possible com a única solució una ciipia dels elernents més 
notables d'aquesta facana. Mentrestant s'anaren perdent diversos elements: un 
finestral, l'estitua de I'arcingel sant Rafael fou traslladada a un altre lloc i l'ex- 
trem dret de la gran porta adovellada fou, per dir-ho d'alguna manera, doblegar, 
per tal d'evitar la scva rnutilació. Tot i les dificultats, les gestions tingueren Sxit i 
la facana se salvi i se'n porti a terme una restauració que no va quedar enllestida 
definitivament fins l'any 1928. 

Després d'un buit d'uns quants anys, al llarg dels quals molts dels probleines 
es mantenen latents, torna a parlar-se dels edificis que han de ser conservats, i 
de Les tnembries que sobre aquests havia elaborat la secció d'antig~itats,'~' o de 
l'enderroc de les muralles, en relació a les quals I'Ajuntament havia publicat un 
impr5sz63 i i'academic Llobet i Vall-llosera havia redactar una memoria que porta 
el t í t~ l : '~+  Indicaciones sobre las antiguas murallas de Barcelona que resultan de lo que 
se ha observado en los últimos derribos de ellas y observaciones acerca de algunas ins- 
cripciones encontradas en los mismos. Al mateix temps es fan esforcos encaminats 
a protegir determinats monuments que, per la seva monumentalitat i conside- 
ració artística, mereixien ser c~nsen,ats,'~i com el monestir de Sant Cugat i la 
Casa de I'Ardiaca, i dels quals se'n va parlar al llarg de diverses ses~ions '~~  sense 
que fos possible anar tnés enlli de nomenar una comissió (Llobet, Aguiló i Mili), 
d'enviar una petició al Govern de S.M. o de seguir reclamant, en va, la concessió 
a I'Acadkmia d'aquesr darrer casal. 
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ORGANITZACIÓ DEL MUSEU. FASES D'UN PROCÉS 

Com ja hem assenyalat anteriorment, són tres les figures més notables de 
la primera etapa de la furmació del Museu: Andreu Avel.lí Pi i Arimon, Josep 
Antoni Llobet i Vall-llosera i Joan Cortada i Sala. D'acord amb el seu tkiranni, 
cadascun d'ells es responsabilitzi de les tasques més dures d'aquesta primera eta- 
pa, que s'inicia a grans trets l'any 1835. 

En la sessió del 31 de marq de 1837 Pi i Arirnon, amb l'excusa de la lectura 
d'lina memoria que havia claborat sobre una Ihpida sepulcral medieval de i'esglé- 
sia de Sant Jauine que havia estat localitzada en el moment de l'enderr~c'~' (cat. 
182), i que recentment, grhcies al seu esfor~,  havia estat donada a I1Acad&mia 
per Antoni Elías i Salvador per tal de "formar parte de la colección que v i  ,' '1 re- 
unirse en el claustro de este edificio", va fer algunes observacions sobre la inarxa 
del projectat miiseu, del qual en aquest inoment es comencava a parlar, i que 
presenten un notable interes: 

Aprovecho esta ocasión como individuo de la comision encargada de la colocacion de es- 
tos y otros objetos analogos para lamentarinc de la falta absoluta de fondos que la priva de 
cuinplir su cometido, qual deseara. Es una lastima que tcngan clue hacin~rse en un rincon 
del edificio monurnei~tos hiscoricos de todas las edades que puestos a la cspcctacion publi- 
ca, y esplicados según se intenia, podrian tal vez difuiidir una luz inopinada que disipara 
los iiivoluntarios errores de nuestros historiadores que carecieron de su oportuna vista y 
del acierto en consultarlos. Algunos cedidos ya, no puede la imperiosa ncccsidad que a la 
cornision aqueja, colocarlos, y la fuerza a decirlo, ni inenos recogerlos. 
En horabuena que los que ha116 la coinisióii en los exconventos de Doininicos y Franciscos 
reposen en tanto en el deposito de San Sebastian'" donde los traslado hasta que en mejor 
posibilidad pueda la Acadeinia hacerlos llegar a este recinto y darles su correspondiente 
destino; pero siento, y creo que conmigo lo sentirá tanibien la Academia, que todos los 
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~ ~ ~ i ~ ~ ~ k d ~ l a  ~ rov ínc i s ivan  servir d'rutooluc a molrs delr serveisque lalunta aeiierornmeiit vapmmocionai(ciredier - 
graruireí de quiinicri aplicada a les arrs. matem;riques, taquigr&a. dibuix lineal, maqu in i r i ,  Uengiia írrncesr, anglesa i 

italianñ) ñuicom a primer rnagaczem de les obres recuperades delr coiiveiitr derrruirí. 



diseininados por diferentes partes de esta ciudad, queden espuestos por !mas tiempo, unos 
a la inteinperie, y otros a ser el juguete de los iiiños, y el ludibrio del dominante genio 
desrrucror, sin quc podamos reunirlos. 
Maiiana, que, según la invitacion hecha por la Academia, el Exmo. Ayunrainieiito nos 
ccda, no solo los que hallé quaiido frii de la curnision encargada por el Gobierno de recoger 
las bibliotecas y ohjetos arristicus t. historicos de los conventos suprimidos; si que tarnbicn 
los. que a solicirud inia, se hallan en poder de S.E. para formar en las casas consistoriales 
un museo de antigüedades, se verá la coniisioii en ia iinposibilidad, por su penuria, de 
hacerlos ver debajo de este techo, para que al paso que adornen un nuevo museo, coino el 
de la Maison Carré de Nimes, sirvan de estiinulo a lus posecdores de otros, que hallados 
cn escavaciones ú obras hechas en sus casas nos los ofrezcan a fin de juntarlos a aquellos y 
engrandecer nuestra obra. 
Me prometo que la Acadeniia cn vista de quaiiro llevo espuesto, no despreciará mis deseos 
que t i e n d a  á su esplendor y nombradia, y que empleara todas sus luces en buscar medios 
para dar cirna á una obra proyectada g que ranro honor debe hacerle en lo sucesivo. 

Dues són les qüestions de mixim interes. En primer lloc la manca de recursos 
que obligava la comissió a tenir els objectes amuntegats de qualsevol manera i ,  
el que era encara més greu, no es podien recollir ni els que més recentment els 
havien estat cedits, ni els que restaven abandonats a l'abast de qualsevol, ni tan 
sols els que 1'Ajuntament havia ja reunit en un intent de fer un primer museu en 
les Cases Consistorials i que ara, com hem vist, havia decidit dipositar en el futur 
museu de I'Academia. En segon lloc, els objectes que havien estat recuperats de 
Santa Caterina i Sant Francesc encara es trobaven emmagatzemats en el convent 
de Sant Sebastih, primer dels dipbsits que s'havien organitzat. Calia solucionar 
tots aquests probletnes i per aquesta raó reclamava que I'Academia fes un esforc. 
Li va respondre Albert Pujol, un dels més veterans acadkmics en  aquel1 moment, 
proposant que es fes previament una classificació de les lipides que s'oferien per 
tal de valorar el seu interks per al Mu~eu,'~' la qual cosa va provocar la interven- 
ció de Joan Cortada que amb rotunditat i amb bon ull va asenyalar que encara 
no havia arribat el moment de fer cap classitícacií, i que converiia de moment 
no rebutjar res. De fet, no deixa de cridar I'atenció que sigui Pi i no Cortada 
l'autor del present informe. Possiblement l'explicació rau en el fet que I'informe 
sobre el Museu constitueix, altnenys en teoria i encara que no sigui aquesta la 
voliintat de l'autor, un element secundari dins el conjunt de I'informe relatiu a 
la Ihpida de l'església de Sant Jaume. De fet, com que encara no existia un pro- 
jecte cotnú, tots ells anaven fent el que podien des de la posició que ocupaven, 
des de l'Ajuntament, des de I'Acadkmia o des d'ainbdós llocs al mateix temps. 

269, Ja en la sessió del z+ de frbrer de 1837 i'acadhic Pujol ja havi* ¡asistir eii la imporr3iicia de crear una comissió 
encarregada d'examuiar, rraduiri explicirler lipider que ingressessin en el Musru.És aquertauna etapa enla qual encara 
resulta percepiible un;, illusiá en el projecte qiie er tradueut en diverses proporres i suggerimenrs, rals corn el formar 
de lea cartelles dcrcriptives de les obres o quin seria el rerme mér adequar pera definirk srva forma d'ingrés (replado?, 
cedida?, oJ~erMo? o 





Si hC. en iiquesta reiinih del 31 ilc iiiarq de 1837 Cortaiia encara considerava 
iliie 110 hnvin arribar el iiioincnt iie classificar el fons reunir, en  la del 18 de maig, 
un cop j;i rccollits el mciterials de les cases consistorials, així coi11 altrcs dona- 
ciotis, va proposar 1;i creaciii ~i'iina coiilissi<i qiie classiíiqiiés Ics lhpides per poder 
cx~osar-les iiiill«r i evitar el seu amuntegaiiieiit, integrada per Ripoll, Tastu i Pi. 
Es una primera manifesraciii de la nccessitat de fer tina classificaciú dels mate- 
r ia l~ .  Un cop fera, la coiiiissiii de i'eilihci ja s'enciirregaria de la seva col.locació 
en  el lloc in6s a ~ i q r i a t  i de la seva correcta senyalitzaciói7". Era aquest el piinr dc 
kyartiiia i el iiioment en  el qual. ral com s'havia definir en  la sessió del 3 1  de mar<;:, 
I'.4caileinia es trobava ja en  disposició d'iniciar la forrnaciú del seu Museu. Amh 
la finalirat que els acadetnics esrigiiessin ben informars dels progressos realitzats 

:;u. En iin cscrir riel o dc mirg de 183: Cortada 1 Pi cornun i~zv~n  qitrjil estaven 1 punt de piesenrar les Iirnince que 
Ii.wicn inrarrrcar pzr a Ter rolloc;idri sota cñdalcuna de les lipidcr. Amiu de 13 RABLB, r ~ l i i o .  



i dcls iii-iiis iiieressiis d'ohrei ("monuiiienti> historicu-artistico, inscripción, libro 
6 inanuscrito") Lliihct proposavxn la scssi6 del 28 de juny de 1837 que en  el 
noii reglainent clue s'estava rcdactant es fes constar que les noves adquisicions 
ptsessin a la secció ccirresponent, per tal que cailasctina d'aquesres inforrnés ais 
academics. 

Quc ja s'havieri adoptar algunes mesures i que alguns dels problemes plante- 
jats havieri tingiir ja sidiici6 ho  deniostra el fet que en la sessiú del 19 de clesernhre 
 le 1837 Pi. en  la seva condició <le meinbre de la comissió d'antiguitats, anuncies 
que ttites les Iapides procedents del Palau Reial Major, així com els rnaterials de 
Saiit;i (:areriiia i Sant Francesc ja es trohaven en l'edifici de I'Acad2mia. 

Pcr tal dc sahcr qiiincs s h i  les tasques realitzades i quins són els rnaterials ara 
ja rec<illits resiilta <le gran intcres tina relació scnse signar ni datar, tot i que per 
la llctra seiiihla ile Pi i .4rirn»ii. que porta el títol: Noticia de los monumetitos anti- 
po.; qi~c ditrantc el ultimo año academico se han reunidu en el edificio de la Academia 
dc Riiriius L2ri-as ds L'CO ciudad para In formacitin de su Mzrsco de antiguedades i qiic 
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pel seu contingut hem datar cap a mitjan 1838."' Conté una relació dels objec- 
tes que hi havia en aquell moment en el Museu així com la seva procedencia. 
Aquest és el que, per ara, considcrarem el primer inventari i que rccull un total 
de 86 objectes. 

-2  lipidas (con inscripciones) romanas iiiterpreradas por D. Geronimo Pujades en las 
paginas 20 y 54, lib. 4", cap. 29 (y cap. 39) de su cronica universal del Principado de 
Cataluña que regaló a la Academia el Exrno. Sr. D. Pedro Ygnacio Urrirs, Marqués de 
Ayerve"' (cat. 36-37). 

-Otra de la misma epoca que explica el misino Pujades en las pag. 74, lib. 4', c. 46 de su 
citada cronicacuyo monumentoexistiaen lacasa que habito D. N. Manjarrés (cat. 25). 

- z de igual caricter halladas en el antiguo muro de esta ciudad que atravesaba las casas 
de la calle de los Baños quando se dirruyó iina de ellas para edificarla de pie, que regaló 
a la Academia su propietario D. Juan Masó. La sección de Antigüedades prcsentó la 
descripciún dc ambos inonumentos en una mcmoria que leyu en la Academia cn la 
scsión del 19 dc diciembre del año p"p"'73 (cat. zq i 20). 

- z r  del propio tiempo que hizo aparecer el derribo de orto trozo de aquel muro que en- 
traiiaba el edificio de la Ynquisición. Las cedió á la Academia el Sr. Administrador del 
Real Patrimonio, interin iinpetraba la aprohacion de S.M."+ 

-Otra coetánea i las anteriores recogida por el Excnio. Ayuntaniiento a instancias del 
socio Archiverodeesta Academia, D. Andres Avelino Pi, de D. Pedro Rocabruna, para 
forinlir el proyectado Museo en  las casas consistoriales. El Cuerpo Municipal las cedió. 
ahora poco, a la Academia:" (cat. 39). 

271. ~otociipiacnunacarpetarensen~qi~r porraesciit enllapis z8bis. 1-iiha tambrl'esborrany previ,ambalgunes peli- 
res wrianc-. Arxiu de 13 RABLR, I-IV-3. El darrer ingrér de la Ilirta, les lapides delMarquSa, correrpon aljuny de 1838. 
272. La cessió de les iipidcs que es rrobaven en aquell momenr'Cn una casa que poseia dicho Seiioi'es va camiinicar 
rneicursdehsessiódel  ide jun) .de  ,838. 

273. En Issessiódcl lo de gcncr de i837esvanotihcarq11e enelcarrer del$ Banyss'havien trobat dues lipidesaniigues 
per 1s qual cosa es ua fer la proposra de demanar a l  seu piopietari, Jonn Mas~ó, que les cedir a PrkadSmia i d'aqueíra ma- 
nera anar formint un "Museo de htigücdades, encargando al celo de la comisión de edificio la oportuna colocnción de 
dichas Lípidas en e1 pange y del modo que considere mas convenienre; e iiivitindore por medio de los petiodicoi i los 
que teiigaii y quien" derprendersc de objeror de dicha clase para que se sirvan hacerlo á fin de enriquecer el gabinere 
y pler¿l en que se inscribirán sur nombres a l  pie de sus donarivor" En Pofici de cerriá de les iipideí del 23 de febrer 
de 1837 (Amiu de la RABLB I - I V - ~ / ~ ) ,  Juan Massó eíripulava, i aquest és el primer cas documentar, que si PAcademia 
deixér les Iipirlrs tornarien a eU o a h familia. S'inreressava al mateix remps, i iiu6 es posa de manifeír al Uarg 
de diverses recl~macionr (11 de novembre i iz dc derembrc), pel c o n h g u t  del trxt de les Iapides, cosa que no es \,a 
aconreguirfins al r g  de desembre d'nquellmareinany amb l a  lectura al llargde la rerrió dhna memarii ambla rraducció 
correrponeiit titulada "Explicación de dor Inscripciones Romanas encontradas en los restos de las antiguas murallas de 
Barcelons, que se enconrraron a1 derribar uiia casa de 13 Calle de los Baños de 12 mirmc, presentida pel recrerariLlobet 
(Amiu de k RABLB, Uigall +O. núm. +8). 
274. Vegeu el wpiiolcorresponeiit\t. 
275. Aquerra lapida romana, k no i 2 7 r  drlcatilegd'Elios de MoLns, j a  era coneguda de F. Pérez Rayer, que l a  va veure 
Pany 1753 '3 la puena de 12 casa de D. Frarancirco Rocabruiid'. J. P n m n v n u  r E s ~ ~ ~ ~ , " h t i g Ü e d a d e r  de Barcelona ~ecogi- 
dasporelDr Bayer de Francesc PéreiiBayrr",Am~u drrextoicntaianr Antirr, r r  (iggr), pig. 402. CAjuncamet~r se'" va ler 
c i m c  i 12 va trarllidarai dipasit de Icr Cases Conrisrorials elmer de mar$ de i83x. Poques peces d'aquest fons milnicipai 
rsran tan ben documeniades com aquesra. 



- I de la misma clase trasladada desde Tarragona por haberla r e ~ ~ l a d o  a la Academia su 
socio correspondiente D. Domingo Sala"' (cat. 43). 

- 2 id. Cristianas cnnteniendo, la una el acto de la consagración de la Yglesia de San 
Francisco de Asís, y la otra la de su primer cla~strn.~" Las Iiiio arrancar de las paredes 
del inisino claiistro en que estaban empotradasV6 el Sr. Pi quando fue de la coinisiiin 
cicntifico-artistica nombrada por el Gobierno para recoger las bibliotecas p irtoniiinen- 
tos de ciencias y artes dc los conventos suprimidos, para librarlas de caer en las inanos 
del genio destructor de la epoca. Las depositó en las casas consistoriales dcsilc la3 que 
las hizo trasladar ultirnarnente a la Acade~nia.~'s 

- 16 id. También cristianas correspondientes a la edad media recogidas por los Comi- 
sionados, al intento. por la Acadeinia los S.S. Cortada y Pi, de los conventos de San 
Francisco y el de Dominicos."" 

- I id. Que pidió el espresado Sr. Pi a D. Jose Elías para la Academia. Leyó sobre ella una 
esteiisa relación de su texto, estilo y ortograha, y carácter de estilo de la épocarcn que 
se labr6, el mismo Sr. Pi"' (car. 182). 

- I id. Catalana qiie el propio Sr Pi pidi6 para el museo de la Academia al Excirio. Ayun- 
tamiento de esta ci~idad, y esta corporación la cedió a la niisi~ia.'~' 

276. (Sersió del 12 de desembre de rR37) El soci corresponelir deTamagoiia, Domiiigo Sila, fddoiiació dels regüetirr 
objectes dc la rcvaciutat,urili~antcom a mcdiador el també acadCrnicJoscpMclcior P r a t  Aquestr objecres cren:"unido- 
Iillo romano. una urna cineraria, un fragment preciór de cornisa i una Iipida sepulcra1 amb el tenr: Athlere ave". Aquesra 
damera ér la que es fa referkncia en el catileg. El 2 de gener de 1838 Josep Meicioi Piar escriu a I'Acadeiiiii i a Join 
Corrada manifertanr la seva sarirfacció perqui- aquerta r'ha servir d'eU per tal d'obteni~ aquesta Mpida i que erti dirporat a 
inrervenir en nom de ?Academia en roi allb que aquesin pugui necessirar (Arxiii de la RABLB, r-IV-jly-10). 
277. Vegeu el capitol correrponenc. 
278. "Comolo atestigila rinalapirla doradaqiiese conserva alentrarala Iglesiaporkpi~rrta delclaustro'. Fr Bananuu 
COMES, De lar antiguedadnde ata Ciudod,fundo'ion del Corivrntopandeznr jobroquioi ronque los Bnrirlosrie< re ermrrarari o1 
favor, y ereciión de h Igiciin, rlcurlru, y Religmn dc N S E S  Franr~iio dr Bonrlono, quc a dio pnnctgio por los Anyoi di. i z i4 ,  cn cl 
iiil enpaado. Fue sacada á luz, y arrita aloiretidioide Agosta del oño deMDCCXXV. Mr del convetic de Saiir Frincercpubli- 
cai en la Revaln de lo A r u i i a r ~ ó n ~ A r l í r l u o ~ A ~ ~ z ~ i o l ó ~ c n - B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ,  any 111, núm i r  (gener-febrer i899), pig. 47 (1). 

279. hLvD vol dir que no torr eLc marerialr pracedenrr de Saiir Fraiicerc i de Salita Csteritia Iiaguerrin estar reunirs en 
el convent de Sanr Srbastii. Aqiiestea duea lipidrs havien errar dipositades, probablemenr pel seu interks, eii les Cares 
Consistorials. 
280. En relació a aquesrs dos darren conjunrs,vegcu el capitolcorresponcnr. 
281. En reilitat es refereix a Anroiiio Elíis y Salvador que havia cedrl a I'Acadkmia n instincies d'Andrrri 4vrl.li Pi i 
Arimon (Sessió del 3i de marc de 3837) una lipida sepulcra1 dc marbic blanc procedenr de Fg lés ia  psrroquial de sait 
Jaume i que iiauia errar recallida pel re" pare Anroni Elias i Sicardo.Tal com sindica en k relñció, el i r  de mar$ de 1837, 
Pi i Arimon va Ilegiriina memiina que incloia diverser obrcrva~ions sobre la l ipida,"Deícr i~ión dc una Mpida sepulcnl 
hallsds en el templo Parroquia1 de San Javtne de la cludad de Barcelona al rlernpo de su deriibo"(Aaiu de la  RABLB, . 
Lligdl 15 no40) Segons el que es diu en aquesra mcmiiria. la Iipida 'crraba colocada en una de lar paredes uitc~iores dc 
la iglesia pirroquialde erra ciudad, sobre 12 pila del agua bendira. a1 enrrir a mano i ~ ~ ~ i e r d a .  Quando el d e i i i b  de aquel 
iemolo, v la desmi~ccion de su famoso ~ o n i c o  en el ano 1821 ~ u d o  adouirirla, com~randola a los auc la demolieron, . . - .  . , 
aunque con el seiitimieiiro de que al rielnpa de arrancarla se rompió en rrer pedazos, si bien que esta desgracia no le 
hizo perder una lerru"Alfina1 després dels agraiments a Anroni hliar i Salvador no deixa d'ermenrai que aquerra lipida 
formara part d'aquesr muíeu d'aiiriguitsrr ira encara en hse de projecy Le fracflri de la lipida en tres higiiieiitr es va 
produir en  el momenr de Yenderroc. 
282. Sienslimitem alfecquc er tracra f i n a  uiscripciti catalana, dinsla sCrie dc ?Acadfmianomésdhi haun<:s poquer: 
les cat. 758, 160 i 165, rores elles funerities procedenis del convenr de Sanr Francesc, Is car. igo de Ir capella de Ssiit 

Miquel delconvent del Carme o la car. ~y4ielariva a la fanr de les Duaneí; a aquerra darrera probablemenr fa ~eferkncia 
aquert dacumenr. 



- I id. Presentada a la Academia por el S r  U. I'róspero de BoCarull, procedente de San 
Cuciifare del  vallé^'^' (cat. r y i ) .  

- r y  sarcófagos con sus epitafios quc la rcfcrida comisión de los S.S. Cortada y Pi recogie- 
ron de lo5 conventos dc San Francisco y de Dominicos. 

- z id. de igual procedencia, coi1 figuras en la cubierta en represeiiración de los sugetos, 
cuyos restos inortales estaban eii ellos depositados, los recogieron los inisirios Señorcs 
Pi y Cortada.'6( 

- 6 Capiteles de piedra co~niln del país correspondientes a utras tantas pilastras, hallados 
en el derribo de la Ynquisición cedidos a la Acadcmia por el Sr. Administrador del Real 
Pa t r im~n io . ' ~~  

- I Trozo de utru de inárinol trasladado de Tarragoiia, que regaló a la Acadeniia el referi- 
do D. Domingo Sala.o86 

-4  id. de piedra de Daicelona, de igual Iiiirneri, de colunas que forinaban cI famoso pór- 
rico de la iglesia parroq~lial de San Jaime de esta ci~idad (cat. 183.186). 

- r Pila de inarniol con bajos relievcs que cl Sr. Marqués de Llió y el Sr. Pi pidieroii a su 
propietario D. Manuel de San-G~rinan,  para la formacioii del proyectado Museo de las 
casas consistoriales. Dicho Sr. la cedió al Exmo. Avuntamietito y esta corporación lo 
hizo. ahora uoco. a la A~adeiiiia.'~' 

L ,  

- 2 pedazos de rnosaico qiie D. Juan Foix habia presentado a la Academia dc cicncias na- 
turales y artes y por no  ser un objeto análogo a aquel cucrpo cientifico, fueron cedidos 
a la A c a d e ~ n i a . ~ ~ ~  

Todos estos nioiiumentos se han trasladado sin haberse mutilado ni sufrido iiueva aitera- 
ción á los rnalis iluc hubiesen contraído antes de su hallazgo por el asiduo cuydado del Sr. 
Pi qLie presenció la carga, traslación y colocación de ellns eti este edificio. Este socio ha 
ahorrado á la Acadeinia los gastos qiie la hubiesen causado estos indispensables trabajos. 
Se ha abocado tantas quantas veces han ocurrido, á la Comisión de obrería del Exrrio. 
Ayiinramientn, g esta. cori ~ i r i  desprendiiniento digno de la gratitud dr  la Academia, ha 
facilitado siempre al Sr. Pi los brazos y carros ncccsarius para su transporte. 

zS3. Enla rerrió del rode hbrer, Priisperde BofaruU,quenoenpreridenr cn aqueUmomenr,uacediraPAcadfmia una 
rurinsn y anttqiiirinin Iáptda niannórea ieiiti!rm! con su corr~ipondicmte inicnp6ión inlino de dijinl tnlrligpnnn recogidn bl onhtiio 
del mon~skrio de S. Curufate del Vallir. No Iii ha dubte que er rracri de 13 ljpida del monjo nitisic Pere Ferrer originar¡ de 
TArrega, la nogrj delcrrjleg d'Eliar de Molins, rol i que  en;qiiest cnt3lrgnueafY mrnció que es imcis d.im dipbsit de la 
Reial AcadPmia deBonesLlerrcr, coraquc,comveuremennlrrescaror noconsrirueir unanovetaf.J. de Psnhv ~ M n n c f i ,  
Son Cugnt del Viillii. Sudcvnprión y ru hirtonn, Barcelona iyjr, pigs 43~44 i 70. 
>S+. En zciacio a aquern darrerr apartirs vcgcu el cipitol correrponeiit. 
285. Podria trñcerse drls cat. r j z - 2 5 8 ,  tot i qiir aqiirsr conliint esti f o m a t  per ri.1 elemeiits. Com iIcNe es tiacta de 
cnpitells seriati de16 qualr ,  segons el citileg, r'ignon la pracedencii, ér ficil que eii ilguii moment iincorpoiér un nou 
capitcu a aquesta serie. 
186. Es ref~reixal~~gmrnfpreii l is  deinriiisn citar en  la nora %64? 
287. No ha esrat possible idenriiicaraqucsta p q a .  En elcatilegdPlias de Molinr no hi figura capelcment amb aquesres 
ciracrerisriques. Diiis un rerreiiy purameni hiporetic, podria rracrar-se de l a  pica biptisinal que se supasa pracedenr de 
I'ergléria de la Merce i que acnialmenr es troba en el MNAC (MNAC/MAC 24265) en relació a la qiial. pel que fa a la reva 
hisrbtii, iiomér consta la refereiicia'foiir anric de Museur". De fet, podris I i iver eirirreclarnoda novalnenr abalis de 1879 
i postcriorment reincocporada als fona dels hiiiseur de Barcelona. 
288. Joan B. Fout, merge de Barcelona, iza fer ofeno de doiiació a I'Acadetnia el 3 de febrei de 1837 de dos graiir fmg- 
mrnts de mosaici tina imfora tumbégran procedents d'Empúries(Ar<iu de la RABLB, ~ - l \ ~ j / 3 ) .  E! mornno,rcgiin yo mco- 
noci en ei mismo lugardoilde io hallo,jonila un pavimeilto rrteiiia á corto prnjundtdod del iueloplontudo de vidri ~ i o  niuidi<tnnte del 
grandemonumenlo~iiadmn~tlarqiir rcvicn dtiho puerto, riguicndo, como itf l ierii  mmnl pmfundimirdoie;ari er probable re hnilcn 
dibujo? tal vez intenrn?ltei,auitque el material del rnoiailo no sea de lac n~oif inoi ,  yuer S bioi rabida que los Frnirioi yloi R o m ~ n o i  
a u n  a los materiales mnsgrorrvor Iridnbnnforniar lnimar elegnnter y ogrndoblii. i..] LR nmjomfui hnliada cn una rscovoiton. 
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- 2 estatuas de madera, la una representando a Fr. Juan Garin. y la otra a la aiiia de leche 
del niño que le hahl6, presentadas a la Academia por cl Sr. BufirulPg9 (cat. 330-331)  

En darrer lloc fa una breu menció dcl monetari encara ainb molt pocs exem- 
plars i de poca importancia. 

Existen en él y colocadas en planclias a apropósito más (de) 90 monedas y me~lallas de 
plata y cubre correspondientes a distintos países y epocas. Se debe su adquisición al dcs- 
prendimiento y de algunos de los SS. Academicos que las Iian regalado para 
dar impulso a su nacicnte establecimiento. 

Aquesta relació, rnolt imprecisa en alguns casos, més detallada en altres, re- 
cull una serie de dades relatives a obres lliurades a I'Academia fins aproxima- 
dament el mes de juny de 1838, tal com es pot deduir per la informació que es 
dóna de les dues lipides cedides pel Marques d'Ayerve. Taninareix, si la data que 
suposem 6s correcta, trobem a faltar la referencia a dos ingresos importants, un 
és el de la lapida de Gescafred, en relació a la qual Llobet i Vall-llosera havia 
llegit una tneindria en la sessió del 20 de gener de 1837,'~" i l'altra un extraordi- 
nari sarcbfag roma de marbre representant el rapte de Proserpina, el més antic 
actualrnent de la serie barcelonina, tot i les reticencies existents e n  relació a la 
seva donat a I'Academia per Mariana de Vehils a instincies del 
president Prbsper de Bofar~ll.'9~ És aquesta una qüestió que resta per resoldre i 
que posa I'accent en  la imprecisió i en una certa manca de rigor en  les relacions 
i Llistats que es realitzaren. 

Dins el projecte general del Museu, si 6s que realtnent el podein anotnenar 
d'aquesta manera, hi havia la intenció de complementar els objectes exposars, 
molts d'ells difícils de presentar d'una manera adequada, atnb altres eletnents 
susceptibles de facilitar la seva cornprensió. La Junta de Comerc en determinat 
moinenr havia fet a I'Acadeinia oferta d'uns quadres que la comissió encanegada 
de recollir els llibres i altres objectes dels monestirs i convents suprimits havia 
reunit en espera que aquesta disposés del seu Museu. Ara, I'AcadSmia, que ja ho  

289. En la sisiiódel6defrbrrr de r838 es uaanunci~ir q"e rlpropieiñri de Ir casa que lou del monestir de SatiresCreus 
cedia a YAcadhmia les dueí talles que remesenre" Fra Gari i la dids de la casa dels comtes de Barcelona. . . 
290. Ohremncmner sobre una Ynii.ripiión del Siglo ur'iimo encontrada en llarcslonii, leídas en 10 Arodrniia dr Buenas Lehui  2 
Hiitaria de la mirma. Ami" de k RilBLB, lligall s0n07.  Aqufria intercrranr Iipida funeniiia de I'any 939, don;ida pel Sr. 
Marianode Sñns. estava encastada. sreons sembln. en undelsmuisde In~iisndelMonisCamarerodeRinoll. r t t ~ e n  i a ~ l a i u l o  . "  
delCe~neilteria de S. Miguelde esla Ciudad. 
29r. M. C r ~ v a n ~ a ,  'Cronulogia dels sorcbfñgr rumans hgurais de tema paga de Barceloni', 111 Co~lgrir d'hirfdnn de 
Barieiona (Barcelona, 20-22 #octubre de 199)). Barcebna 1994, pag. 87. 
2 9 2 .  Enla sessió del r3 demarGde ~838consta qur jn  ha ingressai en el monesrir de Sanrloacicl hrrnioia rarráfaga donit 
perla Sra Matiana de Vehilr a la qual Prbspcr dc Bofarull i Joan Cortada havien agrair elgert en un oficidel 2:; de marr.  
Arniu de la RABLB, Forocopia en  una carpeta seiise iio que parti ercrit en Ilipir >Rbii.T~Icornja hem indicat,iiavia erra1 
el mateix ~ofan i l l  que havia ringut k iniciativa de demanar-li qtlr fes dunació del sarcofag que posseta en  el cerrar de 
casa reva en el carrer de Saiir Perr Amiu de la RABLB, I-IV-~/II. El j o  d'rilitilloan Cortada agraeixa Yrbrperde Llofarilll 
la reva intervenció en les gestions per rsl d'aconseguir el sarc6fag propierar de Mariana de Veliilr. Amiu de la RABLB, 
Forocopia en una carpeta retire no que porra escrir en llapis 18hir. 



vcia coiii uiia rcalitar, \.a s»l.licitar a la Junta qiic li Ililir6s els esmcnrats iliiailrcs 
"y otras Frrci<isiJa~les muy ittiles para la historia ~ l e l  pays, pero ile ningun mbritii 
iirtistico". Tcites acluestes rihres havien estar dipisitades primer e n  el convent  le 
cayutxins. in6s t:ird en I'exiiionestir ile Sant Jman i hiialinent en la casa Ll<itja.:v' 
Eti la scssiii ilcl 2 (Ir mar) dc 1839 Pi i Aritiiori coiiiiiriicava qiic I'Acadi-ini;i ja 
.i311, .ibis . '  possscssiiiriat c l~ ls  esirieritats cIua~lre> rrcullits per la Jiinra <le Coriicrq i 
~liie, cairi j;i hein iii~licat ;ih;ins. "reclainar~in cciniii ciimprcihantes hist6ricusM. Nci 
s:ihern exiicraiiient cliiP 6s el cliie vü passar tinalment amh aquests qua~lres n i  si 
es van nrrihar ii esposar. Eii ciip de les descripcir>ns que es fan p«steriorment del 
Mitseii i i ( i  ;ip;ireiueii ressenyats ni c~~tistcri  entre les obres lliurades al Museu de 
Santa APita. Tci~iiiiateis cluccla ailuesta notícia cotri a testiinoni d'alg~incs J c  les 
iniciatives que es presenraren per ;al Museu i clue n o  tingiteren fcirtitna. 

A tinals de 1839,'~ Priisyer de Bof:imll comunicava que havia arrihat el mo- 
ment Lle iioiiietiiir In ccitiiissi6 per a la planificacid del Museu. Acluesta estaria 

isl. Elhi,rraiiv Jiiii 06ii adiiii! pei I'Acadiinio el )o &ocrubie de 1838  a L Jiint3 de  comer^ (Arri i i  de l a  &IRLB. 
iIv~i;iS, 
m+. ACIJ  le 13 ~c;iiod<.l L O L I C  d c i c m b r c d ~  i 8 i g  
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formada per Puig i Luci, Renart i Cortada. En aquest moment tot sembla funcio- 
nar amb una lentitud exasperalir i les notícies sobre la fortnació i organirzació del 
Museu es van espaiant cada cop més. Tot i aixb es fa manifest que hi ha  iiima clara 
voluntat d'avanyar, encara que les dificultats siguin tnoltes i aquest 6s l'espe- 
rit que intenta transmetre Ramon Muns, en  aquel1 moment secretari primer de 
I'Acadetnia, al llarg d'una extensa memoria llegida en  el curs de la sessi6 pública 
del 2 de juliol de 1842 en  la qual es fa un ampli repis a tot el que 1'Acadkmia ha 
fet des que es va constituir com a tal, fent especial menció de les tasques relatives 
al Museu, "principiado ya". El seu proposit era recordar davant d'un públic nom- 
brós que I'AcadCinia no havia oblidat els seus cornpiomisos i que tard o d'hora 
assoliria els seus objectius. 

El 23 dc juliol de 1842 es va donar a coneixer el comunicat del Cap Superior 
Polític del 20 de juliol del qual jahein fet esment a la pagina 101, deinanant amb 
urgencia a 1'Academia "una relación circunstanciada del número de obras artís- 
ticas de pintura y escultura de que se hizo cargo procedentes de los conventos 
suprimidos de esta provincia, con espresión de su clase, mérito y nombre si así 
constare, número. Las que se hallen colocadas, en donde lo están, las que faltan 
para colocar, y las que por su poco o ningún mérito pueden enagenarse, y soli- 
citando igualmente su dictamen acerca de la instalación del inuseo provincial 
en esta Capital ..." Aixb cls va treure momentjniament d'aquesta fase d'apatia, 
aparent o real, i va obligar 1'Acadkmia a constituir una comissió que elaborés un 
document justificariu de lcs tasques realitzades i de les dificultats arnb les quals 
s'havia trobat, on, i aixb és molt iinportant, havien de constar les moltes coses 
que encara restaven per fer. En un exercici d'autojustificació admetien que era 
cert quc, amb la idea de formar un museu d'antiguitats útil per tal d'il.liistrar la 
historia de Catalunya, sens dubte la tasca inés important que té encomanada 
I'A~adetnia,'~j aquesta havia reunit un conjunt de materials gricies als nombro- 
sos enderrocs que s'havien fet en  el nucli antic de la ciutat i gricies tanibé a la 
col,laboració de diverses entitats, entre elles molt especialment la Junta de Ena- 
jenación, i la de nombrosos particulars. Taninateix al.legaven que els recursos 
havien estat sempre liinitats, la qual cosa no els havia permks finalirzar aquesta 
tasca (trasllar i col.locació de les obres), no disposaven d'espai suficient:, ni els 
havia estat possible eincara la realització d'un inventari prou precís del seu fons, 
n i  molt inenys un estudi d'aqucst, susceptible d'ésser útil per a la tasca que els 
havia estat confiada. Tot i aixb 1'Acadkmia esperava que les autoritats fessin el 
possible per tal de proporcionar-li els recursos suficients, tal com establia I'article 

r g 5  Així ho assenyala Prriicle i r i  dels seus Esoruib: "Teniendo k Academia por uno de sus principaler objeros elfor- 
mar la historia de Caralufia aclarando los puiitos Iiasri iliora coiitroverridos. dei~eri dirigir con preferencia Los irabajos 
de sur rócior i 12 composición y perieccion de esta obra''. Nurvar Erlobilosdr in Rioi Aindrmtn d i  Blicnnr Lrlrar di la ciudad 
dr Batzclona, Barcelona ~836. 
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6" de la R.O. de 27 de marc de 1837. De inoment, i d'acord amb la petició que 
se li havia fet, va encarregar a la comissió, ara nomenada, la realització d'un 
inventari de tots els objectes en poder de 1'Academia amb indicació de la seva 
procedencia, un inventari del qual no ens consta, ateses les dificultats que com- 
portava, si realment es va fer. 

Les penúries econbmiques es mantingueren. A finals de 1843~9~ Joan Corta- 
da exposava les dificultats que tenia per instal.lar unes lipides i que per manca 
de pressupost no havia estat possible fer-ha. Demanava en conseqükncia unes 
quantitats deterininades que li semblaven les mínimes que es podien exigir. La 
resposta del secretari 6s simptomitica, quan li assegurava que probablement a 
principis del proper any hi hauria a la caixa algun fons sobrant per tal d'atendre 
aquestes despeses. 

Malgrat les dificultats per col.locar adequadament els objectes que ja tenien, 
seguien cercant noves peces. En aquesta mateixa sessió del 12 de desembre de 
1843 es va notificar que encara en diversos edificis hi havia Iipides i altres anti- 
guitats susceptibles d'enriquir les col~leccions del Museu: en la casa del Marques 
de Monistrol, "la de Fontz97 (cat. 35) cerca del Regomir, en  la del Exc Gibert29' 
(cat. 34), en  la del Arcediano Mayor frente a la capilla de Sta. Lucía y que en el 
antiguo y hoy cerrado templo de San Miguel Arcángel contiguo a las Casas Con- 
sistoriales y que al parecer tiene ocupado el Excmo Ayuntamiento existe una 
inscripción ó lápida Romana y otros objetos de an~igüedad".~99 En conseqükncia 
decidiren iniciar les gestions i incorporar també aquests objectes al Museu de 
1'Acadkmia. 

Caldria esperar, pero, a l'any 18qq per trobar símptomes reals dels progressos 
realitzats. En el curs de la sessió del 24 de febrer Cortada manifestava que ja 
havia arribat el inoment de pensar en la preparació d'un quadern descriptiu dels 
objectes amb la traducció de les lipides que, il.lustrat ainb una serie de litografies 
o gravats, es posaria a la venda a I'entrada del Museu. Conscient de les dificultats 
de la seva realització, presentava tainbé una segona proposta de catileg sense 
imatges, arnb tot el que aixb suposava per a la comprensió dels objectes exposats. 
Del cost de la seva realització, afirmava, no caldria preocupar-se'n, ja que s'havia 
presentat una persona, no diu qui es, només que es tractava d'un "habil artista", 

296. Srssió del 1% de desemhre de ,843. 

297. El jo d'ibril de 18+4 e lSr  Josep María de Font i de Febrerdiposirñ ('en calidad de depósito") alMuíeude 1'Acade- 
mia ''la lápida existente en el zaguan de la casa no r ,  calle del comerd' que I'AcadL-mia li havia demanat miilanpnr ofici 
del 16 d'abtil. Arxiu de la RABLB, i-iV-3/36. 
298. El 8 de maig de r 8 ~ ,  Domingo Giberr i Sauri, en carta adrepda a I'Academia, confirma que aquel¡ mnreir dia ha 
lliurar s RamonMuns i a ~ o a n  Cortada la @da romana que "enisria en la  enrradi de mi casi Pbra de S Jurco dedicada a 
k memotia de Clodia Pephilameiie" i en relació a la qual acompanya unr comentarir filol6gics. Sembla que Prbsper de 
BOFS~UU haviaja esctir alguna cosa sobre e h ,  pero no h a  e m r  porrible precisar-ho. Arxiu de la RABLB, I-IV-3/39, 
z9g. Vegeu Pannex amb la relsció de leí obres. 



entesa en aquestes qüestions, que es faria carrec de les despeses a canvi de poder 
vencire aquesta publicació en  la porteria del Museu. L'Academia, de fet, només 
hauria de proporcionar-li les dades de les obres per a poder elaborar el quadern. 
Amb aquests arguments es va prendre l'acord de notnenar una comissió que es- 
tudies aquesta proposta3" i en la sessió del 30 d'abril es va autoritzar Cortada a 
posar-se en  contacte amb l'interessat, a qui es confiava la irnpressió del quadern. 

Poc temps abans, estant ja molt propera la data de la inauguració, Joan Corta- 
da, ara ja director del que en aquell moment es coneixia com a Museu d'antigui- 
tats romanes i gbtiques, havia presentati"' un nou informe posant especial ernfasi 
en el que havia estat la seva intervenció, en  les tasques ja realitzades i en tot allb 
que encara s'havia de fer, possible només amb la col~laboració de tots. Tanma- 
teix, resulta curiós el fet que al llarg de tot aquest informe les úniques persones 
esmentades eren el1 mateix, Prbsper de Bofarull i Ramon Muns, mentre que 
Llobet i Pi i Arirnon havien estat condemnats al més profund dels oblits, perduts 
dins una referencia generica que englobava a "varios otros S.S. Académicos". 
No resulta agosarat suposar que hi havia un cert antagunisme, probablement 
no declarat obertament, entre aquests i Cortada, i que tatnbé es feia extensiu a 
d'altres membres de La Secció d'Antiguitats de I'Academia, corn és el cas de Pau 
Piferrer.loz Sembla realment com si la Secció dlAntiguitats, dirigida encara per Pi 
i Arimon amb el recolzament de Llobet i Vall-llosera,io~ i el director del Museu 
marxessin per camins oposats. 

Dcsdc los años 1835 y 1836 estaban hacinadas bajo las bóvedas que sostienen el jardín 
un considerable número de antig~iedades, sacadas de los conventos derruidos, del edificio 
de la Ynquisición, y de algunas casas particulares, á puro de oficios, solicitudes, empeños, 
diligencias y disgustos que hizo y sufrió nuestro esclarecido Presidente el Sr. D. Próspero 
de Bofarull y que ruvc el gusto dc compartir con este Señor. Lle despues acá los trabajos 
de varios otros S.S. Académicos y en  especial del S. D. Ramon Muns, han aumentado el 
depósito, digamos10 así, de anriguedades, que entre unos y otros hemos salvado del vanda- 
lismo que caracterizó á todas las revoluciones. Ya en los principios habíamos proyectado 
con el Sr. presidente formar un Museo, pero la falta de mcdios unas veces, los disrurbios 
poliricos otras, y la fatiga que al fin causa el lidiar con obstáculos de todas clases sin verse 
protegidos por ninguna autoridad ni corporación, cuyos caudales supliesen nuestra pohre- 
za académica, nos rerraleron de acometer la empresa. 
Han pasado nueve años y la Academia que con el certamen público dc 1842 curnenzó á 
dar señales de vida, estaba casi obligado á formar el Museo, ya corresponder á la ge- 
nerosidad con que la augusta Reyna Gobernadora hizo donacion del cdificiu, ya para dar 
el debido destino á 10s objetos que había salvado, ya para cumplir con las Corporaciones y 

300. ~1 dictamen de k comirrió, que porta 1s dora del r8 d'abril, deíensa la proposta de  Cortada i ha les bases de Pacord 
enrre PAcademia i Pediior del quiderii. A n i u  de la RABLB, ~-IVj/ js .  
301. Sersi6 del 30 de r n a q  de LE++. 
302. A. CHANIML, Joan Coririd~:Catalunya i elr catalanial agknix, Montrerrar 1995, pigs. 6 0 6 ~ .  

303. A n i u  de  la RABLB, Ll iga l l j8  anric (rg de desernbie de 1844). 



p;irticiilares qiie Iiicieriin a l ~ u t i  regalo. cixi la esperarira ilr verlo riil<icail<r c n  sitic pÚhl~c<~ 
sccún 'c Ics h;ihia oireciiici. Todas estas ra:<>nes qiie iiehia yo trrirr riiuy á 1ii \.ist:i por la 
r r , lnc l r  partc qiic en toLl~>s esos compr<imisor me culiii. ine iniivieniti hace iinais ilns inclrs 
;i ~ii:i~iiirst:ar i 1:i AraJcmia iluc en mi coiiceprc dehia dedicarse :i ti>rnixr rl Miisrii; y la 
C:i>rl~or;~uLín ciilii>cirn~li> Iil ~nism<> y c l ~ s e ~ ~ s a  <le qiie el pUhlici> disfriirara ilc Iiis ni<iniimeii- 
ti>* i luv ,xll~i r5rah:iii ci>ri~rrvailiii. rlctcrminii ~ L I C  sc r ~ " l l i x r ~ i  el proyect<>, ;i~t<>ri:áiidc>~ne 
par:) Ilr\-arli, .i cal~ii. A i(i1iciriid iiiia iliap~iso la Acac1cmi;i que en cuanto Ii i  pemitieraii 
lo? ti,iiL~os, iiic ciitregase rl Sr. Srcrrtariu un;i c,intiil:iil nicnsual: mas i~si dichi, Sr. c<>nii> 
y<, c t x u ~ c i n ~ ~ v  Iueg~> la ~ i i s , ~ h c i e ~ ~ t ; ~  ti? este rrcursc,, 5 rnrri<>- ~ L L C  ~ L I I ~ ~ T T I  (sic) ctcmiz;tc 1;t 

iihr,i. Eii t,il ciiiiccpto ile~andi, 5 un 1:i~Io el Iilaii de la aiignacion ineniiial, s r  Iin pruicSitli> 
:i rr.ili:ij.ir con .ihincii y ciinstancia, si hieii i i i i  Iiay teciirsi>s. i i i  sé de dqindr piicirC sac:irl<ic. 
Krciiirili, rii><ih%tantc qilc sin rccursus Iiice iiii~chas {ihras en estr cditici<i. rciinpre miiehles 
y cii\crcb. .iirrclG 1.45 sii1.i. y priiporci<int una rcnta a la Academia, ilejáiidi,l.~ niriisa y \ i l i  

rrni..ir .i ii,idic. El ;inliclii IIOC t ~ r ~ g ~ >  III. <iirrcsp<indcr .i la ccinhanza <le 1;i ,4cadcinia, espero 
LIUC 1°C susrir.í :iIgiiii rrmctii,i ;i r h l v  ,11)~1ro, que y* IIIC va ac<lsl+nilu. 
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Dcsdc iluc rricargiie de la f<iriiiacii,ii del Museo se han coloctdo zz Idpidas rniiiatias. 
24 giiiicai y 3n iragmenr<is, con la separaciiin debida. y sino con luju al iiienos coi1 huen 
iirdeii y in<1 sin gusto, pues he  visto muchos rnuscr>s ilc Csra clase, g nn me Iia sido difícil 
(areii~iidiis el Icical y las circ~instancim) arrrglar uno que sin parecerse en nada 5 los cs- 
traii,ceriis. no  tenga incnrls gustri quc ail~ielli~s. Qiieilan rarnhién colocados zo scpulcriia 
,c<iticiis. y catan Iiacitncli~ai I < > i  preparativos para verificar In mismo con trcs grandcs iar- 
~ i l f i l < l c > ~  T L > I T I R ~ ~ S .  

En Iiis iihjctiis ciiliicail<,c lldll  sido prrcis<lr muchos restaura y c n  citii cntran Ii~s iraliajiis J e  
c.<rpintcrí~,, <-rrr.ijrría. Iherrería. liinriira y escu1tiir.i. Ot r i~s  hcpulrr<,h t13) clilioriihlrs, unix 

iicrrsirati anrrs t~iriiiaiec rrsrauros de escultor. pititrir y pi~~qirilrrrii .  T,idii contiii que se i r i  
ii:icirliiii>. H;i\t:i Iii>). 10s cihjet<is arregiad<is siin c n  núiiirn> iIr 96.  

Ihcii ciimprsiiiie la Academia il~ic á hn ~ l c  prrp:inr rl local ha ileliido preceder costusas 
iihr;i iIc alhaiíilcrin y lampistcría. ~>hra ,  ~ U C  a t ~ n  IILI rwán ,ical-adas. Como cl hluscu tia 
clc c-t.ir ccrniilii, r 1.1, alg~i~icir p~iiiiin l i : i y  qiie ~iarle luz. son necesarios muchos rrabajris 
dc c;irpintcrí:i p;ir,i vrrj;i\ ilr ii>ndrr.i. piirrras. ventanas, ctc. G m n  partr se ha hecho. (mas 



con dolor mio y para aumento de mis apuros, no es poco lo que falta. Cuando todo esté 
hecho no vacilo en asegurar que el Museo será bueno, hello y digno de verse. Sobre todo la 
Academia tendrá la gloria de haber fundado el primer museo de aiitigüedades en España; 
y sobre que siempre ticne gloria scr el primero, la hay mayor cuando se trata de Barcelona, 
cuya ciudad con harta frecuencia deprimen algunos pueblos de Espana al tratarse de letras 
y de bellas artes. 
Desde que se lía corneiizado la obra no se desatiende tampoco la adquisicion de nuevos 
objetos. De consenso con los S.S. Presidente y Secretario hemos conseguido que la Junta 
de Comercio á la primera demanda tios haga entregado el magnífico y rico sepiilcro de San 
Raymundo de Peñafort, la estatua del misino santo, la de Dña. Sibila de Forciá esposa de 
D. Pedro el Ccrcmonioso que estaba tendida sobre su sepulcro>* (cat. rqg), seis bustos de 
Emperadores y personLrlcs tornanos, todo lo cual ha de restaurarse, y otros cinco bustos que 
están bastanre bien conservados. Todos estos objetos son de márrnol.~"~ 
Los S.S. Marqueses de Monistrol han regalado una buena lápida romana cn escelente 
estado de conservacion. He~iios dado ya casi los úlrirnos pasos para adquirir un sarcófago, 
dos lápidas y dos bajos relieves, todo romano, tras los cuales hace ocho años qiie andamos 
con el Sr. Bofarull?' tenemos entabladas pretensioiies á una excelente lápida rornana; en 
buen estado la adquisicion de otra, y muy fundadas esperanzas de poseer un Santo gótico'"' 
y un sepulcro gútico y bucno aunque no entero. 
Hemos descubierto otro sepulcro gótico y otra lápida romana, cuya estracción del lugar en 
que se halla no sabemos todavia si será asequible. 
Me atrevo á rogar á los S.S. Académicos que si tienen noticia de algiin objeto de anri- 
güedades dentro de esta ciudad, me hagan el gusto de indicirmelo, á fin de practicar las 
diligencias necesarias para su adquisición. 
Tarnbicn descaría quc cl Sr. Bertran interpusiese su influjo con el Sr. Regente de la Au- 
diencia para que cedieran una pilastra que hay cn el patio del jardín y otras tres ó cuatro 
que guarda el portero en iin almacén de debajo la Audiencia. y que han sido quitadas del 
tejado al hacer obras para reparar los daños que causaron las  bomba^.^"^ 
En la plaza de la Catedral hay arrimada á la pared una piedra de jaspe de Tarragona, que 
tiene toda la traza de lápida roinaiia, pero corno uiio de sus lados está tocando con el suelo 
y el otro con la pared, no es posible ver si hay letras. Paréceine que siendo cosa de la Ca- 
tedral podrá tomarse la molestia de averiguarlo el Sr. D. Felipe Bertran. 

3 0 6  És elsepulcre de Maria de Xipie en  elconveni de Sani Frñncesc, on fou enterrada. Erias DE M o r r ~ s ,  Cabílogo ... 
no 898. 

305. Cat. 93-104Ek cat. 93-97foren errbniarnenr considerats en el catalegcom a pmcedenrs de Pantiga a s a  dels mar- 
quesos de Birber3 en 13 p lap  de la Cucurulla, js que en aquel1 mamenr ji es derconeih-ia la sevi procedencia. E. Arann- 
~ ~ ~ ~ , ' ' S c t ~ l p t ~ ~ r r s  ~nciques du ConventusT~rmconensis'', Anunn de r tnr l i lul  d ' ~ i l u d s  Calclan$, any 1\< 191:-1912, pdgs. 

432.434. 
306. Es refereixals objrctes de la casa de  rrlrdiñca. 

307. Ér elsint Eloi delconvenr delcarme (cst. 193). 
308. Sembla que fruit de les grstiuns rrdirzadrs pel Sr Bertran, el Sr. Joaquim Romagriera, com a represenran! de la 
Regencia de la Audi?ncia Temirorial de Barcelona, comunica el 16 d'abd de 1844, en rcsposra a un ofici de PAci\cadi.mia 
de Prr d'abril, que no hi ha inconvenient en ln cessi6"dr kilgunos pilares deforma gótiw existenres en eledlficio de esta 
Audiencia. v me fueron dimidor cn el último bloqueo de esta Ca~ital  Dsra colocarlor en el museo de anrimiedades que . . . . - 
estd fom;indo; o n  tal que no se oponga 5 ello la Dipuracion ProvinciaP. Arxiu de la RABLB, r-I\r-3/31. 
En Parxiu de ?Academia hi ha ~ b p i a  diin infoime realirlar per Parquirecre Francisco de Asis Soler, del 7 de maig de 1844, 
en resposra a un ofici del'hcadernia a la Dipuració Provincialde Barcelona del r8 d'abril sobre la perrció de retirar alguns 
elemcnrr aiquircctbnicr de Tedifici de la Dipunició. En aquert informe es recornana nomes ccdir alguní dcls fragmcnrr 
que es noben fon de llac peral Mu~eu .  Aquesr informe s'acompanya &una carra inrroducrbiia del 29 de maig signada pel 
President de la Dipiitació. Amiu de la KABLB, i-I\Lj/+i. 



,. 
E1 monasterio de San Pablo es hoy un cuartel y hay allí algunas lápidas g sepulcros. Quizás 
el Sr Puig y Luca porlría lograr que se nos e~itregaseii.'"~ 
En el monasterio de San Pedro. transformado hoy en presidio, Iiay cambien algún sepulcro 
y lápida. El Sr. Jefe Político puede mandar su entrega, y si algimo de los S.S. Académicos 
tuviesc relaciones con dicho caballero podría presentarle el oficio que el S r  Secretario 
tiene ya redactado. 
El Sr. Roig podrá quizás conseguir que cl Exnio. Ayunrainiento ine diese una autorización 
para reconocer el edificio de los Ángeles, en  donde crco que hay algo que yo designaría, y 
cuya cesion se pediría á dicho Cuerpo.iXo 
Siii pretender que los S.S. Acadiinicos tengan á estas cosas la aficioii mía, pues al fin no 
es posible ni justo que todos tengamos las mismas pasiones, les ruego sin enibargo que me 
ausilicn con sus luces, con su celo por el lustre de la Academia, con algunas investigacio 
nes para descubrir ubjctos de antigüedades, y con su influjo para vencer las dificultades que 
se presentan siempre que se trata de adquirir algo que al parecer no tiene dueño y q~ ie  al 
pedirlo eiicueiitra (a)  muchos que quicren tener derecho sobre ello. Hoy se puede solicitar 
con más desahogo porque en efecto la Academia está haciendo CI Museo, g dando B los 
objetos que pidc el destino para que los desea. 

Com que la manca de recursos era un mal crbnic, en la sessió del 30 d'abril de 
1844 es presentaren diverses solucions i propostes per tal de cobrir les despeses 
del Museu. Els encarregats de la seva organització exposaven en  un informe, del 
qual es conserva un esborrany,'" que si realment volien tenirelo enllestit aquell 
mateix any calia fer front ben aviat a una serie de pagaments ("albañilería, car- 
pintería, cerrajería, y hasra de pintura y escultura"). A més d'aquestes despeses 
s'afegia la del transport i instal.laci6 de les noves obrcs que s'incorporessin a la 
col.lecció ja existent i de les quals s'havia ja fet menció en l'informe anterior. Si  
tenim en  compte que de moment s'havien fet petites inversions, que aquell any 
de 1844 1'Academia disposava només d'un fons de 3000 rals, ja que havia hagut 
de fer front a diverses despeses endarrerides a conseqüencia del bombardeig i del 
bloqueig de la ciutat, i com que no era prudent ni d&rGs confiar en la genero- 
sitat d'algunes institucions, proposaven obrir entre els socis una subscripció, "6 
llámese emprbstito", que es podria retornar amb un 6% d'interes garantit arnb 
els propis fons de L'Academia, els quals en aquell moment es fixaven en uns sis 
mil rals a l'any. Sembla que finalment es va adoptar aquesta mesura, pero sense 
assolir els resultats esperacs. 

Per aquest motiu J. Cortada, en  un nou informe sobre el m u ~ e u , ~ "  que de fet 
és la continuació i l'actualització de I'informe anterior presentat en  la sessió del 
30 de marc, feia diverses precisions de carhcter econbmic sobre les noves rnesures 

309. Vegeu Yapirtat correspolienc. 
3 No es va obrenir res delionvent drls Angels com es poi deduii de l a  irnprecirió de la refereiicii. 
j rr .  Amiu de la RABLB, i-IV-3/31 Com que cr tracta dhn erborrany, no hiapareix la signaiiira dels aurors. 

3i2 Arxiii de k RABLB, r-I\T-3. Aquesres notes porten la data del 24de jutiy 



ciiiprades i <le les svlucions ~lrisriques que caldria adoptar, cntrc cllcs njomar tins 

i rcir la inaugur;iciií del Miiseu. 

El M ~ i c i i  csr2 fiirni.iilii y en diqiociciiin de ser ahierrii sicniprr que la Arailrinia Iii rcciiil- 
VI!. AIc~iniis i>hjcri>s il~ic~l;in por c<ili,car tiiiitivía y es pnihalile qiie st i  iiiinieni re aiiiiiiiitr 
t i i i i ~ ,  l , r ~ > r ~ i i ,  pi)rcluc sc hha'lan ~i~~ncliciirer alc<unas iieiiiaiidas cuy, éxito cs de esperar ~ L I C  

SL.,I t.>\ ~ ) r :~ l~ l r .  1.~15 que y;, pc~\cr ILI Ac~t~lcn~i;~ 10s l~i~hicr~i c~,l<~cado desde I L I C ~ C I  J n < ~  lk~lxr-  
inic ~Icteni~It~ I Z I  i ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ l ~ i l i ~ l , t ~ l  L I V  s ~ ~ r i s i ~ ~ c r  l,>> s t s t ~ ~ s  hasr,~ ahtnn ~ ~ c ~ s ~ ~ ~ r n ~ ~ l ~ ~ s .  El présr;~~no 
que I>J I>  l>ccl><> l , ~  I I ? ; ? , , ~  lv,tr~e ,Iv 1 ~ 1 %  , A c , , ~ l ~ ~ n i c ~ ~ ~  h~ cst,adc, muy Ic,t>s cic Ilemir cl desc~~, 
Ihicrr<i i.11 que ini'* 1h;iIl:iiiiii~; y cri r : i l  siiii:iciciii 1.1 prii~lcncia y i.1 hiicn ni>inhrc ilc cstr Cu- 
ir!><> czigi,iii ~iispeii~icr 121 ohi-.I 1i;isr:i qiie se Iia);iii i;iiiiirchii 1.1s ilcu~l. i .  , : . ii>istia cspecinlinei-it en  c l  kt qiic, i i i i  cop rcso1t;i la qüesriíi econi~mica, cal- 

iiri;i iioiii6s c<~l.l<ic;ir In resra J'iiljectes. ja serise cap inena ~l'entrehancs. Consi- 



derava tarnbé inolt necessari que a l'entrada del Muscu cs posés un cataleg de les 
Corporacions i de les persones que havien col,laborat, així coni una relació de 
Les obres cedides. Tot i que s'havia avancat molt, encara hi  havia gent treballant 
en  els dibuixos de les obres seleccionades per a la guia il.lustrada. Proposava fixar 
l'horari de visita al Museu els diumenges de 12 a 14 hores i que ja prendria les 
mesures oportunes per tal d'rvitar que es malmetessin els objectes. Fora d'aqurst 
horari calia que tot visitan[ inostrés al porter un "pase mío". En determinats 
casos tarnbé podrien entrar si anaven acompanyats d'un acadernic. La gran no- 
vetar en  aquests moments era que el nombre total d'objectes arribava fins als 
cent quaranta-sis, iina xifra extraordinaria si tenim en compre que en  el darrer 
informe del 30 de marc eren només noranta-sis. 

En el darrer punt del seu informe presentava un projecte de text de la lapida 
comrnemorativa en  la qual es posava l'accent cn  el paper realitzat per l'Aca- 
demia en  la salvaguarda del patritnoni i en la materialització d'aquest Museu, 
primer dels d'aquestes característiques a Espanya: 

Lapideis rabulis per urbein dispersis. 
Sepulcralibus moiiiimentis iilter coenobiorum rudera latentibus, 
Aliisqiie largitaris donis 
Antiqiiitatiiiii, Bonaruinque liiterarum Harchinonensis Academia 
Propriis surnptibui 
Aniio Doinini fv1DCC:CXLlV 
Primuni hiiis generis in Hispaiiia 
Museuiii erexit 

Coin era preceptiu, es va constituir una cornissió integrada pcr Joaquitn Rey, 
Joaquim Roca i Cornet, Ratnon Roig i Rey, Josep M. de Mora i el mateix Cor- 
tada. U n  primer dictamen d'aquesta que porta la data del 4 de julio1 de 1844 va 
proposar alguns canvis en el text presenrat,iLi tot i que l'acord definitiu no es va 
prendre fins a la sessió de 1'1 de maig de 1851. 

Ultra les preocupacions propies de la fase previa a la inauguració del Museu, 
neguitejava a les diferents comissions responsables el futur del Museu i el destí 
de les seves col.leccions. Segons l'esperit dels academics que més estretament 
havien contribuir a la forinació d'aquesr, I'Academia havia contret un compro- 
inís amb totes aquelles institucions, i molt especialment amh els particulars, que 
havien aportar obres de la seva propietat. El perill, segons intuien, es trobava 
en  la propia evolució del Museu i en la seva integració dins una estructura més 
amplia i més complexa, un fet impossible de def~igir, si tenim cn  comptc que en 
aquests tnoinents els iinplicats no preveien ni remotainent la fi de les dificultats 
economiclues que havien estat a punr d'ofegar aquest projecte practicarnent des 





a la qiial cos;i calca "reunir los libros, ciidices, documentos, cuailros, estatuas, 
iiie~iallas y demás objetos [...] pertenecientes al Estado [...l. Cuidar de  los Museos 
y Rihliotecas proviiiciales, aumentar estos establecimientos, ordenarlos y formar 
cariílo~os mcrcídici~s dc 10s »I>jetris L ~ L I C  cncerra~en" . '~~ 

TLX i Ics retici.ncies que es suscitaren, e n  la sessiíi del 15 d'octuhre de 1844 es 
va foriiiiilar la proposta que el Museo de Antigüeilailes pssés  a ser Provincial. 
A t k  que e n  la mnteixa sessió Joan Cortada va llegir un informe insistint e n  la 
tiianG1 de pressiip<isr, setise el qiial resiiltava impossihle col.locar el gran nombre 
~l'~>lijcctcs qric alcshores tcnia cl Museii, es va prcri~lrc la ilecisió de demanar ajut 
a la Coiiiissií, Pr«vinci;il <le Mvlonuinents, "conipiiesta precisamente de ini~iviciiios 
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de la Academia", i amb aquest. fi es va notnenar una comissió formada pels 
acadeiiiics Renart, Cortada, Piferrei; Rubió i Miquel Antoni Martí.3'" 

El 13 de novemhre d'aquell mateix any la Comissió de Monuments, que es 
trobava sota la tutela del Govern Superior Polític de la Província de Barcelona, 
"debiendo en virtud y cuinplimiento de sus atribuciones establecer y formar iin 
Museo de antiguedades con los cuadros, lápidas, vasos, vasijas, estatuas, bajos- 
relieves, monedas, medallas y detnás objetos de semejantes especies que puedan 
recojerse procedentes de las Yglesias y Conventos suprimidos", va adrecar un 06- 
ci a 1'Academia)" proposant que, ja que aquesta disposava del seu propi museu, 
la Comissió renunciava a formar el que de fet li correspondria i que li cediria els 
objectes que anés recollint, entre els qiials ja hi  havia alguns quadres antics que 
la Junta de Comerc havia posat a la seva disposició. Un cop estudiada l'oferta, els 
comissionats de I'Academia, Joan Cortada i Miquel Antoni Martí, assenyalaren 
en un informe que, atesa la manca de recursos per part de 1'Acadeinia que l'im- 
pedia fins i tot col,locar adequada~nenr els objectes, calia que la Comissió els fes 
tainbé una aportació econbinica, despesa que tatnbé tindria en el cas de coinptar 
amb un museu p r ~ p i . ~ ~ ~  En un intent de protegir el seu fons, I'Academia va exi- 
gir ja des d'un primer tnoment que s'assenyalessin les peces que corresponien a 
cadascuna de les institucions. 

Corn a tnostra que la situació millorava, la Coinissió, en un ofici del 24 de 
gener de 1845, comunicava a I'Acadenlia que havia pres l'acord de Iliurar-li "por 
ahora y al objeto espresado la cantidad de dos mil reales vellon". Una quantitat 
que considerava escassa, pero que de tnotnent no li era possible a u g ~ n e n t a r , ~ ~ ~  
destinada a "atenderá los gastos de arreglo del local y colocacion en el tnismo de 
los objetos que dicha Comision ha destinado para el Museo de Antiguedades".3~ 
CAcademia va agrair el gest de la Cotnissió, tot disposant que el tresorer portés, 
per precaució, comptes scparats. D'altra banda, es feia saber en la sessió del 18 de 
febrer que, com que en els articles 60 i 61 de la nova Llei de les Diputacions Pro- 
vincial~ hi havia diverses disposicions que feien referencia als pressupostos dels 
rnuseus, biblioteques, establiments de beneficencia o instrucció pública provin- 
cials que disposessin de rendes insuficicnts, I'Academia també es podria acollir a 

320. Pau Piierrri iI?+bregai,]oaquim Kubió i ors iMiqilelAnroni Marii liavieii iiigressat en PAúld6mia aquel mñtri* 
any de 1844, cl darrercom i academic corresponent. Rubió i Piferrer, considerars com els inrroducrors de la liirroriogrs- 
ha rom;iiric~, cenirrren el seu inrrrea en la hirrona medieval, aurCntic pot de les ess6ncies de 12 hisrbrio de Cñralunyn, 
idea que comparricn molrr dels aln-eí scadeniics del mornenr j que qtiedzi mo1r ben reflectida cn  el texr dclr Rauerdor y 
belhiai deErpnñn de Pau Pifeirer. 
321. Arxiii de la RABLB, I~IVII ,  37 ancic. 
3 .  Arxiude l a  RABLB, r-IV-j/jo.Eldociimenr no parta dara,peri,aIPnicidiuqueiquerricotnirsió havia esrar nome- 
nada en la rerrió dcl6 de novembre. Cf les rersions del ro i del rs de drsembre de r8q4. 
3 A n i u  de 13 IIABLB, I-TV~II, 37 ancic i acta de la seísió del 28 de geiier de 1845. 
jic Srasió del 18 de gener de 1845. 



aquests avantatges sol.licitant-ho al Cap Polític. Aquest, per la seva part, cn un 
gesr de generositat envers I'Acadeinia li va lliurar 2000 rals "para atender a los 
gastos del Museon.)'i A partir d'aquest moment, veient I'Academia que el Cap 
Superior Polític era sensible als seus requeriinents, va accentuar la seva pressió 
per a aconseguir uns ajuts regulars que li permetessin gestionar en  condicions el 
seu Museu. Per la seva part, aquest, en un intent de coneixer inillor la naturalesa 
de I'Academia i les seves activitats, li va fer arribar, el 7 d'abril de 1847, un ofici 
demanant més informació. El 4 de inaig de 1847 l'Acad2mia li trainet un exetn- 
plar de la meinhria histhrica que havia estat llegida en la sessió del 2 de julio1 de 
1842, així com tot un seguit de dades "para que pueda formarse una idea de lo que 
ha sido y es esta Corporacion literaria y de lo mucho que podría ser, si protegida 
por el Gobierno, tuviese los fondos suficientes para estimular la estudiosa juven- 
tud, costear premios, imprimir sus memorias y sobre todo aumentar el monetario 
y el Museo de antigüedades que ha  formado en los claustros y bajos del edificio 
que ocupa, mediante las nuevas adquisiciones, que el celo de los particulares y las 
circunstancias publicas ponen con frecuencia á su disposicion, pero que no puede 
admitir por faltarle el principal sustentáculo de las Corporaciones ~ientíficas"."~ 

D'una manera paral.lela, llAcademia, conscient de la necessitac de disposar 
de rnés espai per al Museu, intenta buscar una nova seu que li permeti ampliar 
la seva instal.laci6 actual sense les estretors del convent de Sant Joan, que com- 
partia amb altres institucions. Com que ja feia temps que el Reial Patrimoni 
i el ram de I'Amortització havien iniciat iin plet per a la possessió dc la Reial 
Capella de Santa  gata, i coin que a principis de I'any 1845 el Reial Patriinoni 
havia obtingut sentencia Cavorable i només hi mancava la coníirmació, l'acade- 
mic Martí va proposar, en la sessió del 28 de gener, que es deinanés la cessió de la 
capella a I'Academia per a destinar-la "a Panteón o a usos análogos al Museo de 
antigüedades que está formando", sense donar, pero, més detalls. Per tal de portar 
a terine les gcstions es va nomenar una comissió formada per Llobet, Piferrcr i 
Martí, i es comunica la proposta a la Comissió de Monuments per si volia recol- 
zar-la. No se sap exactament qui. és el que va passar, ni quines dccisions es varen 
prendre. El cert és que, en la sessió del 24 de novembre de 18 j j,  l'Academia, de- 
senganyada segurainent de la poca atenció rebuda, deinanava que se li concedís 
la casa de I'Ardiaca, pcndent encara d'un nou destí. 

L'any 1847 Antoni de Bofamll i de Broca va publicar la primera edició de la 
seva Guia-Cicerone de Barcelona de la qual, pocs anys més tard, se'n va fer una se- 

325.  Sersi6 del + de juiiy de 184 j  Amiu de la RABLB 1~Iv~3/9 
326. Arxiu de hRABLR,  r-ITr-ir, 3i;intic. 



gona edició ampliada.i27 En aquesta obra l'autor, academic de la de Bones Lletres, 
recollia algunes dades sobre el Museu de i 'A~adernia,~'~ tot puntualitzant que amb 
el pas del teinps havia anat adquirint rnajor iinportincia. Especificava també que 
el Museu restava obert, tot i que s'havia de demanar permís a la comissió encarre- 
gada del seu manteniment. En la seva relació, forcosament breu, ja que confiava 
que molt aviat 1'Acadkmia li dedicaria un quadern, fcia un breu inventari dels 
objectes que contenia, els quals, segons afirmava, eren molts i preciosos i es distri- 
buyen al llarg de quatre espais situats en la planta baixa del convent de Sant Joan: el 
claustre, del qual ocupava tres costats, una estanca interior a coritinuació d'aquest, 
una petita catnbra interior a la dreta i un passadís fosc a l'esquerra. Es important re- 
produir aquesta relació, tot i la seva imprecisió, perque ens permet fer-nos una idea 
de la seva distribució. Mentre que algunes de les obres ressenyades són ficils de 
reconeixer, altres són absolutainent inidentificables perque abunda en referencies 
vagues que de ben segur són el reflex de la poca informació a l'abast del visitant. 

CLAUSTRO 
31 lápidas romanas 

Una inole hebrea hallada cn  Monjuí 

iz bustos romanos 

2 estatuas romanas 6 de construcción 

14 bultos ó fracmentos quc pcrtenecen á diferentes órdenes 

zq bultos entre capiteles, escudetes y relieves, en general pequeños y góticos 

Unos trozos de ámfora 

Dos figuras de madcra, representando Carín y la aina de Mirón 

J'NTO A LA I.~NEA DE COLUMNA? ~ E I .  CORRREDOR DE LA DERECHA, EN EL MISMO CLAUSTRO 

14 bultos, entre ellos algunos esc~~dos de armas (del Renaciiniento abajo) 

varios trozos de cornisa romana etc. 

pegadas a la pared, 30 Iápirllrs sepulcrlrlcs y memorables, la mayor parte góticas y las 

demás de después del Renacimiento. 

EN LA ESTANCIA I N T E ~ O K  QUE SIGUE A L  CLAUSTRO 

29 sepukms pór~co~,  entre los que hay el herrnoso de San Rairniindo de Peñafort 

3 sarcúragos romanos 

Una plancha romana 

327. Giiro Cricmna de Barcelona, aumentado, correjido y vindicada. Viajes por la ciudad con ei objeto de visitar y colioar todos lo< 
monumentos ortiitiioi; enterarse dc todo< los remrrdoi y hechos hiiiónror, y saber e l  06grn de l o d n ~  lar l m d ~ i i o n r i  populami, pcvis- 
nrilenlcr ó la misma. Barcelona 1855. El mateix tcxr amb identiques parauler el trobem en la dercripció del Mureu i de 
les obres en robra deVÍctor B i i a p e r  I.R$ cnllesde linrcrlonnen ~865, publicnt perprimera vegada el ~866,pigr. 239-240. 

328. Pigs iir-1x2, 



Oncn~inmci6 DEL MLSEC. FASES D'UN PROCIS 133 

La parte superior ó tapa de un sepulcro, formada por una figura de fraile, tam- 
bien de taniaño natural, sin cabeza, perteneciente al sepulcro de San Rairnundo 
Una madona de márinol con su niño, entera 
6 gorgolas de piedra, figurando la una un hombre con un palo en la mano, la otra un 
león, y las demás, águilas de diferentes formas y i capricho. 
Una santa dc ~ i c d r a  ~ i n t a d a  sobre un escudo de armas donde hay un perro y un león 
coronado, entero. 
Un santo Bnjel con vestido talar, con loa brazos rotos, dc tamaño mt~ i r a l  y con dos 

figuritas, la una entera, al pié. 

EN EL CUARTITO INTERIOR DE ]A DERECHA 

Un  sepulcro giirico 
Una lápida gótica de sepulcro 
Una caja de madera de una momia ejipcia 
Nueve bustvs romanos ó de construcción romana, 6 sin ~abc2a 

8 cabezas romanas 
Una columna y pie de pila romana 
ro medallones romanos 
Una coiuinnita y un capitel romano 
I relieve gótico 
Varios trozos sueltos, roinanos 
Una embutida silla de nácar 

EN EL OSCURO CORREDOR DE LA IZQUIERDA 

Un  ancho escudo de despuis del Renacimiento, casi moderno 
Varios trozos de urnas, lápidas, estituas, relieves, capiteles, etc 

JUNTO A LA PUERTA PRINCIPAL 

S r  han empotrado nucvamente algunos restos, escudos é inscripciones, perrenecientes 
á los portalcs de la ciudad, que se conservaron hasta ahora. 

El primer que crida l'atenció d'aqucsta relació és la manca de criteri cro- 
nolbgic i la sensació d'amuntegament que devia produir la seva conteinplació, 
similar en principi a la del Museu de Santa Agata, tot i el temps transcorregut 
entre amhdues instal,lacions. Tot i aixb el Museu contenia un nombre iinpor- 
tant d'obres valuoses, corn ho demostra el fet que inoltes d'aquestes fortnen part 
actualment de les exposicions permanents dels museus de Barcelona. En aquest 
sentir s'entén la preocupació dels conservador a fi d'editar un catileg que per- 
metés al visitant fer-se una idea del seu valor i al mateix temps orientar-se una 
mica enmig d'aquest caos on coexistien en el tnateix imbit un sepulcre gbtic, un 
fragtnent de sarcbfag egipci i vuit testes romanes, amb molt poques, perno dir-ne 
cap, referencies a la seva 

Molt lentatnent es portaren a terine diverses reformes en  el Museu, que en 
tenia molta necessirat. Josep de Manjarrés, que havia ingressat a I'AcadSmia 



feia molt poc temps3'5 i que cn aquel1 inoment era director segon del Museu, 
va deinanar permís per portar a terine noves actuacions tals corn: traslladar uns 
quadres antics ubicats en uns baixos molt humits, fer algiins canvis en la distri- 
bució de i'edifici o substituir el reto1 de la porta principal "por otro inás hermoso 
y per~nanente".~~" 

La necessitat de disposar d'informació relativa a les peces destinada als visi- 
tants va propiciar que, en la sessió del 20 de juny de 1848, el secretari, Ramon 
Muns, portés novainent a co1,lació aquella ja antiga proposta de presentar en 
forma de quadern les inscripcions i objectes de tota classe que hi havia al Museu, 
traduides i coinentades,33' qüestió aquesta de la qual no s'havia parlat des del 30 

d'abril de 1844. Puntualitzava que, si abans no s'havia pogut fer, ara sí que era 
possible gricies a l'ingrés a l'Acad61nia de Josep de Manjarrés, que en el curs 
d'aqiiesta inateixa sessió va acceptar encarregar-se dlacluesta missió. Manjarrés 
era un home metbdic i ordenat i una part de la tasca que li havia estat enco- 
manada era molt coinplexa bisicarnent a causa de la manca de dades relatives 
a I'ingrés d'un nombre no inenyspreable d'obres i a i'amuntegament d'aquestes, 
cosa que dificultava l'estudi i la lectiira d'algunes de les inscrip~ions.~~'  Així ho 
exposava Elias de Molins d'una inanera clara i contundent: "en el archivo de 
esta corporación no consta ningún antecedente histórico ni de procedencia de 
los objetos que posee. En sus actas sólo consta la entrega de lápidas y objetos en 
términos generales, sin indicar cuáles eran las entregadas o cedidas."))) Tot i les 
ja esmentades dificultats, en la sessió del 7 de novernbre de 1848 es comunicava 

3 .  En la sersiódel14de mar$ de i8q8 cr vafcila primera proporta de Josepde Manlarrcs i de Bohrull (Barcelona r i  
de maig de 1816- 19 #agost de 1880) pera eoci resideni en I i  srcció d'hi~tOita. Fou hnalmeiir idtiier en la del r8 dbbril 
de 1848. F~incionaii de Ir Diputició, va ocupar-re inolt erpeciilmenrde Porganinaciá de la Cara de Maternitat 1 Ehpiisits. 
~ o u r s m b e  acidCinicdela de ~el iesi i r ts  i membre de hcumiaail Prorinci;ildsMonumenrs, enrred'alrres. Fou autor del 
Mirrcudc Yinlilro v ~ r r u l i u r o .  formar per diversos apunrr iljminer robie les obrcr mcrrics de I'art curopeu que va utiliicar 

Ercola de Belles Arts cl z dc iuliolde i817 com a successar de Pao Mili i Eoninn.iia Sobre Maniarrés veeeu F. MTQUEL 

d'entendri la importinria de les cikncies auntltarr n'és boiia mosrri el ieu ernidi El traje bojo la wnitdrrnrión ~rqiiiolóp~n, 
memoria llegida eii la ierriá del 23  d'ibiil de 1858 que f ~ u ~ ~ i b l i c a d o  aqiiellmsteix any s Barcelona. 
i i o .  SerriódePi demaiedr r8ji. -. - 
3 .  "Una coleccion de lar inrcripcioner de toda chre existentes en e1 Miiseo de Anriguedades de erra Coiporacion 
con la descEpcion kirtisticñ de las sepulcror,bajos-reliever,erraniar y demas objcros contenidos en el mismo, á hn de so- 
tisfacer la curiosidad dc los auc van á visitarlo sri naruralrs como estrnnieios. en cuya coleccioii re Iiallen dichas iiiscrip- 
cionrs copiadas rexrualrnenre y icompiiiadas de h traduccion, noras y aclaracioncr que sean menester para sii períecra 
inteligencia, ari como para saber el Iiipr ilr que rrspectii,arnenie rueron exiraidas, quien las regaló 5 13 Academia erc. etc." 

Acra de la sessxó del 20 de juiiy de 1848. 
3 3 1 .  En la ciipia d'un ofici de cap a 1850 ;idrrii a I'Acrdemia de 13 Historia iinfornia de la troballa de ducr lipides 
rornanes queencara cia hati pogut rerrecollider: "Una y oira exirrcn en elmismo punto hasta qiie la Comisión de Monu- 
rnenros designe otruloral,pursnocñben ya en elMuseo, queesti atestada de ellar''. Arxiu de 13 RAH,CAB/q/7gq6/6(2). 

333. Erins  D E  MOIINS: catalo p... pig. M, nora i. 



que Manjarrés havia ja Iliurat un catilcg amb la transcripció d'una part de les ins- 
cripcionsn4 que es va passar a la secció d'anrigiiitaw perquk I'examinés, perb, ates 
que en aquesta primera relació no hi figuraven les romanes, se li va dernanar, en 
la sessió del 26 de juny de 1849, que la coinpletés. En aquesta darrera sessió es va 
llegir també un dictamen de la secció d'antiguitats en la qual es comunicava que 
aquesta no tenia cap observació a fer en relació als dos iluaderns que Manjarrés 
havia ja presenrat amb les inscripcions medievals i en conseqükncia cs sol.licitava 
que, quan fos possible, I'Academia ho fes imprimir.i3i Quasi un any més tard, el 29 
d'abril de 1850, Manjarrés,i" encara ainb I'encirrec a les mans, comunicava que 
hi havia nombrosos objectes en el Museu dels quals no constava la procedencia. 
Demanava que la secretaria i que tots aquells que en el seu moment intervingue- 
ren en la recollida d'objectes col.laboressin per tal de completar aquestes dades. 
Aquesta tasca, com es pot comprovar en el cataleg de 1880, no va donar els fruiits 
que s'esperaven, car, a més dels nombrosos "se ignora la procedencia" que conté, 
hi ha inoltes inexactituds. Té també molt a veure amb aquest problema el fet 
que en niolts casos els autors de les membries i dels informes, un cop Ilegits, no 
els Iliiiraven a l'arxiu, ainb la qual cosa ens trobem mancats en ocasions de les 
fonts principals, les quals podrien aclarir algunes de les procedencies desconegu- 
des.33' Finalinent, a principis de r854"Wanjarrés va dipositar en la secretaria de 
1'Acadkmia el catileg ja enllestit, la copia del qlial actlialment no ens ha estat 
possible localitzar. 

Del conjunt de les despeses del Museu corresponents a aquests anys dispo- 
sem només d'inforniació fragmentaria centrada en les peticions de determinades 

314. "Erre Srprcrenró á la Academia el fruto del larga trabajo alqiie se ha dedicado durante cl vcrano parido (!), copi- 
ando lireralinznre les ksctipcionei. esci~lpidasenlor sepulcros yhpidar que ecsisten en nuesim Miisru rlr anriguedoder 
ron kr aclaiacioncr y notar correrpoiidieiiter para su  mejor inrrligenciu." 
335. El recrerari de  ?Academia, Ramon Munr, tramer copia del treball de Manjarrés ;iI Ditecror ile la secció d'antigui- 
tars, per tal que sigui examinar, el 29 de desetnbre de 18+8 Arxiil de la KABLB, Fotocbpia en una cirperi seiiie na que 
porra escrit en llapis i8bi,. La data de l'informe de la secciá és el 8 de juiiy de 1849. Amiu de 1;) RABLB, i~IV~3/i8. En 
Pufici qiie acompanya l'mforme, timbé del 8 de juny, la secció d.htiguitats assinyala al Sccrctari quc'procure animar e 
inclinar el celo de can digno ronsocio á que añada al descifre de aquellas lapidas é inscripciones el de las romanas y una 
clesciipcion dc los dcmas obgecor que custodia el Museo de esta Corpoiacion para que, cuando 10s fondos de la iiiiimn 
lo permiran, puedan imprimirse jiintor todos estos trabajos y rcivir de guia coliipleta á los curiosos y viajeros que si 
acerquen á visitarnucsrra coleccióii de antiguedade~". 
336. Manjarrés hawa eirat numenar director son del Museu des que el 7 de iiaveinbre de 7848 Joan Coiiada va infoi- 
mara la Junraque no se'" padia ocupar corn caiia. 
337. Serrió de i ' r i  de gene id r  1879. "Habiéndose hecho prercnrc que faltan en el Arcliiuo de 13 Academia algunos de 
los trabajos qiic en ella re han kido, debiendore erro i que sus autores, las mas veces los leen en borrador, y no pucden 
tomarreelrribajode copiarlos, se ncoriló qiie en adelanre se raque copias ácorrade lahciderniide iodos los rrabajosque 
se lean en ella; y que re conrcrvcn dichas copiar eii el Archivo de la  misma:' 
338. Sessiódel28 de geiier de 1854. E n  aqursta sessibes toma a parlar inútilmint dela nccesíirat dlmprimir elcidleg 
de les obres drlMuarii 
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quantitats per a fer front a pagaments diversos,"9 estats de comptes i aprovació 
d'aquests. En les seves intervencions Joan Cortada es mostra prudent i intenta 
justificar totcs i cadascuna de les seves accions i peticions. Tanmateix, de forma 
sobtada en un comunicat del 28 de maig de 1852, presenta la seva renúncia com 
a Director del Museu "porque no es posible desetnpeñarlo careciendo de fondos 
que á veces se necesitan instantáneamente, ni  me es dable tomar sobre mi co- 
misión alguna de la Academia de la cual acabo de recibir tan grande prueba de 
desconfianza. Por más que la medida acordada sea general en la apariencia, es en 
la realidad peculiar para el Museo cuyos gastos son los únicos que no corrían por 
la tesoreria". 

El disgust de Cortada estava fonamentat en la nova disposició de 1'Academia 
a partir de la qual tots els cobraments i pagaments s'havien de fer a través del 
tresorer, sense que pogués disposar de cap quantitat pel seu compte. En un to 
molt dolgut feia saber el seu desencís 

Desde su origen se consideró el Museo como un ramo separado al cual la Academia des- 
tinaba de sus fondos las cantidades que pedía, y al cual yo he procurado otras crecidas 
independientemente de la Academia y sin inrervenci6n ni trabajo de esta, y sin embargo 
le he  dado cuenta de ellas, porque una vez adquiridas las he cotisiderado una propiedad 
de la Curporacion. 

No recordaré á la Academia el modo como rccibi en 1835 en el que hoy se reúne, y coiiio 
se lo entregué al cabo de tres años, ni le recordar6 tampoco mis incesantes desvelos en su 
obsequio durante ocho años, ni los trabajos y disgustos pasados para la crcaciún dcl Musro; 
la Academia nunca podrá olvidarlo, y las actas de las sesiones darán sieinpre testimonio de 
tina burna parte de todo eso. Sin embargo como natural desahogo del hondo pesar que me 
ha causado la deinostracion de descoiióanra que acabo de recibir, rne perdonará la Aca- 
demia si digo que jamás hubicra esperado qiie mis servicios pudiesen merecer semejante 
agravio, cuya importancia sube de punto cuanto se tienen en cuenta la sensatez de esta 
Corporación, y el delicado pulso con que suele avalorar los rcsultados de sus acuerdos."" 

Aparentment convencut de la decisió que havia pres, en la sessió del 30 de 
novembre de 1852 Joan Cortada va renunciar al chrrec de director del Museu, 
que li fou admesa i presenta els comptes corresponents. Tot i aix6, després de la 
votació de nous oficis academics, va ser confirmat novament com a conservador/ 
director per catorze vots. En tot cas, tot sembla seguir igual i la relació entre 

3 3 9  CII  de gencr de 18+8 El Sr. Conada demana dime i se Iiiactliren raoo c11s de 13 c 3 U 3  Xi de maig de 18jr Joan 
Cortada, encara director del Museu, presenta uii estar de coiiipteí. Endocurnentdcl~ defebrerde r854es ceitihca Pñpro- 
vacióeii la serrió d c l ~ g  de maigdc 1853 dels compres prrscntarspeldiiecror del Museii, Joati Cortada, corresponents a l  
penode que va des del rode febrer de 1850 Knr a finalr de 1 8 j r  h i u  de IaRABLB, i-1V-3. Acordspresosprr?Aadkmia 
el 27de rnaigde 1852, rignarr per KamonMunr, sobre qiirslions de tresoreria ielarives a les quaiititatr obrader perife i  
frontales drspeses i a les obres del Museucainprereí cnrre gener de 18++ i e l  io de febrer de 1 8 5 ~ .  Aniu de la RABLB, 
1-IV-j/62. Aprovació de Icr dcrpeseí ordinirier i exrraordin6tirs correrponenrs a les reformes del Mureu. Sersi6 del 22 

d'abtil de 1855. Nova petició de derperes extriordinarier per alMureii e l g  de juny de ~ 8 5 5 .  

340. Forocopia en una carpeta srnsr no que poria eacrir en llapir 28bii. 



Cortada i Manjarrés mostra clars indicis de no anar pel bon cainí, cosa que es 
inanifesta especialtnenr en  certes mostres d'escepricisme envers la persona i les 
rasques d'acluest darrer, tot i que iio és fhcil captar-ho a partir d'iina documenta- 
ciíi estraorilin5riarne1it neutra pel que fa a Ics rclacions de caire personal. 

El 3 de fehrer iie 1855 Joan Cortada presentava un nilu informe, donant tota 
rnrna ~ l t .  ilcralls rcl;ici»tiats amb les despeses del Miiseu, amh els nuus ingrcssos 
d'ihres i ariil' les instal-lacioiis iiiés recents. Reclaniava novament els ohjectes 
ilr la casa (le I'Ardiaca, així com la irnpressió del catileg a partir del rrehall de 
Manjarrés i ~1r les sr\.rs priq'ies apr>rraci«ns. L'estat iie depauperació de les arclues 
J e  I'Acailtiiiia per ter front a les  lesp peses ilcl Mi~seu i a la imprissiú del catileg 
v:i ser aprotitat a continuaci6 pcr Manuel Duran i Bas, que proposava formar una 
comissi6 qiie exatninés les noves propostes en  fiitició dels fons disponibles i dels 
que en un futiir es poclria disposar. En darrera insrhncia, Cortada assenyalava la 
irnp«rr:inci;i qiie I'i\cadtmia es relacionés amb els numisinhtics de la ciiirat de 
Barcelíin;~. en un iritcnt il'ol~rir aquesta a I'exteri«r. 

D o ~ l c  la últiiiia vez eii q i ie  c i ~  niir~cia <i I:t A~iilcmia L1i.l esradi, en  que se hallaha sii Miiseii 
ile Anrigiic~iaiie> sr han hecho para i.1 inibmii ailil~iiiicii>nes iii,tahles quc al hn haii exigido 



para su colocación obras de alguna inonta. Entre los objetos con que se ha aumentado 
son dignos de mentarse el grande escudo dc armas que se hallaba encima de la puerta del 
C u ~ r t c l  ioinunmeiire llarnado de los Estudios (cat. 200); la estatua de S. Cayetano que 
estaba en el frontis de la iglesia del iriisinu noinbre (car. 179); algunas lápidas roinanas; 
varios fragmeiitos de escultura de la edad media; una coluna de las qlie los Señores acadé- 
inicos habrian visto einpotradas en una casa de la calle de Paradís (cat. i3 ) ;  un santo qiie 
se conservaba en  el Greinio de cerrajeros (cat. 193); y recientemente los grandes escudos 
de arrnas de las puertas del Ángel94' y S. Antonio,>(' con dos lápidas colocadas en los ha, 
luartes inmediatos á la última de dichas puertas. No ha sido posible utilizar el esciido de 
armas de la Piierra Nueva porque los cañoiiazos contra ella disparados desde la Ciudadela 
en 1843 lo destroiarnii de inanera que al sacar los pedazos del punto cn que estaban iio 
hubo ninguiio que piidiese aprouecharsc."' 
Todos esos objetos periuaiiecian en distintos puntos sin orden, y su núniero y sobre todo 
su volumen eran tantos, y tantas las piezas de que algunos de ellos se coinponian, que sil 
colocación se hacía ya necesaria su pena de ser luego iniiy difícil rccordar a qué objeto 
pertenecía cada trozo, y la prorcdencia de cada uno de los objctos. Esta consideracion y 
la de que en tres alios la Academia no ha llegado ii gastar seiscientos reales para el Museo 
mc decidieron á eiiiprender y Ilcvar a cabo algunas obras algo costosas, pero que han dado 
a la colección suiua importancia, dc suerte que en el día merece ya de justicia el nombre 
de Museo. 
Bien hubiera querido levantar la coluna que estuvo en la calle de Paradís pero las inuchas 
pirias de que se compone, el deterioro de algunas de ellas, el grande voluinen de todas, 
la neccsidad de asentarla sobre una sólida obra de cal y canto, y el aislamiento en que era 
forzoso colocarla; ya por no haber en cl edificio punto alguno en que apoyarla, ya porque 
no ponerla aislada sería quitarle parte de su interés, todo esto, digo, ine ha detenido de 
proceder a su erección en el Museo. 
Casi cn identico caso se hallan las piezas dc la Puerta que se desenterró en el antiguo 
hurrto dc Cap~ichinos, poco Iia Plaza Real y hoy Plaza de Mados, pues tampoco hay local 
á propósito para levantarla, ni la Academia pucde, por falta de recursos. acorrietcr por de 
pronto al menos esa costosa obra. 
En vista del aumento de objetos que ha tenido el Museo, de que algunos de los última. 
mente adquiridos cuentan ya tan poca anrigüedadquc otros mas modernos casi no  podrían 
tener enrrada cn  u n  Museo de antigüedades, Iie dispuesto qiic la verja de madera que 
estaba en en el arco quc scpara el zaguán del claustro Licse trasladada al otro estremo del 

1 .  Col.locir d imuni  I;i llinrla del baiuvrd dc Yhgel ,  ngel.rntiiemoravn I'inici de la seva conrrruccio Pany 167%. De la 
lipida que incloia, arnés dc I'ercur de les armes $Espanya, dos esrots més dc petirer diinenrions dels diics de Sessa i Sin 
Gcimjn, nomér es va conservar tina ~ a r t  amb i'enca~~alamenr del texr (car. 209). . . 
342. De la porra de Sanr h r o n i  h iu i i  estar recollir per ñIMiisei~ un escur $armes de 13 ciurar de Barcelona que errava 
collocnr dnniuiit el pon, Ilevndís ( ~ 6 4 7 )  (cat. iri) i la ljpids de  la rarre de Ssni Urbd, una de  les ducs que fliiiquejiveii 
aquest purtvldeSantPintoni,conírruidalany r j??(ca t .m8) .81ig  d ' o c n i b r e d c i 8 ~ q r i  firiilirzñr l'enderrocdelbahiard i 
portal de Saiir Atitoni i, segons I'ncord presper la Junta de Derribo I'r d'ocriibre <l'a<jiirllmateiiany,I'Acsd6rnii de Banes 
Lleries es rafercirrec dels matctials de valor obtiiigurs de i'enderroc que, com a diporir de  i'esminrada Junta, ingresra- 
r i n  en cl Mureu. No rabetn que és el que va parlar amb la de Salir Ivó, carresponenr a Yaltia torre. 
343. A més diiquear ercut,malauradarneiir derrru'ir, en  e1 Musrii de I'AcadPmia ciconrervnva unJ lipidaamb Isdata de  
I'rr de rnaigde i z g i  que mnlmemonva Yacabamenr del PorralNou (cat 207) i una esculriira en rerracota de Nostra Sra. 
de I iGrj i ia  que havia eirat retirada dciscu cmplapment  arigin;iri damilnt I'arc de Yermcnrada FortaNova (cal. 212). 



zaguán, de tal sucrtc qur este, inuy espacioso de suyo, ha podido aprovecharse para los 
objetos menos antiguos, que cabalmente son los de mayor volurncn; el Museo comietiza 
casi en la pucrta del edificio. y se iiriliza un local hasta ahora perdido, y que no Iialiía sido 
necesario hasta ahora. 
Antes dc poncr fin B este relato no ineiios de Ilainar particularisimanirn~e la aten- 
cion de cstc ilustre Cuerpo acerca de los preciosos objetos que hay cn  cI iag~ián de la casa 
del arcediano, delante de la iglesia de Santa Lucía. Veinte años hacc que la Academia 
con intervalos de paz. lucha para la adquisición de esos objetos, sin haber tenido suerre 
empero. En el archivo deben existir los antecedentes de este ncgocio y de sus +++ qiie la 
Acadcrnia lo emprenda de nuevo.. . '+* 

Que realment les coses no rnarxaven b& i que un cert desanirn afectava nega- 
tivament la marxa del Museu en particular i de L'Academia en general n'és bona 
mostra el comunicat de la renúncia de Manjarrés, el 28 d'abril de 1855, als cir- 
recs de zelador de l'edifici i dc director segon del Museu. Per la seva banda, Marii 
Aguiló,345 que, segons sembla, ja portava temps intcntant buscar snlucions, va 
llegir un text sobre l'origen i els progressos de l1Acad6mia, tot fent un seguit de 
reflexions sobre I'activitat que en  el passat l'havia animat i proposant algunes 
reformes per treure-la d'aquest estat de prostració. En la següent sessid del j de 
tnaig Manjarrés insistia en  la seva renúncia i, segons consta en el llibres d'actes, 
es va decidir parlar confidencialinent atnb el1 per tal que expliclués els abusos que 
mencionava en  el seu escrit i dels cluals no s'havia tractat cn la sessió anterior, 
possiblernent perque no se'n sabia res. Dins I'esforc dinamitzador que la Junta 
protnou, Pau Mili és acceptat, el 19 de maig de 1855, com a soci resident en la 
secció ci'Antig~iitats, i com que Manjarrés seguia amb la voluntat de renunciar 
als seus cirrecs, Maria Aguiló és nomenat el 9 de juny conservador/zelador de 
l'edifici i Pau Mili  director 2n del Miiseu, cirrec que conservara fins Pany 1878 
en passar a la classe de j~bilat.34~ Mentrestant, Joan Cortada, que tainbé havia 
presentat cn  diverses ocasions la seva renúncia (24 de novembre i 7 desembre de 
185 j ) ,  fou confirrnat tínalment com a director primer. 

El febrer de 1859, el Ministeri de Gracia i Justícia va ordenar que l'Acadetnia 
i la Societat Economica desallotgessin part de I'itnmoble a causa de les protestes 
de les monges rnalteses que reclamaven la propietat del m o n e ~ t i r . ~ ~ ~  En conse- 
qüencia 1'Acadetnia es va veiire obligada a celebrar les sessions en un dels salons 

3 4 4  Amiu dela RARLB, r-IV-3. 

j .  Mari; Aguiló i F~irrcr, academic des de isji, rom Rubió 1 Pileirer, va promoute &ni  minera molr activa la rc- 
cupenció  de la  llengua I de 13 Iiisr6ria catoliiier i coiiridenva que la bona mana  d e l h h s e u  rontribuirir a aquerr esforg. 

316. Scrrio del 16 de mar( de iR78. 

347. M. de R i g r i ~ n ,  cir. rupri, p j g r  i5(197)~26(298). 



de l 'Atene~ ,~+ '  rnentre que les col.leccions pogueren romandre de moment en el 
convent de Sant Joan. La inadequada insta1,lació d'alguna de les seves seccions, 
com és el cas de l'armeria, mogueren els conservadors a proposar fins i tot la seva 
venda.349 Per aquesta raó s'intensihcaren les gestions per tal de trobar nova seu 
per al Miiseu, ja que la ubicació del moment era prccaria i les rnonges no trigarien 
gaire a reclamar l'espai que ocupava. En la sessib de 1'11 de desembre de 1863 es 
va nornenar una nova comissió, formada per Joaquim Rubió, Antoni de Bofarull 
i Josep de Manjarrés, encarregada d'examinar la possibilitat d'una nova seu per al 
Museu en la nova Universitat "ó en el edificio que la Diputación quiere edificar 
para Instituto". Paral.lelament, la Comissió havia iniciat també les gestions per 
tal d'obrenir el claustre del convent de Montsió "y sus adyacencias" i la seva de- 
claració de Monurnent Nacio~al,3 '~ pero tainbé fou en  va. Novament en la sessió 
del 8 de febrer de 1867 es va notificar que s'havien fet malbé alguns objectes, 
pero sense indicar quins. Una comissió formada per Manjarrés, Bofarull, Aguiló 
i Mili prengué les mesures oportunes, traslladant els objectes mal col,locats, i es 
va decidir tancar el recinte arnb una reixa interior.'jT Enmig d'aquesta situació, 
l1Acad&mia agraia l'ofici del 6 de juny de 1870 de la Real Academia de las Tres 
Nobles Artes de San Fernando transinetent-li tota mena d'inims i esperances 
mentre es feia realitat la creació d'un museu provincial.3'2 El gener de 1870 ja 
s'havia nomenat una coinissió encarregada de buscar un nou local per fer les 
sessions i gestionar el trasllat del Museu (Duran, Puiggarí i Bofarull). En la sessió 
del 25 de febrer els comissionats exposaven que, després de discutir-ho, havien 
arribat a la conclusió que la millor solució seguia essent la casa de I'Ardiaca, com 
ja s'havia proposat I'any 1855 sense kxit. Aportaven un esborrany del projecte 
que volien presentar al general Serrano, regent del regne, al,legant diverses ra- 
ons "de co~iveniencia y de justicia" que feien raonable la seva proposta. 

348. Dirposar d h n  Iloc adequat on celebrar les sessions iou un del principals probierner per alr acadtmics que, ibinr  
de dispasar d'una sru estable, es veieren obligarr a reunir-rc cn els domicilis deis diiectorcs a carnpairiii'espai ambalrres 
inrtinicionr. "La primer domicili de PAcidemia ftiu a can Dalmasea del carrer de hfoncada, finr a Pany 1729. Derprér, 
per dues vegades, a cal Marques de Llió, al del de Cordelir-r y al d'airres diiectoriTambé a la Dipuraciti y r Ca la ciurñt. 
En aouest darrcr Uoch, en lo Sil6 de Ceiit ~ r i m e i ,  v d e s ~ r é s  en altra sala seciindaria. Canv 1835 a Sant loan, convivinr ab 

E . .  J . :  l !  . j : :  l j l l R R i i i i  . % . . I r  
E.rg ::.I,c,,:L ,I~I., r 5s ... !C \¡ r,un)rl) . .  , ,."c , .%gsc ,  , r ~  .o . l i d  .l k a . 2 , ~  J:. hb:( .w?dc.r  

Joseph M e 1  Carreras, "Esrildis biogrifichr d'algunr bcncrnCrirs pstricir qui ilurrieii aquesra Academi., Uoletin de la Rcnl 
Arnd~min d e  Buenas Leirar d e  Barcelona, no 107-108 (1930), pig. 365 (ennota). 

349. Sessió del r7  d'octubre de r86i. 
350. lnfome del r8 de maig de 1863 de Josep Puiggari com a vocal-recrerari de la comisai6. Acxiu de la RAH, 

CABl9/7946/8. 
3 Enlasessi6 dcl19 d'abtilde 1879 es llegeixla norificació delñ Comissiiide que han finalitzarlcs obiesdcla tanca 
que Iiavia estar projeciada 'para depositar en ella los objetos que de propiedad de la Academia s e h a l l a n  al presente en el 
Monasterio de S. Juan de Jerural"n". E s  a dir er tracta de realirzar un movimrnt intern per talde reagrupar elr objecres. 

352. Amiu de la RABLB, r-TV-jÍ71. 



O~cnh-iTU~i6 DEL MLSEC F . ~ E  U'C'N PROCLE 1 4 ~  

En camhio su distribución especial la hace muy propia para la instalacion del museo- 
arqueológico de esta provincia para el que en vano se ha buscado local, cuyos objetos de 
m& peso y voluinen rendrían buena colncacion en la planta baja, al paso que en la alta 
la tendrían los ni& ligeros y delicados, como pinturas. arteidctos, tapicerías, etc. He aquí 
porque esta Comisión apoyandose cn la Excma. Diputación de la Provincia, soliciró la 
cesión de este mismo edificio para el objeto indicado cuya sulic~tud está aun pendiente de 
resolución de la Superioridad.'i' 

Lamentablement el Ministeri d'Hisenda va rebutjar la proposta de forma 
inapel.lable, perla qual cosa calia reiniciar novarnent les gestions. Paral,lelament, 
Josep Puiggarí s'oferia per a gestionar noii local per a les sessions de l'Academia 
en el de 1'Institut Agrícola de Sant Isidre.354 D'altra banda, la Diputació Provin- 
cial, possibleinent en un intent de resoldre la qüestió d'una manera rnés senzilla, 
sense haver de traslladar les col~leccions del monestir de Sant Joan, proposava, 
minimitzant la rnés que pobable reacció de les monges rnalteses, la creació d'un 
Museu Provincial d'Arqiieologia i d'Arts Suinptuhries en aquesta mateixa seu. 
Amb aquest propbsit demanava a la Cornissió i a l'Acadernia que recolzessin la 
seva p ropo~ ta .~ j~  Daltra banda, no hem d'oblidar que la Cornissió també havia 
fet les seves gestions per tal d'obtenir el Monestir de Jonqueres, malauradament 
sense exit, jaque aquest l'any 1869 fou en part traslladat i en part enderrocat. 

Mentrestant, en la sessió del 13 d'abril de 1860 es vallegir una comunicació 
del Governador Civil traslladant la R.O. del 22 de rnarc sobre la forinació de ca- 
thlegs d'objectes d'arqueologia i art, i reclamant a 1'Acadernia la relació dels seus 
objectes. Com ja hem indicat abans, I'Academia ja tenia una part dels inventa- 
ris, els corresponents a les inscripcions antigues i medievals, pero, si bé l'any 1849 
la Secció d'antiguitats havia animat Manjarrés a completar la resta d'objectes 
del Museu, el cert és que en aquest mornent, onze anys després, no s'havia fet 
encara. Cense saber rnassa com sortir-se'n, l'Acad6mia proposava respondre al- 
legant que ni tenia ara ni havia tingut mai recursos per poder fer-hoiS6 i que en 
tot cas "haría un ligero inventario de lo que poseía". En la sessió de l'rr de maig 
de 1860 es va llegir un nou cornunicat del Governador Civil manifestant la seva 
confianca que l'Academia faria el que se li demanava i reclamant una estimació 
aproximada del cost de la realització d'aquest catileg. L'Academia va decidir en 

353. zod'abrilrle 1870. lnformr signatpeiEsteve Paluziei Josep Riiggari romavicepresident accidentaiicomavocal- 
secretati respecrivamenr de la Comirriá de Moiiumenrs, idrecat a Prlcademia de la Historia i que és cbpia del que r'lia 
enviar al Goveinador Civil de k Provincia sobre la conveniencia de preservar k Casa de I'Ardiaca i la no ro del carrer 
Paradk i evirar la seva rubhasta pública. h i u  de la Real Academia de I i  Historia (R.A.H.) CAB/q/794671~(1). 
3 5 ~  Sessions de ?ir de mar$ i del6 de maig de 1870. 

5 .  Sersi6 del 3 de febrcr de 1871. 
356. "Dandole 2 comprender de una manera digna que la falta de recursos en que la Academia re  halla no le perrnitii 
hacer un trabajo tan cumplido' 
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conseqüencia fer de mornent una senzilla relació de les obres i elaborar al inateix 
ternps un pressupost. 

El 2 de julio1 de 1867 es va prendre I'acord de la creació del Museu dlAntigui- 
tats de la Cotnissió Provincial de Monurnents e n  base a la R.O. de 20 de mar$ 
d'aq~iell rnateix any.'j7 A partir d'aquest rnoment 1'Academia i la Coinissió, tot 
i disposar d'un espai comú, gestionarien de forma més independent el seu fons 
respectiu, la qual cosa va donar peu en alguns casos a deterininats conflictes 
entre elles, encara que de no gaire envergadura. Es el cas, per exemple, dels 
fraginents lapidaris localitzats en la baixada de Viladecols l'any 1872 e n  construir 
Josep Clararnunt una nova casa. Quan aparegueren aquestes restes, el propietari 
les va oferir al President de la secció d'Antiguitats de l'Acad6inia, tot proposant 
que, en el cas que fossin acceptades, ell rnateix les faria arribar al Convent de 
Sant Joan. Quan es va donar a coneixer aquesta proposta en la sessió del 24 de 
rnaig, les obres ja es trobaven en el Museu. Tor i aixb, el Secretari de I'Acadeinia, 
Cayetano Vidal, estava preocupat pel fet que en I'article publicat sobre aques- 
ta troballa en la Ilustración Española y Americana s'assegurés que posteriorrnent 
s'integraria en el Museu que la Cornissió de Monuments estava fnrinant. Corn 
recordava que s'havia produit un cas semblant, molt probableinent es referia als 
sep~ilcres de Sant Pau del Carnp, i e n  aquella ocasió aquests havien estat retor- 
nats, ara es preguntava que calia fer en aquest cas. Segons i'opinió de Bofarull, 
el perill que anessin a parar al Museu de la Comissió estava en el fet que, coin 
que es tractava d'un fons de titularitat estatal, Madrid podria reclamar-lo i con- 
seqüentment Barcelona perdria part del seu patrirnoni. De fet, aquesta és la situ- 
ació a la qual s'arriba I'any 1932, quan el Museu de Santa A p t a  es desmantella 
i, en contra del que es podia esperar, el seu fons va restar a la ciutat. En aquest 
motnent el que calia fer era preguntar a Clararnunr quina era la seva volurntat i 
pendre  una decisió. Sembla, tot i que no n'hi ha docurnentació, que els objectes 
restaren a mans de I'Acadernia, tal coin consta de fet e n  el caraleg del Museu de 
Santa Agaca (1888). 

En aquests darrers anys seguien ingressant obres en el Museu, tot i observar-se 
una cerca disminució e n  el seu nombre. L'any 1848 I'Acadernia s'havia assaben- 
tat, gricies al Cap Superior Polític, de la troballa d'una estatua romana de grans 
diinensions (cat. 105)~ pero com que "cuya vista ofende la decencia", no havia 
estar inclusa en l'anterior relació de nous ingressos. 

Barrio de la Cruz Cubierta estrainuros de esta Ciudad casa núinero 65 = El infrascrito 
dueño de la dicha c a a  d i  parte al Senor Comisario del cuartel; de que eii terreno de su 
propiedad é inmediaciones de dicha casa en  donde se halla una ladrillería dependiente 

357. J. Tox~sn, Cataleg del joni dorumrntal de lo Comiiri6 de Monunierih Hirldrirr i Aitistia de In Proví~iim d r  Ilarmlona 
(rül i . - i98j) ,  Barcelona 2002. p3g. 18. 



del inismo, se Iia e n c o n t r a d o  u n a  f igura  de p i e d r a  de M o n j u i c h ,  sin cabeía y á 30 U más 
palrnos poco m a s  ó (menos  d e b a j o  t i e r r a ,  c i i yo  t r o n c o  se o c u p a  d i c h o  d u e i i o  en l i m p i a r l o  

dc la tierra q u e  le c u b r i a ,  á fin de a v e r i g u a r  s u  o r i g e n  y s i g n i 6 c a n c i a . ' ~ *  

Quan I'Acadetnia va demanar al propietari, Pau Foixart, la seva cessiú, va 
acceptar "mediante la reserva del derecho de reincorporarse de dicha estatua en 
el solo caso de quc dicho Museo por cualquier motivo tuviese que disolverse". 
Aquesta cliusula única apareix detallada en la copia de la carta de cessió que 
Foixart tramet a 1'Academia el 20 de juliol de 1 8 4 8 ) ~ ~  i ara, vista la precarietat del 
iMuseu, la trobarem repetida en alguna altra de les cessions que es faran. 

Entre la resta de materials, a més dels ja esmentats de la baixada de Vilade- 
cols, h i  havia algunes lipides hebrees,)" un antic escut d'armes de la ciiitat de 
Barcelona lliurat per Manel de B o f a r ~ l l ) ~ ~  i una lapida romana cedida pel Bar6 
de Malda, així com "algún otro resto al parecer de importancia histórica que hoy 
día se encuentran arrinconados en  la entrada de aquella c a ~ a " . 3 ~ ~  

Es fa referencia també a alguns objectes que Mestres havia trobat passejant 
per ~Montjuic,'~' proccdcnts seguramcnt d'algun cetnentiri i que també podrien 
incorporar-se al Museu, i d'un tors propietat del Marques de Monistrol, que final- 
ment no va passar a I 'Aca~lkmia.~~+ 

L'any 1868 va morir Joan Cortada després d'una intensa vida, una part de la 
qual la va dedicar a I'Academia i al seu Museu. Aquesta dedicació li va suposar 
en  alguns moments grans satisfaccions, pero també períodes de desanim, amar- 
gors i angoixes fruit, entre d'altres raons, d'un sentiment quasi crbnic que la seva 
tasca no li havia cstat reconcguda. Cortada, cnm ja hein dit, fou, juntarnent arnb 
Llobet, Pujol, Pi i Renart, rnembre de la comissió encarregada l'any 1836 de la 

358. Amiudc la RABLB, i ~ I V 3 / 5 i ~ j 6 .  Incloulac6piade Yofici de Pau Foxaicinformantdeia troballa de I'ertinia (12 de 
julio1 de ,848) I la carta del Cap Superior Poliricadrecada a YAwd+m<a ( i 4 d e  juliol). 
359. Arniu de la MBLB,  i ~ I V ~ i / ~ í .  
360. La lipida hebrea del conveni de Sania Clara de Ir qual ,a hem I rac ia i  i q u e  hsvia eslar localir,.ada rany ,857 I un 

nombre indeterminar dc  lapides quc EdixMacii  i Bonaplata havia cedir proccdents d'una p e d i e a  de la reva propierat a 
Montjuic (Sessió del 14  de febrer de ,875) (cai. 3>0-3%8). 
361. Sessió de Yi de maig dc i 8 j i  (car iii). 
362. A n i u  de la RABLB, i-11'-3/68 ( i o  de gener de 1877). ]osé de  Circer, RarÓ de Maldi, ha acceprai descinar "para el 
Museo de anrigriedades de esta corporaci6nla lápida romanaque re encontraba arrinconada cn elpatio dc  dicha su casa, 
salvos ernpeiolos dereclioi de propiedad,en el casode disolución del indicadoMuseo sin ser susr~ruido pororro público 
en esta CiudaG'. Andieii Balaguer i Mcrino, a c a d h i c  conservador dcl Mureu, agraeix al Bar6 la seva cesrió en carta 
del 12 de febrer de ,877. La iiorícia de 12 ceisió havia esrar rra~nera a VAcad+mia pel Sr. Andieu Rasch, rnestre d'obres, 
direclordr lar que i r  venficaii en lainrn prnyia de \CS. sitaen lacalb del P~nonúrnern iderit i i  Ctiidnd. Arniude la KhBLB, i ~ I V ~ i .  
Es norifiia la ~ e s i ó  de la lipida en 13 serrió del j de febrer de ,877, el trasllar de la qunl aniri  a cjrrec del Raió de Mald;. 
D'alta banda, no re sap res dc  les ultreí rcrres "al parecer de importancia históricd'a les quals tambC er fcia refcri-ncia. De 
Vacrivirat de Ralaguer i Merino rom i conservador del Museu (Barcelona 1848-rRSj), academic des de ,876, en saben 
ben poques coses, tot i que el riobem implicar en activitatr de rerponrabilirat enrie i876 i ~ 8 7 9 ,  relacionades amb les 
gestiona per rrohar una nova seu per al Mureu i el rrariiat de les obres a Sanca Agati. 

6 serrió de I'i de maig de  i 8 i i  Es va demanar a Manjarres tina desrripciú d'aqiiesrs objectes, ijt~e O no rs v d f r  o 
r'ha perdur. 
36q. Sessiú del i r  de desembre de 1815 
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recollida i selecció d'objectes procedents dels convents de Santa Caterina i Sant 
Francesc. Aquesta era la primera vegada que va intervenir de forma entusiasta en  
totes aquelles activitats que coincidiren amb les de I'inici d'aquesta nova etapa 
de llAcadkmia. Ell fou tainbé I'encarregat de llegir en  la sessió del 6 de desem- 
bre de 1836 l'ofici de la Junta de Enagenación amb el text de la cessió del convent 
de Sant Joan de Jerusalem com a seu de ?Academia i de la Societat Economica 
d'Amics del País i ja des d'aquests primers rnoinents la seva dedicació fou cons- 
tant. Curiosament, en les biografies que se li han dedicat, la seva activitat com a 
novel,lista, periodista, historiador o professor eclipsa coinpletament la seva tasca 
com a director/conservador del Museu de I'Acadkmia, que resta reduida a la seva 
mínima expressió, sintetitzant-la arnb unes poques ratlles."j Probablement les 
causes d'aquest fet caldria buscar-les en aquelles mateixes raons que el portaren 
a minimitzar la propia existSncia i la importancia del Museu, de la ignorancia 
del qual, fora de l'imbit estricte de l'AcadSmia, fins i tot el mateix Cortada era 
també culpable. Aquesta actitud pot explicar-se cotn una mostra de pudor que es 
fa present en moltes de les seves activitats i que es posa especialment de manifest 
en els seus escrits. Cortada, a través dels textos, es presenta sovint com una vícti- 
ma de les circumst~ncies a les quals mai podri fer front amb kxit, ]a que per a el1 
els imponderables són iin obstacle massa gran. Cortada fou, a l'igual que Llobet, 
un dels grans protagonistes de la historia del Museu de l'Acadkmia i ainb la seva 
mort aquest inicia la seva davallada. Altres prendran el relleu i continuaran la 
tasca que el1 va iniciar, pero ja en unes altres condicions i amb uns altres objec- 
tius. Enfront a tots els obstacles, Cortada va tenir la satisfacció de poder dir que 
havia fet tot el que havia pogut i és des d'aquesta perspectiva com hem de jutjar la 
seva tasca, arnb les seves etapes més lluminoses i amb les més fosques, sovint qua- 
si depressives, al llarg de les quals el Museu va constituir el seu projecte més gran. 

A finals de 1875 l'enderroc del monestir de Sant Joan a conseqüencia de 
I'obertura dcl carrer semblava imminent. L'Ajuntament s'havia com- 
promes a construir en  els terrenys del Parc un edifici projectat per tal d'instal.2 
Lar-hi els miiseus, pero les obres s'endarreririen fins a una data posterior a la de 
l'enderroc de Sant J0an.3~' Era urgent trobar una nova seu per al Museu i per 

365. C. VLDAL y VALENCIANO, Cortada. SI, iizda. Susabras, Barcelona 1872; A. E ~ i a s  "e M o r r ~ s ,  Diiilonono iiiognífico 
y bibliagiájficn de escritoni y artiitoi iataloner do1 siglo xru (ApuriBr y dotos): vol. 1, Barcelotia 1889, pigr. 497-50). J.R. Cnn- 
-RAS, "2studir biogrihchr d ' a lpns  benemerits patricis qui ilustren aquesta Academia", Bo1of"i dc la &ni Acadcmia dc 
Buenar Letmr de Bnrieiona, no 106 (abril-juiiy 1g3o),pigi. 280-28r,A. C ~ a ~ r b r ~ , J a o l l  Covtnda: Cntuiunya i eliiatnian< aingle 
xix, Barcelona rgg5.2lcas mér flagrant éi. eldñliasdeMolinr, que, coneuent iobradecortada 1 elseu eifoq en la crea^ 
ció del Mureu, er limiti en uii breu parigraf i asseny31ar: "E1 Sr Conida era iiidiriduo de muchas Sociedades literarias 
nacionales y extranjeras. Entre las primeras debemos mencionar las Económicas de Amigos del País de Barcelona y 2.1- 
ragazn, la Real Academk de Buenas Lerrir y Comisión provincial de monumentos Iiirtóricor y arnsricos de la provincia 
de Barcelona y Arqueológica tarraconense" ( p i s  500). 
366. Elcin-er Bilbao conrrimis IaprolongaciD dcl correr Pau Claris h r  mis enlli de Jonquereí. 
367. Sessiá del 1 3  de novernbre de 1875. 



aquesta raó es va ampliar el nombre de comissionats per a aquesta tasca. Fins ara 
la componien Torres, Bofarull i Angelón i s'hi afegirien Aguiló, Blanch, Miquel 
i Maspons. L'objectiu principal de la comissió era sensibilitzar novainent a la Di- 
putació "que tanto interés ha mostrado constantemente en  pro de la Academia". 
En la sessió dcl 15 dc desembre de 1875 s'aprovaren els informes de la comissió 
anterior, que va quedar de fet dissolta, i se'n va proposar la creació de dues de 
novcs, una de 1'Academia~" i l'altra de la C0missió,)~9 que treballessin plegades 
per tal d'aconseguir primer l'autorització del rector de la Universirat, Estanislau 
Reynals, amb la conformitat de I'arquitecte, a qui ]a li havien comunicat les 
seves intencions, i posteriormcnt procedir al trasllat dcl Museu, per a la qual 
cosa es confiava. si calia. en el suDort de la Di~utació.  U n  ofici del Rector de la 
Universitat del mes de febrer fixant les bases gel trasllat del Museu va suoosar el 
punt de partida de la que seria una nova etapa.37o A grans trets es debatria amb 
la col.laboració de la Comissió la doble proposta de crear un Museu cristih en 
la capella de Santa  gata i un d'art profi en les dependkncies de La nova Uni- 
versitat. Malauradament la mort del Rector d'aquesta va precipitar la suspensió 
de les gestions del trasllat."' Tot i aixo, ainbdues comissions continuaren la seva 
tasca, mentre que Puiggarí i Balaguer tenien al seu chrrec la cura del Museu "a 
fin de prevenir el deterioro de los objetos en él reunidos, y encargando el aseo y 
limpieza del local rí la persona que hoy cuida del edificio". 

Finalment l aR .0 .  del 21 de novembre de 1879 va suposar la creació del Museo 
Provincial de Antigüedades amb la finalitat #unificar les diferents col.leccions, 
no només les del convent de Sant Joan, sinó també les que es trobaven en aqiiell 
moment disperses, que es concentrarien en la capella de Santa Agata. Aquel1 
perill que en  els anys setanta ja preocupava a alguns academics, que veien amb 
alarma la possibilitat que en un futur cl Museu s'integrés en  una nova entitat de 
caricter estatal, tot i la seva condició de provincial, amb la consequent perdua 
de capacitat d'intervenció per part de I'Academia, era ja una rcalitat. Aqucst pe- 
rill no era menor pel fet que d'una banda aquesta conservava la titularitat de les 
seves obres i de i'altra que el nou director, Antoni Elias de Molins, hagués estat 
admes per unanimitat en  el si de l'Acad&mia el 9 de gener de 1877.~'' També és 
cert que el candidat que proposava l'Acadkmia era Manjarrés, pero la condició 
de metnbre del Cuerpo d'ELias de Molins va decantar l'elecció cap a I'altre costat, 

368. Consiiiuida pels a c a d h i c s  Torres, Aguiló, Puiggari, Baloguei i Vidal. Per part de k Cornissib, Rogenr, Manjarrér 
i kliquel i Badia. 
369. Es comunica que l a  Comissiá accepca la proposta de PAcadkmia i que consrituii2 l a  seva comissió en la  sessió del . . .  
1s de genrrde i876 

170. Sesriá del 19 de febrer de 1876. 

37,. Sessió del 2j  de novernbrr de ~ 8 7 6 .  
172. Tanmarcix cl scu ingrC~ oficial no es iza produir fms l'any ,903 



sense tenir massa en compte la vilua de Manjarrés. De fet, els seus inerits eren 
molts i no es circumscrivien noinés a I'elaboració del catileg dels objectes dipo- 
sitats per l'Acadeiniai73 i a la resta dels d'altres c o r p o r a ~ i o n s , ~ ~ ~  gricies al fet que 
era al rnateix temps acadernic de la de Bones Lletres i meinhre de la Cornissió 
Provincial de Monuinents,37~ sinó també al trasllat i tnuntatge de les peces en la 
seva nova instal.lació. 

En l'arxiu de I'Academia hem trobat un esborrany, sense signar ni datar, on 
es fa una relació de Les activitats i dels rnerits de Manjarrés en l'exercici del seu 
cirrec com a director zn, així com de la seva idoneitat per seguir ocupant-se de 
les obres del Museu.37%1 text queda interromput bruscament, pero en conjunt, 
tot i Les Ilacunes, resulta clara quina havia estat la tasca realitzada, com havien 
organitzat l'espai i quins problernes els plantejaven algunes de les obres. 

Antes de emprender este trabajo había el Sr. Manjarres dado cima á otro muy i~iiportante 
cuando fue nombrado segundo director del Ivliiseo. En efecto hahiliró con mucho tino un 
local que servía de alinacen de las anrigüedades que iban adqiiiricndo y Ic dio coinunica- 
ci6n con la parte del Museo destinada a sepulcros. Alli colocó eiiipotrados e11 la pared y 
recibiendo la luz de frente los niedalloties roinaiios, puso encima de la pared y sueltas las 
testas y al pie de cllas los bustos romanos también que no  habían teiiido colncacióii hasta 
entoncts. Hizo empotrar los objetos de estilo gótico en la pared levantada al efecto per- 
pcndicular a la anterior, y reuniendo bases y capiteles que Iiabía en varios puntos y fiieron 
traídos en distintas épocas arreglii con ellas iina colección coino la coinpletú, las escudos 
de armas encima de la cornisa de la pared donde estin las inscripciones dc la edad mcdia. 
E ~ t e  trabajn bien enrendido fue llevado a cabo con tino contribuyendo a su orden y a la 
belleza del Museo. 
Todo esto se había hccho ya antes cn la última época de (!) que los trabajos del Sr. Manja- 
r r b  dcjaron limpia cl almacén. Después han vuelto á Llevar los objetos que ei? parte tenía 
indicados en un relato (!) cuya copia y volunien tenían su colocacioii indispensable. 

371. L'encirrec se liuafer el 7 dc gencr de 1880. J T o z ~ a n ,  cir. rupra, p3g 207. 
374. Serriódel3 degeiierde 1880. 

375. AmbeitiroiCaIálogode loroljrtor qlteln Comiri6ndeMoilumintor Hirtóriioiy Artiitiioini lo Proviriik de Rarcilario ticare 
rcunidoi (Barceloiia 1877) i sense que I i i  6guri el sr i i  iiom enlloc, ManjsriCa reci i l l  iin rota1 de 1006 ubjccies que, talcom 
s'indica, erran exToratr en la cipclh de Ssnra ;lgsra"inreriniinenre y Iiarra que re proporcione local m i s  erpiciora y 3 

propósird'. 
7 A& de la RABLB, i ~ I V ~ 3 .  D'alrra banda, en dererminirr iiiorneiirr rinibé Iii hoguereii ilgunr iiiziieiiteror enrre 
Manjarrés i Elias de Molins, pero ;iqiicst tractava de minimit~arlos. En certs aspcctes I'sctitiid a l i a r  de Molins rnvcrs 
Manjmréé" record3 wgameiir I i  que va iiiiiireniiitiib Conada. La difeiincia rnu eii el fer que Mniijairér etn un rivd mér 

dirrcte i mes proper en el rempi. "Ciiando tomé porerMn á Úlrimoi del ano 1879 del cargo de direcror del Museo pro- 
viiicinl de anrigüedides, pude apreciar la valía de las rrabajos hechor por el Sr. Manjarrés en la insralacióri de los objeras 
arqueológicos, y en la redacción de su inventario, qilc publicó anónimo, y sólo para que re tuviera conocimiento de los 
ejemplares cxirrentes en la Reii capilla de Santa Á p e d a .  Al tener inaricia el SI Mncijiriés de que por cl Mitiisteiio de 
Fomento se creaba un  Miisro provincial de aniigiiedadei. á cargo del Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios 
y anticitarios, temió que sabi-evinieraii coiiiplicaciolier que malograran sur esfuerzos; e i i  iniriuras de canas dirigidas 
i D. Federzco de Madraza, qiir la casualidad ha piirsto en nuestras manos, rc exprcsa el S r  Manjaiiér en unas receloso 
y cn atrar satiíie<ho, indicando lis exceleiiter relaciones que exisrian con el individuo tionibiado por el Miiiirrerio de 
Famenro para dirigir el Museo: A. Eríxs  ;E M u ~ i x s ,  Dlmonnno btapRfico y bibliogGfi<o d i  ircntorir ynrtirtni cntnlancr dcl 
itghxix (Apunta ydator),Tomo 11: Barcelona 1895, p3g. 7~.Tiiirnnreir, poc rempr l i  quedavi a Matijinés per a coiiflicrer 
i rurcepribilirsrr de cap mena. jn que va rnorir el rg d'agost de ,880. 





1870-1871 a 1876-1877.3~' Semhla que el trasllat es va portar a terme moit ripida- 
tnent, ja que mentre d'una banda en la sessió del 19 d'abril de 1879 es deia que les 
obres de I'Acadeinia encara es trobaven a Sant Joan, protegides dins una [anca, 
de I'altra e11 la del dia 30 de maig l'acadkmic/conservador Balaguer i Merino ja 
anunciava que estava a punt de finalitzar el trasllat dels 0bjectes.3~4 

En aquesta nova seu I'Academia i la Comissió conservaren la propietat dels 
seus fons respectiu~.'~' Per aquesta raó i per causa de l'increment del nombre de 
peces ingressades i amb l'objectiu d'evitar conflictes, es va fer necessari que cadas- 
cuna de les institucions elaborés un catileg de les seves obres. Pel que fa al fons 
de I'Acadktnia, aquesta tasca fou encoinanada a J .  de Manjarrés i a A. Elias de 
Molins, el primer coin a comissionat de la Academia i el segon coin a cap del Mu- 
seu, per la seva codició de membre del cos d'Arxivers, Bibliotecaris i Antiquaris. 
El catileg que signaren el 15 de marq de 1880~'~ recull un total de 320 objectes, 
aiib nombroses imprecisions i amb una manca notable de dades relatives a la seva 
procedencia. La signatura d'Elias de Molins en aquest treball s'ha d'entendre com 
un fet purament testimonial com a cap del Museu i en aquest sentit no seinbla res- 
ponsabilitzar-se del seu contingut, en espera dcl catileg definitiu que es publicara 
el 1888, on es fa explícita menció de la tasca de recerca ara realitzada i en la qual, 
tot i les mancances presents, s'han pogut identificar noinbrosos objectes. 

Como muchos dc los objetus pertenecientes al Museo y en especial los de la sección 
epigráfica, tienen señalado interCs para el ~stiidiu dc la historia local, por referirse B perpe- 

. tuar el recuerdo de esclarecidos varones, y á la fundacion y engrandecimiento de algunos 
edificios religiosos g civiles, demolidos á pesar de su rneritu artístico, hanse practicado 
detenidas investigaciones para averiguar su procedencia, aprcciar su importancia histórica 
y contribuir con la puhlicacioii de datos inéditos al esclarecimiento de algunos plintos 
históricos á que se refieren dichas lápidas. Con este objeto se han tomado curiosos apun- 
tes de los registros de Archivo de la Corona de Aragon, de los libros de Deliberaciones y 
Dietarios del Municipio de Barcelona y de la notabilísima y poco estudiada colección de 
manuscritos de la Bibliotcca provincial y universitaria, procedentes de los conventos de 
PP. Predicadores y Franciscanos dc esta c i~ idad .~~ '  

Per posar punt i final a aquesta etapa, I'Acadkmia, el 20 de marc de 1880, 
dóna les gricies a Josep de Manjarrés perla realització del cataleg de les obres de 
I'Acadeinia dipositades a Santa Agata3" i dóna al mateix teinps "por concluido 

383. Serrió del i 6  de m a r ~ d r  1878. 
384. rabril de 1879 ér la dara oficialdci diphrit de les obres de ?Academia s Sanrí  Apata. 

3 8 j  E ~ í n s  DE M O L ~ K S ,  C~lúlago ..., p3g. XT. 
386. Cotálngodr loiobjetoioquioló@~or dcporitador p r  ln AradcmtndcBucnor Lctrusdr RnnelonaeneIMurra de la Coinirión de 
Monumentor de In Prnvlncin. Arxiu de la RABLB, carpeta: Mureu, Biblioteca i h x i u  Mobiliario-Plano Biblioteca Mareu. 
387. Erías DE Morrlrs, CatRlogo . pigr XII iXII1. 
388. 3 d'abrildr 1880. hl;injarrés diu que en el reucitileg iio hihaviafet constarles restes deia c a h  que conreliia una 

momia cgipcia, de ran deteriorada que estava. 



el expediente de traslación del Museo, archivarlo, uniendo a él la comunicación 
de que se dio cuenta en sesión de 3 de enero del presente año". 

Resulta curiosa la descripcib que fa del Museu de Santa  gata Eudald Canie 
be11 amb motiu d'una visita guiada per Elias de Molins per als inembres de VAS- 
sociació d'Excursions Catalana el 18 de julio1 de 1 8 8 0 . ~ ' ~  Mancats de descripcions 
del Museu del convent de Sant Joan, tan atnuntegar coin aquest, els detalls que 
dóna poden servir per fer-se una idea del que havia estat ailuell, tot i que per a 
Canibell "els baixos del convent de Sr. Joan eren rnés foscos, huinits y molt pit- 
jors que'l lloch que avuy ténen". La primera impressió és la que probablement té 
rnés valor i al mateix temps és la mes sincera: "visitárem detingudarnent lo edifi- 
ci, avuy habilitat pera depósit dels objectes arqueológichs de la Provincia, ahont 
están apilotats, ó poch se'n hi falta, si be s'ha tret tot lo partit possible de las 
escassas condicións de un I'och que desde'l sigle xiii fins al primer ters del actual 
havía servit de iglesia, pera qual ús fou construhit". Com a bon observador que és 
no se li escapa que, i aquest ja va ser un inotiu de reflexió pera alguns academia, 
~aradoxalment llepoca romana, menys important per la proximitat de Tarra- 
co, estava més ben representada "per la qualitat y quantitat dels objectes" que 
l'epoca medieval, "período de verdadera prosperitat pera nostra terra". Aquesta 
qüestió va ser I'autentic cavall de batalla de molts dels que s'ocuparen d'una for- 
ma o altra del museu de I'Acadkmia. iSón realment útils tots aquests clements 
reunirs de qualsevol manera i sense inassa criteri per a resultar un complement 
de la documentació histbrica en la tasca gegantina de fer una nova histbria de 
Catalunya? Intenta justificar les inancances en el poc interks mostrar en la con- 
servació de molts dels monuments rnedievals, la qual cosa ha permes que moltes 
obres de gran valor passessin a formar part dels museus estrangers o a guardar-se 
en cases particulars. Resulta gratificant que en aquest inotnent tingui un record 
envers "l'actiu é inteligent antiquari D. Antoni Llobet y Vall-llosera que recullí 
quants objectes hi havia espargits per los carrers de Barcelona y adquiría ab ver- 
dader afany tot lo que's descubría dintre y fora ciutat", veritable precursor de la 
tasca d'Elias de Molins, que, per la seva condició de membre del cns dlArxivers, 
Ribliotecaris i Antiquaris, per a molts en sera l'autkntic iniciador. 

En el capítol quart, article 23 dels Estatuts de 1 8 8 5 ~ ~ ~  apareixen per primera 
vegada resenyades les obligacions del Conservador del Museii, la qual cosa no 
deixa de sorprendre si tenim en compte que el seu esperit respon més aviar a la 

389. E. C n a i a ~ r ~ ,  "Virim a l  Murco de Sanni ;Igatha.~Barcelonb', BiitiletiMrnrual de la Arroi-iutó d'Enn<rrioni Cntalana, 
any TV(febrerde r8R1), n.29.pigr.  32-36. 

390. Ertofutor da In &ni Arndrmln di Biirnar Letmr de Borcilana. Aprobndor por Real orden de 2 2  de I i i l i o  de i 8 8 j ,  Barcelona 
r 8 8 j ,  pigs 11-11. No lii ha cap ieferencia al coiire~vidor del Mureu ni eii elr Errinirs de 1836, ni en elr d e  1838, ni en 
r l s  de 1864. Waltra banda, no rs fa cap canvi en els apaiiats dedicas al conseruñdor en rls Eslaluis posreriors de ,889, 
1903 i 1936. 



fase anterior a la de la seva reunificació atnb les col.leccions de La Comissió a 
santa Agata. Els seus sis apartats diuen així: 

1" Tener a su cargo y cuidar del arreglo y conservacióii de los objetos que constituyen el 
Museo de la Academia. 

2' Dar cuenta de las adquisiciones que se efecrúen y proponcr las qtie en su concepto 
coiivendría realizar. 

3" Llevar titi registro de las adq~iisiciunes que sc lleven á cabo, notando el objeto, proce- 
dencia y fecha de la adq~iisición. 

4" Forrnar los catlilugoa dc las colecciones numisrnárica, lapidaria y deiiiás qtie constituyan 
CI Mi~seo. 

5' Cumplir los aciierdos de la Academia en lo que se refiera á acusar recibo de lus objctos 
que se cedan á la misma para el Miiseo, y 6 la adqiiisiciún dc aquellos que por compra 
ó cambio determine nbrener. 

6" Autorizar, previa concesión de la Acadeiriia, IR copia ó publicacióii de los objetos del 
Museo, luediante la condición de qilc hagan constar su procedencia los que soliciten 
publicarlos. 

Són, curiosament, reflex d'unes activitats que a partir d'aquest inomenr ha- 
vien quedat fossilitzades dins el conjunt de totes les que portava a terme I'Aca- 
demia, jaque els darrers ingressos d'obres al Muscu de 1'Acadkmia són uns retrats 
de sant Ramon de Penyafort, de Felip V i de Ferran VI l'any 1879.39' Hi ha també 
referencies a uns buidats de lapides romancs (1879-1880),39' dels quals sabem 
que només en  un cas es varen fer. El darrer pas, previ a la publicació del catileg 
d'Elias de Molins l'any 1888, fou la lectura durant la sessió del 16 de marc de 1885 
d'una part del que seria aquest futur cataleg. En paraules de Duran i Sanpere, en 
aquest s'hi trobaven aplegats les idees precursores de Joan Cortada, els treballs 
inacabats de Josep de Manjarrés i els bons proposits de Balaguer i Merino.39' En 
la relació manuscrita dels objectes adquirits després ~ i e  la publicació del catileg 
de 188819* ja no hi ha cap referencia a ingressos de I'Academia. Tot són ja aporta- 
cions de la Comissió. 

Quan el 12 de gener de 1902 Joaquim Miret i Sans va llegir una ressenya dels 
treballs realitzats per I'Acadetnia de 1887 en endavant,'gS va dedicar una petira 
part de la seva exposició al Museu i, tot parlant del que aquest havia representat, 
no va poder evitar deixar anar iin sospir d'alleujament pel que representava per 
a I'Academia i per als acadkmics el diposit de les obres a Santa  gata. Només 

391. Serrioiir del r r  de geiier i del 19 d'abrii de ~$79. 

392. Sessions del ii de novembre de i87y, r8 de febier i 20 de maq de i880. 
3  A. DURAN r Sa i r~ rne ,  "La arqueologia y 13 hirroiia del Arie eii l a  Real Academia", IioiLfín dr In h a i  ~ m d s m i a  de 
BuinaiI i t inr  d i  Bnrirbnn, XXV-isii  ( rg i i ) ,  fasc 2,pig 319. 

394. Aixiu de 13 Coniisri6 de Moiiumetitr Hirrbricr i A~t i s t i cs  de la proiríncin de Barcelona (4.7) ( 2 6 . ~ ) ~  Obletoi ndquin- 
dos ion yorfcnondad n In imprcrion dclC~tclogo. La data del rnanuscrit es h a  cap a ieoo. 
395. Real Amde,izin de Bueilar Lolmi de Borrilo?ta. Sesión Púb l iu  liiuugurnl ielebrodo ri día i i  de ciar0 dc i902, Rarceiaiia 
7902, p i g .  17. 



rll i rtirs c ls  a l r rcs  yi ic  d'iiri,i L-iriiia o iilira p a r r i c i p a r c n  cn aqi icst  c x t r a o r d i n a r i  
pn i jcccc ,  qi ic .  c r icc ra t  cl 1835, es c lonava  ja per h i t  el 1880, s a h i e n  Jel sacri t ic i  
i l'cr¡iir< qLir f i i i i  i iecessar i  i n v e r t i r  p e r  a fe r  r e a l i t a t  a q u e s t  p r i m e r  m u s e u  d ' an t i -  

gu i ra t s  <le 1;i c i i i t a t  i le  Rarccloi-ia. E r a ,  de fe[, a i luest  discurs  I ' a n u n c i  de la  d a r r e r a  
incinifestaciií  'le genrni.;it;at, dir is  d 'aqi iel la  e t a p a ,  de I 'Acailkcnia e n v e r s  l a  c i u t a t .  

El hliisc<i. ciiiiipiiesri> iie n<itahles ejemplarc.; epicrihciic. hal<,-relieves. y sarc(,fa?os, ci>n- 
rii1ú.i cn Jcpii,iri) cii cl bíiiscii provincial i>r~qini:ailo por el E ~ t a ~ l o .  y conciderandii ser esta 
icinii.i tlc c~inxr\..rciiiii )- czy,isiciiin la nxís scgiir;~ y incncis ciist,is;i pira la Acarlcinia y la 
i lue I I I C ~ < I ~  I,+cilit,l I loy ~ L I C  i.1 pilhl~co ~ ~ ' i i t c  y c~turlic rri>\.cchc>~amcntc ;iiliiclliis objcti>s 
n r~~~~ec>lG~i~ .<>s ,  I ~ I  > I C < I ~ L I : I G I , ~  CII principio I L ~  C<~rp>raci(,n ~ L I C  w,, ;+~i r r~ i s~nc  vn t r rga~l<~ en 
~lc~x'ni tc~ ; ~ l  r e te r~~ic  h.t\fwc> F I  n~>t:al,le t ~ ~ o n r t ; ~ r i o  jc>rn~,~clc~ p,>r VI W L ~ L I I I < ~ >  l~tstorifigr:~ftc y ca- 

n~inic<i de \'icli, L). );iiiuc Kilxill y iiil,liiirid<, esta AcaJciiiia cri IR*. Esriiy segiii-o que 
Iiis personas ~ S ~ L I L ~ I O Z ~ I ~  aI~lriuillliín C>IF ;ICLICI.I~<> c11 vll.tl~d ~ ~ 1 3 1 .  l ~ ~ ~ d r á n  ser por primera 
\.e: c<insiilrailas con gran 6'iciliiia~i 1.1s iiiterriantcs piezi.; ile i i i i a  de la.; pocas colecciones 
nomisiii.íticas c;italanas qitc cxistcn. 



L'EDIFICI DEL CONVENT DE SANT JOAN DE JERUSALEM 
COM A SEU DE r~~~~~~~~ DE BONES LLETRES DE 

BARCELONA 1 DEL MUSEU D'ANTIGUITATS3y6 

La histbria de la presencia de I'Academia de Bones Lletres en el convent de 
Sant Joan de Jerusalem esta constituida per una successió de contratemps que 
culininaren en la creació del museu, fruit de la tenacitat i de I'esforc d'alguns dels 
academics. El relat d'aquests fets, seguint estrictainent una pauta cronolbgica, re- 
flecteix &una manera rnolt clara les dificultats de la tasca que PAcademia havia 
assuinit, agreujada per una precarietat de tnitjans prhcticament crbnica. 

El Reial Decret de 19 de febrer de 1836, primera llei desamortitzadora de 
Mendizábal, va declarar en venda tots cls béns iintnobles de qualsevol classe 
que haguessin pertangut a coinunitats i corporacions extingides.39' En I'article 
zn, perb, s'exceptuaven aquells edificis que el Govern volgués destinar a servei 
públic, aquells que fossin monutnents dignes de ser conservats o també quan es 
tractava de memorials relacionats amb grans fets nacionals. Aquesta particula- 
ritat sera un element a tenir posteriortnent en compte, ja que I'Academia tenia 
molt clar que la seva activitat, en especial la de la creació d'un museu, calia 
considerar-la un servei públic. 

396 Cexpedienr que iecull 13 documeiirsciórelariva a Pediiicientre 1838 i i8+4(Ainiude k RABLB, r-IV-ro)porra es- 
crit al davant: Enpidtente NU~--. Comprende Inr Rcalcr Ordenes veiibidas y los ofiiwi, bonodover y romun~aiiona que han nisdido 
etihe el Gefe Poiihco, la D$putoii6n, el Ayuntamieiito, la Uriivenidad, el Gobierno Supnmo, la Soimdod Eiondmicn y lo Acndmia 
sobre división del edificio de San Jlinn, calornción cn cl mirmo dc la Uxbliot~~o publvo y rrilarnaiiaiia de los Biblioteiarior pnm en- 
sanche da In mlima durante loi oñoi iR?R, 39;4i, 4r ,43  y M. 
397. Elprocérderamorrirradores vainiciarambelReia1 Decrerdei 25 dejulial de r83j, apanirdelqualtorr elrmoner- 
tirr iconvenrsde religiorasque no tiiiguersinunminim de 12uidividusprofessosquedaven suprimits,excepmaiit-reles 
cases de clergiies regulors de les escoies pies i els col.legis de tnissioiiers pera  les piovincier d '~sia .  Amb aquerr decrer 
es preteiiia liniirir Yaugmenr des~ontrolat de monerrirs i ~onvents urilitlant com a prerexr la relaxació de la disciplina 
ieguki i altris mak als quals convenia posar Le. Up nou deciet de I'rr d'octubre de 1835, rot i fer algunes excepcions 
pel que fa a alguiir g n i i r  moneirirr 21 remps quc augmenrava el nombre Jinrrirucions religioses suprimides, ampliava 
ler reformes promulgades en el de 25 dr jiiliol "considerando cuan desproporcionado cr a los medios acniales de la Na- 
ción el número de casas mo~iirricaí que queda, cuin inuriles o innecesarias son la mayor parre de ellas pira Ir asistencia 
erpirimal de los fieles. cuán grande es el perjuicio que al Reino re le sigue de la amortización de los fincas que poseen, 
y cuanta la conveniencia pciblica de poner errar en circulación para aumenrar los recurros del Estado, y abrir nuevas 
fuentes de riqueza". 





El Reial Decret de 8 de niarc de 1836, que és el de la supressió general dc les 
comunitats, va fer ranear (art. S", base 1") tots els convents de religiosos que 
tii~guessin eil aquell moinent menys de vint professos. Com que era el cas del 
convent de Sant Joan, fou clausurat i declarat en  venda. Pero, en base a l'article 
24 de I'estiientat decret de 8 de mar$, que disposava que els convents podien ser 
declarats d'utilirat pública, es varen cedir a determinades institucions, entre elles 
les Acadetnies. Postcriorment el decret de Corts del 22  de julio1 de 1837 va re- 
duir a dotze el nombre de religioses necessiries per tal que els coilvents seguissin 
oberts i va facultar les Juntes Diocesanes a reunir dues comunitats d'un mateix 
orde. si aixb resultava convenient 

En un primer moment, I'AcadSmia de Bones Lletres, molt necessitada de po- 
der disposar d'una seu propia, havia sol.licitat a la Rcina la ccssió de l'edifici que 
fou convent de Sant Gaieti "a fin de colocar sus catedras, biblioteca, reunirse y 
detnas propios dc su ins t i t~ to" .3~~ Pel que fa a la qüestió del diposit dels objectes 
i obres d'art recollits en aquesta primera etapa dels convents de Sant Francesc 
i Santa Caterina, ja es parlava en aquell moment del monestir de Sant Joan de 
Jerusalem. L'exigkncia d'iin local propi es va tnaterialitzar en el curs de la sessió 
acadkmica del 8 de novernbre de 1836, a instincies de L'academic Pujol, fent-se 
resso de I'opinió d'alguns dels membres de L'Acadktnia que argumentaven que 
sense un edifici propi "ni le será fácil llenar debidamente su objeto ni arreglar 
sil biblioteca y archivo". Aqiiesta mancanca era especialment preocupant si te- 
nim en compre que en  aquest motiient ja s'havia iniciat la recollida de llibres i 
manuscrits dels convents extingits i que ja no es podia disposar de 1'Arxiu de la 
Corona d'Aragó. En conseqüencia es va prendre la detcrtninació de reclamar 
un d'aquests edificis que havia quedat desocupat a la Junta de Enajenación de 
Conventos, un local on "celebrar sus sesiones, establecer sus archivos y abrir las 
respectivas escuelas", i a tal fi es va nomcnar una cornissió formada pels acade- 
inics Pujol, Vedruna, Renart i Pi. 

Un  cop iniciades les gestions d'aquesta comissió, "la Junta de Enagenación de 
edificios y efectos de Conventos suprimidos de la provincia de Barcelona", una 
de les tasqiies de la qual era decidir quins convents serien enderrocats i quins 
conserva=, va suggerir que, ates que la Societat Economica d'Amics del País 
tainbé buscava una seu, es posessin d'acord, nomenessin les seves comissions 
respectives i d'aquesta manera tindrien més kxit si reclatnaven un local con- 
j ~ n t a m e n t . ~ ~ ~  Cadasciina de les corporacions va nomenar una comissió de dues 

398. Coficipurta ladatadel ~9 $agosrifouadreGat alcapiuperiorpoliric, JuanLóper dc Ochaa,pcr ralque elfeí arribar 
al SecietaridZstar idel Dcrpaotde Gorernició. El ~4 d'agost de 1836ei Cap SuperioiPoliiic havi;> lec acribar 1;i seva sol- 
licitud a la  Reina rniyan$anr el hlinistrri de la Governació (Seasi6 del 6 de serembre dc ~ 8 3 6 )  ho comunica al Preiidenr 
de I'Acadernia. Ami" de la RiIBLB, Liigall)8 anric 
399. Sessib ncademica del $ 2  de novernbre de ,836. 



persones. Representaven a la Societat, Francisco Zaragoza i Fernando Moragas, i 
a l'Academia, Joan Cortada i Andreu A. Pi. Segons indicacions de la "Junta", ca- 
lia que aquestes comissions es posessin d'acord amb Pau Pelachs, vocal d'aquesta, 
per tal de trobar un local suficientment ainpli per a enquibir-hi totes les seccions. 
La tasca de Pau Pelachs era facilitar que "todos los establecimientos científicos" 
tinguessin un local adequat. 

Fonnant ja ambdues comissions una de sola, aquesta va reclamar de forma 
unanime el monestir de Sant Joan, pero el vocal de la Junta els va dir que aques- 
ta opció presentava diverses dificultats i que era millor triar-ne un altre. La raó 
de més pes semblava ser, segons els havia dit, que "dicho edificio podía ser más 
lucrativo para la Nación", un argument que va forcar la comissió a renunciar a 
aquesta proposta, tot i els avantatges que el convent de Sanr Joan oferia per a 
ambdues institucions. 

Reunits novament els comissionats el 23 de novembre de 1836 decidiren, 
un cop inspeccionar el local, deinanar el convent de "Servitas, sito en la Plaza 
del Buen Suceso", tot i que haguessin preferit el monestir de Sant Joan, "ya 
porque el estado del edificio reclamaba pocos gastos, ya porque su capacidad y 
distribución era más a propósito para los fines que se proponen las Corporacio- 
nes [. . .]". Tantnateix "La Comisión puede asegurar a V.S.4*' que en el convento 
designado procediendo economicamente en su distribución habrá local para las 
Cátedras de la Acadcrnia, para las escuelas de la Sociedad económica y para la 
plantificación de la Biblioteca pública de la manera que corresponde al Pueblo 
barcelonés". En conseqükncia demanen que aquest convent es desocupi al més 
rapidament possible i se'n lliurin les claus a la comissió. 

Sorprenentment el zq de novembre de 1836 la Junta respon que el convent 
de Servites havia ja estar destinat a "cuartel de artillería en el plan que se formó 
de todos los Conventos á principios deste año, con objeto de abrir la Puerta del 
Ángel en el local que ocupa el que ahora tiene el mencionado Cuerpo" i que els 
cedia finalment el monesrir de Sant Joan, "como más á proposito para colocar 
las Cátedras de la Academia de buenas letras, las Escuelas Lancasterianas de la 
Sociedad econ~mica,+~' para la plantificación de la Biblioteca pública y demás 
anexo a dichas Corporaciones científicas, pero deberá considerarse interina esta 
providencia sin perjuicio del ulterior destino que deba darse al referido edificio". 
Quan la comissió va demanar aclariments en relació al concepte d'interina, la 

qoo. Es iefereix a15 inemhies dkmhduer corponcions. 

o .  Aquerrcr ercoler lebien aquest nom perque el pedagog angl6s Joseph Lancaster (1779-1838) havia ertat el fiinda- 
doi d'aquesr nou sistema educatiu. La novecic consiscia a fer que els alumiies que hivieii fer mir progressor (monirors) 
enrenyerrin alr que tenien més dificultats, sota la supervisi6 del rnestre. Les Sorietats Economiques d'Amics del Pacs, en 
el reu afiiiy de millorir 1i ~iaciá, fon1ent3ren la diíusió d'aquerrí models educiriur seguinr leí psurer d'alrres nacionr. 
A p e i x o  a Ingrid Nogueio k sevñ amabilirñt en proporcionar-me nomhroses dsdes relriiurs a les escales iancasreiianes. 



Junta li va contestar que aquesta era la fórmula utilitzada en  la concessió de con- 
vents, ja que calia obtenir encara l'aprovació del Govern Superior.w2 

Dos dies més tard, el 26 de novembre de 1836, la cornissió, amb l'ofici a la mi ,  
es va presentar davant de Josep Martí, bibliotecari403 i encarregat per la Junta, de 
forma interina, de l'edifici de Sant Joan, va prendre'n possessió i va procedir a 
fer un primer repartiment de les seves estances. Com que ambdues corporacions 
no  disposaven de recursos, reclamaren ajuda a I'Ajuntarnent, que els va concedir 
dos paletes sense limitació de ternps "y el competente número de carros para 
sacar las ruinas" i traslladar aquells objectes que encara es trobaven en  el mo- 
nestir i que ara feien nasa.'" Problemes de distribució es presentaren ja des d'un 
primer moment quan el bibliotecari va manifestar a la comissió que la Biblioteca 
Pública necessitava disposar de tot el primer pis. De fet, en el primer pis era on 
1'Academia tenia pensat instal,lar les seves sales i el local de les seves escoles, 
mentre que es preveia reservar la planta baixa per al futur museu d'antiguitats del 
qual ja s'havien recollit els primers materials. Les reclamacions del bibliotecari 
paralitzaren de tnoment les gestions de la comissió. 

Com tampoc no disposaven de mobles ni de diners per a comprar-los, dema- 
naren el 16 de desembre de 1836 a la Junta de Damas, amb la qual compartien 
sala de sessions en el CoLlegi del Carme, que, jaque en el seu tnoment ambdues 
corporacions (I'Acadkmia i la Societat) havien pagar la part corresponent del 
mobiliari d'aquesta sala, ara se'ls concedís o la quantitat corresponent a les clues 
terceres parts del mobiliari o el mateix mobiliari per tal de reutilitzar-lo en la 
nova sala de reunions del mateix edifici. Finalinent es repartiren entre les tres 
corporacions els elements de l'esmentada sala. 

Novament en marxa les gestions, en  la sessió del 20 de gener de 1837 Joan 
Cortada presentava un informe signat pels quatre comissionats d'ambdues cor- 
poracions, datat el 9 de gener proppas~at ,~"~ en un d e l ~  darrers parigrafs del qual 
es declarava: 

402. Sersió de IAcademia del 6de desrmbrr de 1836. 
403. 'El Presbirero D. José Marri, Caredritico de Hirroria eii la Academia dc Bellar Letras de esta ciudad"foii nomenar 
bibliotecari"de la que se está formando con los volumcnrs rlr los Conventos suprimidos'' el 15 de geiier de 1836. Fou 
nonhcat aquerr nometiametic a YAcidemia I'I de febrer de 1836 perJosep Melcior Prat, governadoicivilde la provincia. 
EAcademia haviafet lapetició el 29 de dcsembre de 1835. Arxiu de la RABLB, Iligallqr. Reales Órdenes. 
404. Eii una de les cainbt.er dertinideí a ercola lancasreriana es varen trobar 'unos santos de madero y restas de aliares 
qiiefuerontrarladados a l l i  desde la Iglesia d e S ~ n l a  Aguedb'Per aquesta ia6lacomirrióescriueli6dcdeícmbrcde 1836 
alVicariCeiieralperralque horeririilmésr~pidamenr porrible, j a  queshand'iniciar Irsobirsdecondicionamenr de les 
escoles. Com que no varen iebrr en aquel1 momenr cap mena de rerposta, "guardando cldebido respero i los objeros del 
culto divino que alli habia, lcr dio honroso 6 irrevocabledesrind'. Vegru també I'acra de la sessió del 27 de geiier de 1837. 
4oj. En aquesi documenr es fa un resum de les acrivitari de la ~omis í ió  des del 21  de novembre de 1836 tot demananr 
condcrcend&ncia pels criorr que s'hagin pogiit comem. EL orrginils de rors aquerrí ohcir er diposiraren en k r x i u  
de I'Academia pel fer de ser aquerta una insrirució més anriga i al mateix tempr indrpendenr de les fluctuacionr de la 
política. 



Prescindirá la Comision de hacer uiia reseiia de los graves inconvenientes que por todas 
partes se han ~rcsentado, de los disgustos que han sufrido, y de la infinidad de horas quc 
ha pasado cn el edificio para dar  ciriia a su encargo, porque molestaría la atenciún de la 
Acadciriia con relacioiies que nunca hacerse exacratnenre después que los hechos 
han pasado. 
Por fin después de ~ i r i  irics y medio la Coinisión ha tenido cl gusto de abrir las puertas de 
este edihcio y de pi-esenrar el local correspondientc para la celehracinii de sesiones, y para 
las Cátedras de lengua española y griega, literatura e historia, y tniiy en breve podrá abrir 
la escuela laiicasteriana en la pieza destinada i este fin. 

Tot i aixb les dificultats es mantcnen, fet que comporta que la comissió de 
l'edifici presenti en ple la seva renúncia al llarg de la sessió del 9 de mar$, al- 
legant un profund malestar. En relació a aquest malestar resulta poc explícit 
I'ofici adrecat per Pi i Cortada a I'Acadetnia el 9 de mar$ de 1837. No volen 
entrar en detalls i es limiten a manifestar que han estat víctimes dlenveges, odis 
i rancúnies, probablement perque encara hi  ha inolta feina a fer i els resultats, de 
moinent, no són del tot com esperaven. 

Mas peiisab~i hacer la coinision y en particular tenia concebido el plan de u n  inuseo de 
antigüedades y otro de lápidas; mas sii honor y su delicadeza no permiten de inodo alguno 
cliic por más tiempo desempeñe sii coinctido. 

Finalrnent la seva renúncia no va ser acceptada. De les desavinences i dels 
conflictes que es suscitaven entre les tres institucions és bona prova el fet que 
qiian 1'Ajuntament va demanar a la Societar Economica la cessió d'unes lloses 
que sostenien les reixes del hcutoi-i per reutilitzar-les en un nou enllosat per al 
carrer de la Riera de Sant Joan, i quan aquesta ho va cornunicar a I'Acadkmia, 
Joan Cortada, en la seva coi~dició de portaveu de la cornissió de L'edifici, s'hi 
va oposar al4egant que, corn que no eren encara propietaris, podricn haver-hi 
problemes en el futur.W6 Aquest estar d'hnim entre les institucions justifica I'ofici 
de la Junta de Enajenación del 22 de marc de 1837 demanant harinonia a tots 
els que d'una manera o altra estaven iinplicats en el rcpartimenc de l'edifici. Al  
mateix temps, ates que la Societat ja havia demanat a I'Ajuntament que forinés 
una coinissió que tingués potestat en el repartiinent, I'Academia s'apressi a fer 
el mateix, tot matisant que aixb no suposava de cap manera atribuir a I'Ajun- 
tainent unes competencies que poguessin suposar en un futur un perjudici per 
als interessos de I'Acadetnia. En un ofici del 25 d'abril I'Ajuntament, decidit a 
recolzar els interessos de la Biblioteca Pública, nonienara una comissió de tres 
membres que intervindri "en el arreglo y distribución del Local de S. Juan". 

qo6.  9 de maig dc 1837. Aqueri rnareix rece1 és el que moii una quantr anyr mtr rard, el 9 de Íebrei de  1R54, Ramon 
Munsaapoaar-se amb ioralñfrrrneia posrible alaveiidadeles reiver del manesrii, enplicanc que enla ressiódeir edificir 
es feia refer~ncia"so10 al disfrute de los mismos, conreivsndo I;i nacion la propiedad absoluta de ellos". 
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Mentrestant la Junta de Enajenación havia ja enviat al Govem la llista dels 
convents ceciics interinament per a la seva aprovació. Es per aquesta raii que, 
en  La sessió del 31 de mar$ de 1837, I'acadkmic Joan Cortada va so1,licitar que 
es demanés oficialmenc la cessió de l'edifici i evitar una llarga intcrinitat, per la 
qual cosa calia constituir una representació conjunta ainb la Societat Econbmica 
i estalviar d'aquesta manera despeses inútils. 

Els mesos s'escolaven i tímides reformes es realitzaren en  l'edifici, sempre 
molt limitades per una rnancanqa permanent de recursos. En la sessió del 21 de 
novembre de 1837 es va llegir el dictamen del censor relatiu als coinpces presen- 
tats pels socis Pi i Cortada, que havien estat cornissionacs per a portar a terme 
diverses reformes de l'edifici. De les obres realitzades es fa especial esment de les 
reixes, frntitisses i fraginencs de ferro del locutori que, segons sembla, foren ve- 
nuts i el seu valor abonat a llAcademia "para atender á los gast0s".+~7 

Tal cotn reflecteixen les actes de les sessions del 5 de julio1 i del 3 d'octubre 
de 1837, i del 20 de febrer de 1838, es perllonguen les gestions a fi d'obtenir 
la cessió de l'edifici, que d'aquesta manera seria de I'Acadkinia, de la Societat 
Econbmica i de la Biblioteca Pública.w%mb l'objectiu d'agilitzar cls tramits 
s'enviaren cartes als socis residencs a Madrid, demanant-los que s'interessessin 
per la sol.licitud feca a la Reina perqu? finalmcnt els fos concedit l'edifici. En 
aquesta darrera sessió i en la del 13 de marq es va prendre l'acord de respondre a 
la Junta de Enajenación de conventos que l'Acadeinia, micjancant la comissió 
de l'edifici formada per Pi i Cortada, ja detallaria quines eren les parts de Sant 
Joan que l i  eren necessiries. La resta dc l'espai, un cop especificats els Iítnits de 
les altres dues institucions, es pretenia Ilogar-la,+" ja que algunes persones ho  
havien deinanat. 

Com que l'assumpte dels lloguers va prosperar, el 16 de febrer de 1838 la Junta 
de Enagenacion va anunciar a I'Acndetnia que rebria la visita del fuster de la 
Junta, Narciso Vallés, per tal d'establir quines eren les estances que I'Academia 
utilitzaria i poder assignar d'aquesta manera les restants a les persones que ha- 
vien so1,licitat llogar-les. El 29 de marc I'Academia, que no estava d'acord amb 
aquesta proposta, va respondre que "todo el primer piso contenía la Biblioteca 
pública; que el segundo fuera de las piezas ocupadas por ella y Sociedad Econo- 
mica, era tan malo que no pociia utilizarse; y que aun cuando así no fuese, no  
debía ocultarse á La Junta que en un edificio en que estaban encerrados más de 
ciento cincuenta mil volúmenes, en donde se alojaba la Sociedad Económica, en 
donde se educaban mis de trtscientos niños, en donde la Academia tenía abier- 

407. La cerrificaciá del Secreraii de I'hcadlmia del dicramen del censor porra la darn del j r  dedescmbrede 1837. Arxiu 
de k RABLB, i-lVj. 
408. La pecició oficial de la plena piopirrar de  Yedificl de Sanr Joan porta 13 data del 24 de febrer de r83R. 

409. Serrió del ij de mar( de ~ 8 3 8 .  



tas tres cátedras públicas, en donde celebraba sus sesiones, tenía su biblioteca y 
archivo y había recogido más de sesenta monumentos antiguos, algunos de valor 
inestimable, traeria inconvenientes graves admitir inquilinos, y creia que nadie 
podía alojar en aquel edificio sin tomar sobre sí la responsabilidad de cualquier 
aconteciiniento". Fruit d'aquesta protesta, el projecte de la Junta no va tenir, de 
mornent. efecte. 

Pel que fa a les gestions d'alguns dels socis sabem que Joaquim Rey va comu- 
nicar el 16 de marq de 1838 al President de 1'Academia que posaria el mixim 
interes perque aixb pagues aconseguir-se. El mateix declarava el 27 de rnarc el 
tarnbé academic Domingo Ruiz de la Vega. Són algunes de les reaccions a la pe- 
tició feta pel President que els socis que residissin a Madrid utilitzessin també les 
seves influencies. En aquest mateix sentir, Felix Torres Amat, bisbe d'Astorga, es 
pren la llibertat de donar alguns consells de com obtenir més ficilinent les coses 
a la Cort (ofici del 6 d'abril de 1838 llegit en La sessió del 24 d'abril). Segons ell, 
"el principal apoyo ha de ser la recomendación del Sr. Jefe Político" i en aquesta 
direcció s'orienten les gestions a partir d'aquest moment. 

Finalment el 20 d'abril de 1838 el Marques de Valgornera comunica en un 
ofici4"' al president de l1Academia, Prbsper de Bofarull, que "S.M. la Reina Go- 
bernadora se ha servido acceder a la justa solicitud de esa Academia y de la 
sociedad Económica, solicitando la propiedad del Exmonasterio de S. Juan bajo 
el canon moderado de I%", d'acord amb l'article 24 de la Llei de 29 de juliol de 
1837, on s'especificava que "el Gobierno podrá destinar para establecimientos de 
utilidad publica los conventos suprimidos [. . .] siempre con la condición de que 
se ha de pagar el canon correspondiente á su valor capital, descontándose del 
presupuesto á que pertenece el establecimiento". Tanmateix, aixb es contradeia 
ainb el que la Reina, per R.O. del 22 de marq de 1838, havia disposat, fixant que 
"todos los edificios ~ertenecientes á los suorimidos conventos aue en virtud de la 
autorización concedida al Gobierno por el artículo 24 de la espresada ley se des- 
tinasen á establecimientos de utilidad publica, lo sean sin sujeción á pagar canon 
de ninguna especie, exigiéndose este solamente cuando se cedan aquellos á par- 
ticulares". La comunicació oficial del Governador de la Província de Barcelona 
de la R.O. del 4 de juny de 1838 cedint en tota propietat a ambdues corporacions 
l'edifici de Sant Joan porta la data del 27 de juny de 1838, quasi un mes després 
de la comunicació feta pel Ministeri de la Governació al d'Hisenda de la R.O. 
de 31 de maig de 1836. Seri en la sessió del z5 de juny que es doni a coneixer 
als acad&inics,+" mentre que la presa de possessió es porta a terme davant notari 
el 17 de juliol de 1838, amb el gest simbblic d'obrir i tancar la porta principal i 

4x0. Es va procedir a la lecrura de Prsmentat ofici en e lcurs  de la seirió del z r  de maig. 
411. La'Junra Superior dc Engenación de Convenios'', p r l a  seva bandaaya comunicar aquesci R.O. i la "Junta de Enge- 
nación de Convenros' i aquesia ho \,a passsi iñmb6 a i'Academia, tal com s'informo en k sii.i.ió de 5 deluliol. 
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en  la qual actuaren com a coinissionats de 1'Acadkmia Prosper de Bofarull, Joan 
Cortada, Félix Janer i Pi i Arimon que havien estat designats en  el curs d'aquesta 
darrera sessió i als quals se'ls havia fet I'enchrrec de donar solucions al problema 
de la divisió dc l'edifici entre les corporacions designades en la R.O., una qüestió 
aquesta encara no resolta.4" Tot i que, al llarg de les negociacions previes, el 15 
de juny de 1837 els arquirectes d'Hisenda havien manifestat que aquell edifici era 
susceptible d'ésser alienat tant en  part com en  la seva totalirat, finalinent ho  fou 
en aquesta darrera forma. 

Com que la qüestió relativa a la divisió de l'edifici constituia un dels grans 
problemes, es posaren els mitjans per tal de resoldre-la. Foren creades comissions 
que busquessin solucions (sessions del rq d'octubre de 1838 i del 2 i del 21 de 
mar$ de 1839). En la del 10 de deseinbre de 1839 s'arriba a dir fins i tot, basant-se 
en els informes dels coinissionats Puig i Luca i Puig i Esteve, que quedaven "ya 
zanjadas las dificultades". Tot i aqucst entusiasme prematur, en  les sessions del 8 
de juny de 1841 i del 13 de maig de 18414'3 encara es manté obert el tema de la 
Biblioteca, constant font de dificultats, ja que les comissions de 1'Acadkmia i de 
la Societat consideraven que no es tenia prou en  compre les sevcs necessitats. 
En conseqükncia els dos zeladors de l'edifici, Joan Cortada i Tomas Moragas, 
presentaren la seva dimissió. Cal, pero, per tal d'entendre millor la situació en 
aquell moinent, tornar una mica enrere. 

El 12 d'agost de 1838 el governador de la província, José Ma Cambronera, 
havia pres la següent resolució ates el mal estat en el qual es trobaven els Ilibres 
i manuscrits amuntegats en  l'edifici de Sant Joan, i així ho  manifestava a 1'Aca- 
dkinia: 

I" La Biblioteca de Barcelona será un establecimiento provincial bajo la protección del 
jefe Superior Político y de la Diputación provincial. 

2" El Gobiertio político se pondri de acuerdo con la Excma. Diputación provincial g el 
Enmo. Ayiinramienro para proporcionar los fondos iiidispensables y que basten á plan- 
rear desde Iiiego la biblioteca coi, uii núiiiero regular de libros. 

3" La Comisiijn científica de que habla el arríciilo 2" de la citada R.O. (de 27 de mayo de 
1837) se compondrá de iin individuo electo por cada iitio de los cuerpos científicos que 
a continuación se espresan .... Esta co~nision enrenderá en todo lo relativo al arreglo y 
cunservacion de la biblioteca mientras el Gobierno no declare comprendida a la niistiia 
en los cstableciinieritos del Estado pagados por ésre. 

4' La biblioteca se establecerá en  el mismo edificio en que ahora se hallan los libros luego 
que estén conformes las dos corporaciones propietarias. 

qrz. Coma rnasrra deis dubres que encara hi havia plantejatr, 3 priiicipir de julio1 el Jefe Superior Politico havia con- 

vocar leí dueí comisiioni de I'edifici nomér per saber si ambduer corporacions eiiaven disposades a facilirar erpii eii 
Vedifici de Sanr Joan a la Biblioceci Pública. 
413. Es va dictar una 11.0 el is d'abril de i8is pei la qual <ordenava que lo, el pis principal fos pera  la Biblioteca i 
ara, en el mes de maig de ,842, ianr el Cap Politic com elMitiisteri de la Goi.ernació cxigicn en rengler ohcis que no ea 
retardés més l'aolica<i6 de Pementada K.O. 



Tenint en  compte que la Universitat Literaria de Barcelona era un dels 
"cuerpos científicos" als quals es feia referencia en  el text anterior, el rector Al- 
bert Pujo1 va comunicar el 15 de noveinbre de 1838 a la "Junta de arreglo de la 
Biblioteca pública" de Barcelona que, ates que la R.O. de 22 de setembre establia 
que "en las Provincias donde hubiere Universidad reemplace esta a la coini- 
sión artística en la reunión, colocación y arreglo de los libros procedentes de los 
Conventos suprimidos", havia disposat crear una comissió formada pels degans 
de les respectives facultats arnb l'objectiu d'impulsar aquest projecte. La R.O. era 
molt clara en aquest sentit quan establia que les biblioteques públiques formades 
amb els llibres procedents dels monestirs i convents suprimits estiguessin sota la 
direcció i la supervisió de les respecrives universitats. 

El 29 de novembre de 1838 la comissió encarregada d'elaborar el projecte de 
divisió de l'edifici de Sant Joan formada per Joan Antoni Buxeres i Josep Antoni 
laumany, el va presentar finalinent. És aquest un document de gran interes. De 
les diferents puntualitzacions que es fan, assenyalem les següents relacionades 
atnb el Museu. 

1" La entrada principal del edificio, sus claustrus, escaleras, terrados y torre, serán de uso 
común de las dos Corporaciones y ninguna de ellas podrá hacer variacion en  estos 
triiisitos y locales sin corisentirnicnto de la otra. No obstante la Academia de Buenas 
Letras podrá colocar libremente y con simetría su proyectado Museo de aiitigürdades 
e inscripciones en el claustro del edihcio, y en las hóvcdas bajas de la parte del jardín, 
que quedan a sil disposicion para su libre uso. 

3' (adición) Todos los corredores del prirncr piso se destinan igualmente a la Acadeiiria 
para qiie pueda colocar en rllus sus cuadros y deinis objetos del Museo; y á hn de evitar 
que los conciirrentrs á la Biblioteca se introduzcan en ellos y en el jardín deberá la 
Academia colucar una puerta á sus costas al lado de la escalera principal dc la que ten- 
dri  la llave el Portcro común del edificio qiie estará obligado á facilitar el paso á todo 
Yndividuo de ambas Corporaciones que guste inrroducirse en el jardín. 

El 3 de deseinhre de 1838, Josep Martí i Pradell, bibliotecari provincial+'+ que 
tenia al seu ckrrec els llibres existents en el que fou inoncstir de Sant Joan pro- 
cedents de les biblioteques dels convents supriinits, coinunicava a la comissió 
encarrcgada de la forinació de la Biblioteca Pública de Barcelona (Universitat 
Literaria) que, trobant-se disponibles dues habitacions del monescir, es disposava 
a instal.lar-se en una d'elles, com ja estava convingut, per ral d'habitar-la tot 
esperant iinstruccioi~s. Segons s'indicava en aquest mateix ofici, les instruccions 
anteriorment rebudes (16 de juny de 1836) pel bibliotecari eren que ja "que que- 
dan espuestos i incendio, robo y otros deterioros los serones de libros y manus- 
critos depositados allí y siendo V. nombrado por S.M. Bibliotecario de la que ha  

- 

414. Fou designar prr nomenvment reial cl i~ de gener de 1836 



de formarse con ellos, pasará V. inmediatamente i vivir en  el rnismo local con el 
encargo de zelar la custodia y mejor conservación de aquellas preciosidades lite- 
rarias". El fet que en  aquel1 moment"' encara no s'hagués traslladat responia, se- 
gons sembla, al fet que no s'havien portat a terine les reformes del lloc que havia 
d'ocupar. A partir d'aquest inoment, el trasllat sernblava ja possible "al hallarse 
ya habilitadas para el caso dos de las piezas del referido Monasterio y de continuar 
habilitándose otras dos". 

A mesura que passen els tnesos el tnonestir de Sant Joan veia augmentar el 
nombre d'institucions allotjades.+" El marc de 1839 ja s'hi trobaven instal.lats 
"la escuela lancasteriana, las cátedras de literatura, historia, gramática jeneral, 
y otras que están en  proyecto; los museos de antigüedades y objetos artísticos, 
el jardín para ensayos de plantacion, que por requerir la asidua asistencia de los 
Socios, no puede ser trasladado á otro punto; los archivos, salas de sesiones, se- 
cretarías y otras piezas indispensables para el desempeño de las varias tareas". El 
muntatge ara de la Biblioteca Pública en una part del primer pis i especialtnent 
l'habitatge del hihliotecari portaren la comissió de la Biblioteca a demanar, a 
causa de les pressions d'aquest, al Cap Superior Polític que reclamés a la Reina la 

415. El zo de desembrc dc 1838. 
416. El problema ara i semprr escrnrrs~irnh~iianritatd'inrcressor crcatsquc hiliaaivolriiir d i q u e s  id'altres edificir 
que es troben en la mareiia siruició. El que rembleii inreressos mrgrñis rn relació a unes poques habirarions o erpair 
respotieti 3 un problema real de manca rlrspai. Les solucions donades pcr parr de comiirionr i deiegatr que estudien 
eir problemcr der de 1bprica qrie els proporcionen informes i p1:inok; mai n'apoitrn tina irlea real de la qucrrió. Aiii, no 
eiis lia de soiprendre que quan es Y "oler fer, el zi de juny de 1846. un homenitge 3 Incademic Ignasi Sanponis, rnori 
feia poc rcmps, va caldrc deminir permir el r j  de juny a IAjuniarnrnr pcr a poder ~itilinar el saló gran dcl ptimcr pis 
del maiiesrir de Sanr Jorn, k rliialcosa indica de forma cvidenr 12 limiració de i'espai que coiresponia ;i csd;isciin;i de les 
institucionr. h i u  de la RABLB, I-IV-rr, 37 anric. 
Unprobletni semblanl és elrlilr es pknteja quan, a mCs,cil inquibir-hiiious elemeiirs a u n  espai ja saiuiri.Elzodr maq 
de 1849 es va fer una pcticiá per pan de 13 lunra direcrivñ de hiorianún d i  amigos de las bellas artes en un ofici adre~ i r  alr 
i e ladnnidel  rdtjírio del 3 il'agustdel'anyparrat de dos dcle corisrs de lagaleria del segon pisper ral de ferl.riposicióanual 
de pinrura. Hi ha el documenr que el relador de la Socierar passa a .Manuel de Bofanill, zclador de IAcsdeiuia (7 d'agost 
de 1848). i el documenc de rrrnsmissió d'aquest al Preíidciit de ?Academia (U d'agosr de 1848). Cal posar-se d'acord Icr 
diverses inrrinicioní. h i u  de la RABLB, i-IV-3. Sorpr&n tina mica quesila peticiá es fa elmer d'agorrde r848, er ieculli 
iquesta eii la ressió del zo de msrG rlr ~ 8 4 9 ;  tot i quc finí 111 de mar$ de rRqg la comissió encarrrgada d'aqilest tema 
no emet el reu dicramen. Formen 3quesrn comissió Ramun Milns, Manuel de Bofanill, Joan Buíquerí, el zelsdoi- de 13 

Societat, Cliudio Lorenzale,Josrp deManjariér iBofaiiiUi Francerc Reiiarr, arquirecre i soci.Arriii de la RABLU; i-lv-3. 
Sovinr rambé cl funcionament d'alguni de les iiistirucions dectsua en major o menor grvu la mama iiormil de les al- 
rrer En funció de Pacord prrs prr YAjiintament d'establii crcoleí d'adulrr eii rotr aquells locals a n  ja hi havia escolri de 
primgria, el monestii dc Sant loan cs "3 veure afeccat pei aquesra mesura. En conaeq~iencia, i'Ajuntament reclama a les 
corporacioiir, el ij de screlnhre de r8jz, qiir a partir de i'i d'ocnibre iio cs ranqui la pono priiicipnl de i'edirici rins les 9 

de la nir. Les corporacionr rerponen "128 de seiembre que no els és possible Gicceptir arlueara demanda'por los gnvisi- 
mos incoiiuenienrer que de ello resuiirrinn ú podrian resultar en un Ermblccimienro que abarca intereses lirerarios de 
inmens;, ciiñntia, y por urras razones que re omircii: eípeciilmeiite por la idea ó pensamiento, que hace tiempo abrigan 
estas Corporaciones de reclamar de Ecsmo. Ayunrarnieniu rl driociipo del local de su crcuela por nccesiiarlo para rus 

dependencias y otros objetor, atendidas lar circunstancias cn que se hallati errar Corpor~ciones". El dii 30 rrspon nuva- 
ment I'Ajunramenrdemsniiit que les coipaiacions no s'oposin a aqiirst prujecte, ares queja r'han matricular ek alumner, 
s'lia Tixñi Iñ data d'inici, P i  d'ocrubrc, i que aquest curr durar$ nornér ruir tneios. 
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Tot i aquesta aparent bona disposició, les coses no degueren anar del tot bé, 
ja que l'rr de setembre de 1839 la Diputació, en nom de les dues corporacions 
propietiries, informava el Cap Superior Polític que, segons la seva opinió, la Bi- 
blioteca no necessitava de tot aquel1 espai que se li havia assignat, que convenia 
fer una nova distribució d'aquest i que seria molt important la seva mediació. 

Convocada una nova reunió pcr al dia 18 de novembre, en  la qual participa- 
ren Pedro Vieta, Joan Cortada i Francesc Puig i Esteva, acordaren "que de dicho 
primer piso solo quedasen libres al uso de la Academia de Buenas Letras todas 
las piezas que miran al jardín, con el corredor adosado á ellas quedando libre á 
la Biblioteca pública todo el resto de las piezas del primer piso para usarlas como 
mejor le acomodase. para realizar esta disposición combinieron dichos S.S. en 
que se cortase la comunicación de los corredores, por inedio de un tabique en el 
punto C.C.: que se estableciese otro con puerta practicable en el punto D; y se 
cerrase igualmente con tabique la puerta E, scgún se indica en el adjunto cro- 
quis; con lo que resultaba hecha la citada separacion, quedando de uso común la 
escalera y el trozo dc corredor que media desde su entrada en él hasta la puerta 
C para la Academia y hasta la puerta m para la Biblioteca, todo lo que se halla 
ya ejecutadon.4" 

El President de la comissió encarregada de la formació de La Biblioteca Públi- 
ca i al mateix temps rector de la Universitat Literaria, Albert Pujol, comunicava 
a la Diputació el 17 d'abril de 1839 que, segons li semblava, la Biblioteca podria 
obrir-se dins de pocs mesos i que ja havien fet una estiinació de les despeses or- 
diniries que suposaria iiiantetiir-la al llarg d'un any, estirnades en 6000 rals. Com 
que en la R.O. de 22 de seteinbre de 1838 s'especificava que els ajuntaments i les 
diputacions estaven interessades en la forrnació de les biblioteques, ara la coinis- 
sió deinanava a la Diputació el pagament d'aquesta quantitat anual 

La situació es va complicar perque "sobre las habitaciones contiguas al Mo- 
nasterio" s'estava insta1,lant un taller. En aquestes habitacions hi havia rellogats 
alguns inquilins que pagaven unes rendes a lcs inonges de La comunitat de Sant 
Joan, les quals encara en aquells moments conservaven alguns drets sobre unes 
poques dependencies del monestir. És per aquesra raó que el 16 de febrer de 
1839 la subpriora, Maria Bernarda de Foxá, fa saber al President de 1'Acade- 
mia que les mol&sties derivades de la insta1,lació d'aquell taller podien afectar 
negativament els llogaters i que, en el cas que decidissin abandonar aquestes 
habitacions, les rendes de les monges, ja inolt inigrades, es veurien notablemenc 
reduides. Per aquesta raó li demanava que actués en conseqüencia. Aquest do- 



cument rcsulta de gran utilitat per a exemplificar el cúmul d'interessos que hi  
havia al voltant del morlestir, amb un excessiu nombre de persones i institucions 
implicades. 

El 24 dc febrer de 1839, els zeladors, Joan Cortada i Fernando Moragas, envien 
un informe, del qual arribara chpia el 3 de Inarc a la Subpriora, en  el qual fan sa- 
ber que la seva inquietud respon només a "habladurías". Que l'esrnentada fihrica 
és un raller, que funciona des del dia 5 de febrer i que les monges i els inquilins 
podicn estar tranq~iils i no preocupar-se pel que passari, ja que portava setmanes 
funcionant i no se n'havien assabentat fins ara. 

Corn a cornplement per a conkixer una mica el dia a dia en l'edifici de Sant 
Joan, resulta com a míniin curiosa la lectura del documenr ritulat "Travajo que 
rnotiba el cargo de Portero de la Acadcmia de buenas letras de esta ciudad".4" 
La redacció d'aqiiest, obra del porter Joan Blanxart, i la carta que lJacompanya 
arnb data del 22 de marc de 1840, responia a la necessitat que se li augmentés 
el sou, ajustant-lo a les seves ocupacions reals, i així ho  feia saber a la Societat 
Economica. L'AcadCmia, per la seva part, no hi veia inconvenient que se li aug- 
inentés en 40 rals, que es podien treure del pressupost de la celad~ria.+~9 Al final 
del docunient Joan Blanxart, després d'una minuciosa relació de les seves múl- 
tiples tasques, a tal1 de conclusió i amb un cert to de larnentació, anota: "Y íilti- 
mamente: Tener que estar pronto para lo que se ofrezca a los dos Sres. Ccladores 
del Edificio; que continuainente ocupan dicho portero, en  las muchas y rnuchas 
cosas que diariamente se ofrecen, que es imposible detallar." 

Per si cncara no hi havia prou problernes, la Societat Econbmica consul- 
tava I'Acadkrriia el 27 de rnaig de 1840 en relació a una petició que li ha fet la 
"Sociedad para La mejora del sistema Carcelario, correccional y penal de esta 
provincia" de poder disposar d'un local "que aunque reducido pudiese servir para 
la custodia de papeles y de los fondos pertenecientes á la misma corporaci6n; pe- 
dido que en  el concepto de los Celadorcs del edificio citado, entrañaba la idea de 
radicarse en  el uso 6 aprovechainiento del mismo la nueva Sociedad". En realitat 
aquest és un pas endavant cn les relacions queja mantenien temps abans aquesta 
societat i la Societat Economica, jaque, des d'una data difícil de precisar, aques- 
ta havia facilitat a aquella tina part del seu local on  pogués "celebrar sus primeras 
sesioncs".~" Desconeixem, pero, quina fou l'actitud de I'AcadCinia, tot i que en 
principi no devia afectar-la gaire, ja que es tractava de la part del local ocupar 
per la Societat. 

418. >\mili dc 1s RABLB: I-IV-3. 

4 .  Documenr del 2 de maig rir 1840. Arxiki de k RABLB, r-IV-3. 
420. Amiri de la RABLB, ~ ~ I \ r - - l r ~ ,  j7aiiric. 



168 Ei. Miisrii i>r i'Acaiiiuia i i i  RONES LI.ETRL- #ni BIRCBU~KA. D A D ~ E  FER a GNA HIFT~RNA 

Noves complicacions es suscitaren quan, a principis de desembre de 1840, 
es va presentar "en los bajos de este edificio (que antes era Monasterio de S. 
Juan) un Capitán al parecer de milicia nacional, acompañado de una porción de 
hombres armados, pidiendo las llaves del mismo para reconocerlo ó registrarlo 
con el objeto, según parece, de tomarlo por Principal de algun batallón ó cuerpo 
de dicha clase, y si bien no se efectuó dicho reconocimiento, indicó al retirar- 
se el espresado Capitan que acaso volvería con el mencionado objeto". L'autor 
d'aquesta comunicació, adreqada en principi a 1'Ajuntament i que porta a rnés 
I'anotació de no se remitió, el director de la Societat Economica, Albert Pujol, 
comentava, a rnés, que no era aquesta la primera vegada que es produia un fet 
semblant per la circuinstancia que alguns creien encara que aquest edifici perta- 
nyia al "ramo de Amortizacibn ó crédito público". Calia, pero, fer alguna cosa i 
evitar en el futur la repetició de situacions com aquesra, "preservando al mismo 
tiempo de todo deterioro y perjuicio los cuantiosíssiinos y preciosíssiinos efectos 
pertenecientes a La biblioteca publica establecida en el mismo local, a la escuela 
Lancasteriana que tan dignamente sostiene V.E., y a estas mismas Corporacio- 
nes". En conseqüencia li demanava que fes el que considerés oportú,+" i s'ignora 
quines foren les gestions que es realitzaren. 

Quan semblava que el problema amb la Biblioteca havia quedat resolt, el 
13 de febrer de 1841, Josep Martí y Pradell, en aquel1 moment bibliotecari, i 
Francesc Castañs, sotsbibliotecari, adreqaren un ofici a l'Ajuntament+21 en el 
qual exposaven les seves contrarietats i proposaven, després de malparlar envers 
I'Academia i la Societat, acusant-les de migradesa, que seria del major interes 
que ambdós poguessin viure cn unes dependencies del primer pis, de les quals el 
bibliotecari havia estat ja desposseit, com a millor manera de fer front a qües- 
tions de seguretat i protecció contra incendis. Aquesta qüestió ja I'havia tingut 
present I'anterior cap superior polític, Juan López de Ochoa, quan va disposar 
que Josep Martí visqués en el tnateix local. Per descom~tat pagarien ara un llo- 
guer just, la qual cosa suposaria una font secundaria d'ingressos. Acusen I'Aca- 
demia de no utilitzar, com havien declarat, les habitacions que li corresponien 
del primer pis i arnés les llogaven. Animen finalment 1'Ajuntament a fer coinplir 
les disposicions de la R.O. de 25 d'abril de 1839 i li demanen que permeti als dos 
bibliotecaris disposar de "toda la casa que ya habitó por espacio de tres años el 
primero de ellos mediante el pago del correspondiente alquiler" i concedir al 
porter "la que fue habitación del jardinero de las Señoras de S. Juan". 

q i r .  ~ m i u  de la KABLB, r - i \ i r r ,  37 antic. t i i  haunesborrany d'aqi~est mareixrscrit, que porra la dara del mes degener 
de 1841, adieFar ara al Subitispecror de 13 Milicia iiacioiiil de erra provincia, demansnr la reva collabanició. Supora ai\6 
que havia pasrar alguna cosa? 
42z Postetiorment i'Ajunramenr el v i  tramerre directarnenr si Cap Supcrio~ Poliric, sense fer cap mena de consulra 
pri.via nmb les corpoiacions inreressades. 
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L'Ajuntament va passar finalment aquest informe dels bihliotecaris a les cor- 
poracions, pero s'adre@ en  primer lloc al Cap Superior Polític que, com era de 
preveure, va respondre donant la raó als bibliotecaris el 2 d'abril de 1841, al- 
legant que s'havia de coinplir la R.O. de 25 d'ahril de 1839. A una nova reclama- 
ció de I'Acadkmia i la Societat el 5 d'abril de 1841 al cap superior polític interí, 
Domingo de Aristizabal, i al Govern se'ls respon el 14 d'abril dient que no s'hi 
pot fer res, tot i que s'ha passat aquesta requisitoria al Secretari d'Estat. Aquesta 
és, de fet, la primera reacció de les dues corporacions a l'escrit dels bibliotecaris 
en  la qual es lamenten que el Governador no ha escoltat a totes les parts. Per 
aquest motiu adrecen un segon escrit el 16 d'abril al Cap Superior Polític en el 
que denuncien les pressions dels bibliotecaris, rebatent els seus arguinents i mos- 
trant que aquests notnés actuen per interes personal. Subscriuen aquest al.legat, 
del qual només hi  ha un esborrany, setze membres de les dues corporacions. Hi 
ha també un tercer escrit del 17 d'abril, també en aquest cas un esborrany, coma 
resposta a l'ofici del Cap Superior Polític del 14 d'abril. Pero tot és inútil, ja que 
el 22 d'abril en una nova R.O. es torna a insistir en  el compliment de la del 25 
d'abril de 1839. 

Finalment, el 7 de juliol de 1841 els comissionats de les dues entitats envia- 
ren un ofici al Secretari d'Estat signat pels academics Rey, Muns, Janer i Planas, 
pero aquest ja n'estava assabentat gricies a un informe previ trames pel Cap 
Superior Polític, en  el qual tornaven a insistir en  les mateixes raons, utilitzant 
també els mateixos argutnents. El Secretari d'Estat va respondre al Cap Superior 
Polític confirmant que, segons la R.O. de 25 d'abril de 1839, tot el primer pis 
corresponia a la Biblioteca i que per la R. O. de 6 de tnaig de 1842 el Regent del 
Regne confirmava que s'havia de donar cxacte compliment a I'anterior R.O. i 
que el Cap Superior Polític havia de ser l'executor. Aquest no ho  va comunicar 
a 1'Acadkmia fins l'rr de maig de 1842, tot i que de l'assumpte de l'habitatge 
dels bibliotecaris no  en  deia res. Delegava l'execucib de la R.O. e n  1'Ajuntarnent 
que el 17 de inaig de 1842 disposava que s'havia de cedir a la Biblioteca tot el 
primer pis com reclainaven els bibliotecaris. Mentre les dues corporacions feien 
una proposta conciliadora el 27 de juny, una comissió municipal es presentava, 
tal com aquelles ho  havien sol.licitat, per examinar l'edifici i parlar amh els re- 
presentants de I'Academia i la Societat, que novatnent cl 30 de juny i el 17 de 
juliol trametien sengles oficis al Secretari dlEstat, demanant-li que revoqués la 
comissió que va delegar a I'Ajuntament arnb i'objectiu de resoldre la qüestió de 
si era necessari o no tot el primer pis per a l a  Biblioteca. 

En compliment d'aquesta darrera R.O., i'r de juliol de 1842 l'Ajuntament, 
que semblava decantar-se per una política més expeditiva, va prendre possessió; 
tot i les protestes del zelador, de la casa i jardí, que reclamaven els biblioteca- 
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ris, de tot el primer pis i de l'habitació que ocupava Tornas Gorchs4'3 en la casa 
no 2 de la placeta dc les Bcates que també formava part del primer pis del mones- 
tir de Sant Juan. Segons se li indicava havia de desocupar I'habitació i posar-la 
a disposició del bibliotecari Martí i Pradell. L'Academia, preocupada pel gir que 
prenia la situació, va detnanar el 17 de juliol a Jaume Tió i Ibars, agent de negocis 
a Madrid, que actués davant el govem en defensa dels interessos de I'Acadkmia 
i de la Societat, pero cotn en tnolts altres casos no tenim constancia del efecte 
que va tenir. 

El 3 de setembre de 1842 el Governador de la Província va trainetre a I'Aca- 
demia la resposta del Secretari d'Estat en nom del regent del regne, el general 
Espartero, a la qüestió plantejada el 30 de juny i el 17 de juliol d'aqiiell tnateix 
any per ambdues coiporacions, so1,licitant que es fes una inspecció del local i 
es decidís si era o no necessari tot el primer pis per a la Biblioteca. Se'ls hi ins- 
cava novament que s'atinguessin al que havia estat disposat e n  les R.O. de 25 
d'abril de 1839 i de 22 d'abril de 1841. Després de molts mesos d'un silenci difícil 
de justificar, el 25 de gener de 1844 ambdues corporacions tomaren a demanar 
a I'Ajuntament el nomenainent d'una nova comissió que parlés atnb els seus 
representants, examines els locals i prengués un nou acord. Al llarg d'aquesta 
darrera fase de les negociacions i a la vista dels resultats s'observa clarament una 
sensació de cansament per part de tots, la qual cosa es manifesta especialinent eti 
el buit de dades i en l'espaiament de les notícies. Fruit de les tensions acumulades 
al llarg de totes aquestes laborioses gestions 6s la carta que el secretari, Ramon 
Muns, va adrecar al president, Prbsper de Bofarull, el 8 d'abril de 1845 anun- 
ciant-li que renunciava al seu chrrec de "celador interino del edificio porque no 

+:, II. l. Y .  r i ,  .I.,.I r 1 ..N ,nc  JLIJ .IL. 9 .Ic ~. i l l -> .  1. 1?.+1 J J C . ; ~ ~ ?  2 l : \ ; j d ~ m ~ >  I 111 \ - . c I c ' ~ I  r ~ \ l > I ~ ~ ? ~ ? t  I. 

q i r  ii. r di8 . G L  F .  c J . I r r  1 .:rc5c~,( r > ... > ,  . ) # L .  rw . . :  . i r  . A #  . ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ n c ~ , : ~ ~ ' ~ . , ~ r t . ~ ~ ~ ~ c ~ c ~ : ~ n J r c  

posessiá delprimerpis. Pocs dies dcspris varebre iin oficidei'Ajunrament amb Yordrc dedcsacupar I'esmenr3d3 liabira- 
ciódelprimer pis. Lacosa que iiiér el rorpreii derot l'arsu~nptc és queen cap momenl es trobaven presrntsrrpresentunts 
n> de PAcsdemia n ide  la Societut. Poqiies coses sabem dels altrer ocupantsparticulars d'alguncr de leí depend6iicier del 
convent de Saiit Joaii. Eii I'Amiu de la RABLR, z-I<ir3/14-15 amb dica del 24 de  mrig de i84z hi hs  dos rrbiits de paga- 
ments diversos rclatii~s u I'edlfici. Un d'ellr correspon aliiogucr que ha pagar Ramon AgcU com a inquili. D i l r n  batida, el 
~4d 'abr i l  de  1845 la priora"de las Relig>oras de Sn. Juan de esta ciudad",aia Gerirudis de Kessal; havia rscrit alpresidenr 
de PAcademiu cridant-li Uatenció robre la parr de les cases siiib IPnquili que UAcad*mia Iiavia porat en el primer pis de 
''las casas contiguas á ese Monasretio y el  piso que ocupsin las Srs. de  Roset son una misma propiedad y un solo edlficio 
enteramente independiente del del Monarrerio, adquirida q u e l b  par mis antecesoras con rinilos 10s mar robustos y 
legicimos". E n  cunseijuencia li demanen que rregili I'inqiiill rlc I'Aca<lemia i lci. miquines que encara hi  ha en aqueita 
cara, que per aquerra ras amcnasa ruina, iranqui Uaccés aaque rnde í  delmonesrir. Aquerta demitida es r n  fei pública en 
la sessió de 6 de  mrig de 1845. Després de dirrrges consulies es va eccedir a la demanda de la Priora el  j deluny De fet, 
aqucrca no era lapr imeni~cgadaquela  Priora esquciuvs  deirorollquefeieiileí maquiner queelr gernians Rorerhivieti 
insral.lar (sessions del r 8  i zi de febrei de 1845). Einahrnt, el z7 de novembre de 1845, amb motiu de la R.O. de i7 de  
mar( d'aqueli mateut any, clr membrcr de la comiriiti mixta de Yedifici preiiguereii Pacord '$que re dé  iiiniediatnmecite 
formal despido 5 todos los inquilinos del mismd..Arx&q de  la RABLB, 1-1\'3.Iót iaix6, sempre h i  v a  haver inquilins en 
l'ed&ci. En la ressi6 del zs de mar$ dc . i ss8  encan'& parla dels avintarges econbmici que er deriveii per a PAcademia 
de  l i  prereiicia dhquerrs. Fins i ror Zlober pr&iSnra una Ilisrn de les habit;iciona llogades o que encara es poden Uognr, els 
pieus aciusls i rk que eapoden fua i  en e l funi r  



quiero lidiar mas con inquilinos propios y extraños y otros disgustos que se me 
han originadon.+'+ Mentrestant, pero, les coses seguien exactament igual, tot i el 
teinps transcorregur des del inoinent de les priineres negociacions. 

El 1846 es va iniciar amb una reclamació que portaria nous problemes a les 
corpotacions propietaries de I'edifici. Les monges santjoanistes exclaustrades del 
convent de la Riera de Sant Joan procedien d'un monestir situat a Algiiaire, a la 
província de Lleida. Cotn aqucst, per la seva situació en el Iítnit entre Catalunya 
i Aragó, havia patit nornbrosos estralls en el curs de la Guerra dels Segadors, fou 
abandonat per les seves ocupants, que arribaren a Barcelona el 9 d'abril de 1699, 
i s'instal.laren en la casa-palau de la comanda santjoanista. A canvi es compro- 
rnetien a satisfer un llog~ier de 120 lliures a I'esmentada comanda. Després d'uns 
quants anys d'ocupació, ates que el retorn a Alguaire era inviable, Fra Antoni de 
Vilallonga va signar I'escriptura d'establiinent de la casa-palau el 8 de julio1 de 
1758 davant el notari JoanOlsina i Cabanyes afavorde la Priora i de les religioses 
mitjanqant el pagainent del cens corresponent dc 1x0  lliures anuals. Posterior- 
ment, per tal d'ampliar el convent, adquiriren algunes finques veines i realitzaren 
millores en I'csglésia. Ainb aquests canvis el conjunt monacal va quedar definiti- 
vament delimitar dins l'espai cornpres pels carrers de la Riera de Sant Joan, Poiit 
de la Parra, Bcates i Sant Pere Més Baix. Quan en la sessió del ro de marq es va 
llegir un ofici de I'Ajuntament reclainant el pagament corresponent a la part que 
ocupaven d'aquell ccns de pensió que gravava I'edifici i que les monges pagavcn 
a la "encomienda de Barcelona", ara vacant, els acadeinics pensaren que es trac- 
rava d'un error i que se'ls tornava a demanar aqiiell chnon de 1'1% exigit ante- 
riorment. Com noiament el 24 d'abril de 1846 el "raino de amortizacion" els va 
tornar a reclamar el pagament amb efectes retroactius, el 16 de maig s'apressaren 
a escriure a 1'Adniinistrador de Béns Nacionals de la Província per indicar-li que 
en  funció de la R.O. de 22 de marq de 1839, en la qual es deia que "los edificios de 
conventos suprimidos que se destinasen á establecimientos de utilidad pública, lo 
fuesen sin sujeción á pagar canon de ninguna especie, exijiéndose este solainentc 
cuando se cedieran aquellos á particulares", aquestes societats estaven exemptes 
dc qualsevol pagament, ja que eren establiments d'utilitat pública. Aviar, pero, 
es varen aclarir els termes d'aquesta reclamació que no tenia res a veure atnb 
l'anterior i va caldre estudiar la millor manera de fer el pagament en  un mo- 
ment, com tants d'altres, difícil per a les economies de I'Academia. El fet que 
fos amb efectes retroactius suposava remuntar-se al 4 de juny de 1838, data de la 
R.O. per la qual es cedia l'edifici a ambdues corporacions. En conseqüencia el 20 

de juny la Societat i 1'Acadeinia sol.licitaren a la Intendencia Provincial podcr 
fer el pagainent de la següent manera: "satisfaciendo anualmente una pensión 



corriente y otra por atrasos", siésque realment nopodienquedarexemptes d'aquest 
pagatiient, ja que no podien fer efectiva aquesta quantitat en  un sol pagament 
per manca de fons. D'aquesta forma, un cop acceptades aquestes condicions, les 
corporacions, inclosa la Biblioteca representada per l'Ajuntamenty5 satisfarien 
el pagament amb regularitat,tZ6 com establia la R.O. de 18 de rnaig de 1846, tot 
beneficiant-se d'alguns avantatges i descomptes com ara l'abonament del 70% 

concedit per R.O. a tot els que pagaven algun debir corresponent a Pany 1843 re- 
latiu a finques de 1'Estat. La Biblioteca Pública finalment va fer efectiu tots els pa- 
gaments fins el darrer, tal cotn sembla deduir-se de l'ofici que va adrecar 1'Acadi.- 
rnia i la Societat el z9 de setembre de 1848, reclamant-li determinades quantitats 
endarrerides. 

Una R.O. de 13 de gener de 1852 va restablir les comunitats religioses feme- 
nines de Barcelona declarant legal la seva existencia i facultant-les per a admetre 
fins a vint novícies. Ja l'any 1846 les religioses santjoanistes havicn fet una pri- 
mera reclarnació i posteriorment, Pany 1848, el Bisbe de la Dibcesi de Barcelona 
havia exigit la devolució de l'edifici de Sant Joan a les seves legítimes propie- 
t$~ries.+'~ En una R.O. de 18 de rnarc de 1848 es va demanar un informe sobre la 
situació, que fou presentat el 9 de maig d'aquell rnateix any. En aquel1 tnoment, 
pero, no sernblava que tingués cap rnena d'efecte real la reclamació del Bisbe. 
Ara, novainent, les religioses, representades per la priora, Rairnunda de Pont, es 
donaren pressa per reclamar el 5 de gener de 18 53 "el segundo piso, las indicadas 
dos casitas y el jardín a fin de poder comunicar con la Yglesia y Coro, circunstan- 
cia que les es de todo punto indispensable, facilitándolas la entrada al Monaste- 
rio por aquella partc que sca menos dificultosa; y de este modo quedará por ahora 
todo el primer piso para la Biblioteca, y los aposentos bajos para la Academia de 
Bellas Letras y Sociedad de Amigos del País". Aquesta proposta, segons deien, 
era l'única acceptable en  funció de les seves necessitats. El 10 de febrer de 1853 
I"'Adrninistraci6n de Directas", després de fer un resum exhaustiu de la qüestió, 
proposava escoltar les corporacions per tal de resoldre la petició de la priora i 
I'enderni mateix se'ls va cotnunicar a aquelles. En la sessió acadernica del 26 de 
febrer de 1853, en el curs de la qual es llegiren, rnitjancant un comunicat del 
Governador de la Província, les reclarnacions de les santjoanistes, es vanornenar 

azi .  El rr d'aeost de 1866 PAczd6mia i la Socierar erciiuen a PAiunramcnr oer dcmanar Que, dhcoid amb elr Dacrcr . . " . . 
establens, dones les insrruccions perrinenrs per tal que s'abonés a l  riesorer de I'Academia, Anroni Buxeies, Pencarregat 
de cenrralirzar eL pagornents, la quantitat de 180 Iliurer que era la meirat"de lar tres pcníiones que deben rarirfacersc' a 
rAdminisrrsciúde B4ns Nacionals. aacord ambla R O  de 18 de maie. - 
416. El fet quc el 6 dc julio1 dc 1848 s'aprcsrfs les corponicions per alpagarnenr de I'ermenrat ccnr fa que aquerter es 
uueixin del rracre rebur.cai de fer havien i a  mar! les  dues"r>ensiones anrerioies"abans fins i ror d e l a  d a n  devenciment. 

decidir rebur,aik (Sessions del6  de jiilioli del20 de novembre de rBi7) .  



Joscp dc Manjarrés zelador de I'edifici, i Narcís Gay i Francesc Permanyer com 
a comissionats de 1'AcadPmia encarregats d'elaborar el dictamen corresponent. 

La comissió va emetre el 30 de tnarc de 1853 un informe per tal que un cop 
revisat es fes arribar al Governador. Els punts principals que es contetnplaven 
eren aqiiests: 
I. N o  entenien aquesta reclamació un cop signat, feia dos anys, el concordat 

amb la Santa Seu,+" tal com s'explicava més endavanr. 
2. Les corporacions no  havien demanat aquest munestir, ans se'ls va concedir. 
3. Ja abans de l'exclaustració el nombre de religioses era insuficient i en  epoca 

de Ferran V11e s'havia parlat de traspassar-les a Sixena. 
4. Assen~alaven que en  aquell moment només hi  havia la reclatnant i una ger- 

mana Llega. 
Tanmateix hi  havia tambt. altres raons més importants: 

1. Si ccdissin tot el que detnanaven de la planta baixa, incloses "las que llamados 
casitas contiguas, que no  son otra cosa que habitaciones del tnistna jardín", 
no els quedaria a les corporacions espai suficient per a les seves necessitats. 

2. La distribució que proposava era anticanbnica i oposada a les regles de la 
clausura religiosa. 

3 .  La rrstitució no era procedent. Ambdues corporacions no gaudien d'aquest 
local de forma il,legal, car els fou cedit pei- una R.O. i e n  aquest moment 
amb la signatura del concordat havien vist confirtnats els seus drets, tal coin 
s'especificava clarainent en  l'article 35 que "sean devueltos á las comunidades 
religiosas los conventos que no han sido enagenados". Posen cn aquest senrit 
diversos exetnples. "Entre ellos pueden citarse en  esta Ciudad la Capitanía 
general, que era de de los PP. Mercenarios, la Universidad que era de los 
Carmelitas, la Administracion militar de Agustinos descalzos, el Archivo de 
la Corona de Aragón de monjas Benedictinas de Sta. Clara y el cuartel de 
Buensuceso de PP. Servitas". 

4. "Solo una medida extraordinaria y en abierta contradicción con los princi- 
pios de derecho podría llevarle á decidir un asunto, que caso de ser cuestiona- 
ble, su resolucion compete esclusivamente á los tribunales de justicia ante los 
cuales harán valer su derecho las Corporaciones propietarias." 
Ara, aprovat el dictamen de la comissió en la sessió del 31 de mar$ de 1853, 

calia elaborar I'infortne que s'havia de presentar al Governador de La Província 
per a fer front a les pretensions de Rairnunda de Pont d'ocupar tot el segon piswg 

428. De rrsulies de1Concordai una R.O. de r 3  de  gener de 1852 va autorirzar Padmirri6 de iiovicieí. 

429. El ,de  mar$ de 185qla Socicrat Economica respon aun ofici de I'Academia dirnt qiie ha nomenar Joan Busquets, 
'Celador del m s m o  edsficio", i Ramoti Anglaiell per Fonnir part de Ii comirriti mixra"a fin de rratar de asuntos concer~ 
nienter a l  edihcio del que ron concesionarias ambas Corpuracionrs". Ar r iu  de la RABLB, r-IV-3. 



L'I d'abril de 1854 es feia saber a 1'Acadkmia que la Reina havia disposat que 
en  relació a l'assumpte de les rnonges calia escoltar també el parer de les corpora- 
cions implicades i que s'havia #elaborar un informe atiib la seva versió dels fets, 
adiuntant una cooia de la K.O. en la aual se'ls feia cessió de l'edifici. 

Ates que aquesta qüestió s'allargava inassa i que les dues institucions es troba- 
ven en un estar d'incertesa, la Societat Economica va remetre un escrit a 1'Aca- 
dkmia el 12 d'octubre de 1855 pera comentar-li que seria indispensable disposar 
d'un docuinent públic que acredités els seus drets a la propietat de l'edifici, ja 
que de moment noinés disposaven de la K.O. corrcsponent. Com que la Societat 
volia construir un gran saló destinat a les sessions públiques, els seinblava que 
seria molt important disposar d'aquest document i poder actuar com a entitats 
urooiet3ries. 
L L 

No esti clar en  quin inoment es va prendrc de forma oficial la decisió de I'em- 
bargainent de l'edifici. El temor a la seva materialització va portar les dues cor- 
poracions a deinanar el 23 d'agost dc 1856 al Governador de la Província el seu 
suport per tal d'aturar de rnument qualsevol intervenció de les oficines de des- 
ainortització abans que es comuniqués la resolució definitiva. Si aquesta decisió 
es feia efectiva, es podria produir la venda de l'edifici o fins i tot una nova ad- 
judicació d'inquilins, un fet que podria afectar La mateixa existencia d'arnbdues 
institucions. 

De la mateixa data i contingut és I'escrit adrecat a la Reina posant kmfasi en 
els conflictes que es plantejarien als inquilins si haguessin de conviure amb les 
dues entitats en un edifici ara pensat cotn a espai a compartir del qual elles no 
serien propietiries. Ja nu seria "este local el más á proposito para conservar en su 
primer piso una Biblioteca pública de inas de 4000 volúmenes, ni para tener en  
sus bajos un rico Museo arqueológico, ni para destinar los corredores del segundo 
piso á las esposiciones anuales de la Asociación de Bellas Artes". En conseqüen- 
cia demanen que l'edifici no estigui inclbs en la llei d'l de tnarc de 1856. 

L'any 1857 es va instruir expedient en relació a la reclainació de les habita- 
cions situades sobre la sagristia, ubicades darrere l'altar major de l'església de 
Sant Juan "con objeto de fabricar un camarín para el santo tutelar de la mis- 
ma". Aquestes habitacions cstavcn ocupades pel porter de I'Academia de Bones 
Lletres. El 8 de juny de 1857 el Governador de la Província va disposar que el 
porter desocupés aqiiestes habitacions que s'havien d'incorporar a l'església de 
Sant Toan. Corn llAdministrador Pr inci~al  de Béns Nacionals de la Província de 
Barcelona va adrecar aquest coinunicat del Governador tant al prior de l'església 
de Sant Joan com al bibliorecari, possiblement pel fet d'ocupar la Biblioteca la 
totalitat del primer pis, aquest darrer va respondre que no podia prendre cap de- 
cisió sense consultar primer el Rector de la Universitat i desprGs les dues corpo- 
racions per considerar-les copropietiries de l'edifici. Per la seva banda, el Priorat 



de la "Yglesia de San Juan" de Barcelona va enviar u11 ofici L'II de julio1 de 1857 
al President de I'Academia demanant-li que complís aquesta ordre i desocupés 
aquestes habitacions "en obsequio de la mayor gloria de Dios". 

El fet de designar-les amb el terme de copropietiries va exaltar els inims de 
I'Administrador Principal de Béns Nacionals, que, en el seu coinunicat del 17 de 
juny, puntualitzava: "Debo hacerle observar que al llarnar co-dueñas del edificio 
á las Corporaciones que cita, parte de un principio equivocado, pues á estas, lo 
mismo que a la biblioteca no se les ha concedido, como no podía hacerse, el do- 
minio y propiedad del edificio convento de Monjas de S. Juan, según el contesto 
de las Reales Órdenes por las que se permitió el establecimiento en él de la Bi- 
blioteca y Corporaciones mencionadas, y muy particularmentc cn las prevencio- 
nes de la Real Orden de I" de abril de 1845, que esta Administración está en el 
dcber de hacer cumplir g respetar en todos los estremos que comprende, sin que á 
ello se oponga el conocimiento que U. ha dado sobre el particular al Y. Sr. Rector 
dc la Universidad y Corporaciones citadas, a las que no incumbe resolver sobrc 
lo acordado por el Exmo. Sr. Gobernador civil de la Provincia, sino acatar y obe- 
dccer lo dispucsto por la Superioridad, no podrán menos de hacerlo, quedando 
por consiguiente desvanecida completamente la idea del dominio y propiedad 
del edificio Convento de S. Juan, que equivocadamente y con la mejor buena fé 
sin duda hubieran podido creer 6 figurarse." 

La resposta del 19 de juny de la Biblioteca Pública 6s contundent: "Debo 
manifestarle que en cuanto dije me arreglé á lo que de sí arroja el docutnento 
original que, entre otros, obra en el archivo de la Academia, y por el cual consta 
que el edificio que era Monasterio de S. Juan fue cedido diez y nueve años hace 
en toda propiedad ri las Corporaciones que le ocupan, las cuales sin duda sabrán 
acatar. como es debido ...." 

A poc a poc la comunitat de religioses va fent pressi6 simplement pel fet de 
sentir-se recolzades. De la antiga comunitat, anterior a l'exclaustració, noinés 
resraven ara dues monges, Raiinunda de Pont, la priora, i Bautista Berenguer i 
Mons, que vivien de forma molt austera en un pis de lloguer del carrer Sant Pere 
Més Baix. El 18 de febrer de 1858, des d'Hisenda i en cotnplirnent d'una R.O., 
es demanava ara al President de I'Academia si en el monestir de Sant Joan "se 
podrán establecer en-el segundo piso del mismo á la Comunidad rnenciotiada". 
Novament el 26 de febrer tornaven a insistir en la mateixa petició fent menció 
del seu anterior escrit en relació al qual errbniament s'indica que fou el 16 de 
febrer en lloc del 1 8 ? ) O  

Es desconeix com es va resoldre la situació, pero sc sap, cn canvi, que els 
pirjors pronbstics en relació a la devolució de l'editíci a les monges varen seguir 

3 Arxiu cir Iñ W L B ,  i ~ l I J ~ i r .  37 antic 



el seu curs. La docurnentació, incompleta, recull un darrer document, un ofici 
de YAcademia al Governador del 6 de desembre de 1859, en el qual es lamenta 
dels inconvenients que aquesta nova disposició, que ja es presenta cotn un fet 
consumar, li planteja, en especial al seu Museu. 

Al darse á las religiosas de S. Juan la posesión de la parte de edificio que se les ha devuelto, 
y al practicarse las obras que se han proyectado para su clausura, se ponga como se v i  á 
poner á esta Corporacion en el caso de trasladar sin saher adonde algimas piedras de gran 
mole que constit~lyen otros tantos preciosos rnonuinentos dignos de ser conservados; y 
sobre todo que rellenando algunus arcos de la galería donde existe el Museu se disininu- 
yan como sc van á disminuir considerablemente las luces y la ventilacion del local; de 
suerte que dejará de será propósito para el objeto, una vez se Iiagan cambiado sus actuales 
coiidicioi~esY coi110 la desaparicion ó abandono de aquel sagrado depósito afecta los iii. 

rereses morales del país, más bien que los de la Academia; ha acordado esta hacerlo así 
presente á V.E. para que en ningun tiempo pueda recaer sobre ella la responsabilidad si se 
realizan sus tristes presentiinientos. 

Fruit de les reiterades reclainacions de la oriora Raimunda de Pont arnb el 
proposit d'obtenir el segon pis ocupar per la Societat Econbmica i l'Academia,+)' 
el fehrer de 1859 el Ministeri de Gracia i Justícia va ordenar que I'Academia i La 
Societat Economica desallotgessin el segon pis i el jardí amb les hahitacions con- 
tigües tal com s'havia acordat en un principi. En la sessió del 17 de setembre es 
va llegir un ofici del Governador Civil comunicant una R.O. del 14 de juliol que 
disposava que ambdues corporacions havien de reduir els seus respectius espais, 
que quedaven limitats al primer pis. Tot aixb va provocar una serie de canvis que 
afectarien l'arxiu, que va ser traslladat a una de les sales que havia estar habitació 
del porter, i a algunes de les obres del Museu, només les indispensables, que foren 
reubicades en  un altre lloc de l'edifici a fi d'aixecar les parers de la nova 
El soci Katnon Busanya, descontent per la resolució que havia pres el Govern, 
va dimitir del seu cirrec (10 d'octuhre de 1859). L'AcadSrnia, per la seva part, es 
plantejava fins i tot posar recurs judicial per la via del contenciós-administratiu a 
laja esmentada R.O. del 14 de juliol, pero per prudencia es va decidir no fer-ho. 

Finalment, el 3 de marc de 1860 el bishe de la dibcesi, Josep de Palau i Térinens, 
va lliurar a les monges la part de i'edifici que havien reclama, que incloia tamhé el 
segon pis de la casa de la placa de les Beates. Taninatcix fou inolt breu per a elles el 
goig de tomar a la seva casa, car la revolució de setembre de 1868 les en va privar 
novament instal.lant en el segon pis del convent l'Arxiu Notarial. La seva tena- 
citat i els canvis polítics que es prodiiiren amh l'arribada de la 1" República feren 
possihle que poguessin recuperar el convent que els fou restituit el r t  de maig de 
1874, després d'una etapa en La qual s'havia pcnsat a subhastar el tnonestir. L'ober- 

431. Sessions~cñd&mi~uesdei 2r degelieii I r  de febrer de 18ig Vcgeu tamb"l'acra delarerri~del~i demarcde 1653. 
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tura de la Via Laietana va precipitar la seva venda el 2 de novernbre de 1880 i el 
trasllat de la cornunitat a una nova casa a Sant Gervasi. L'any 1882 es va iniciar 
I'enderroc del convent, rnentre que l'església, convertida en  capella castrense, es 
va mantenir fins el 1888. 

Les peces del Museu restaren en I'edifici de Sant Joan fins el seu trasllar al de 
Santa Agata l'any 1879. Al llarg d'aquests darrers anys els acadkmics celebraren 
les seves reunions en diversos llocs dc la ciutat. 

Amb la desaparició de l'edifici es tanca definitivarnent un procés iniciar l'any 
1835 que, lluny de concretar-se en  una rcalitat duradora tal coin anhelaven els 
seus prornotors, va esdevenir només part d'un projecte que altres institucions 
continuaren amb les mateixes il.lusions i arnb rnés coneixements, pcrb també 
arnb fracasos semhlants, tot i disposar de rnés recursos i d'infi-aestructures rnés 
potents. Cal, pero, no  deixar-nos enlluemar pels suposats progressos realitzats ni 
deixar-nos arrossegar per un hipercriticisrne que ens pugui portar a jutjar arnb 
excessiva duresa la tasca realitzada per altres al llarg d'un passat que ara ens 
por sernblar rernot. El que és més important és que aquesta etapa del Museu de 
I'Acadernia constitueix un capítol important de la historia dels inuseus de la 
nostra ciutat i una balda indefugible. Si  I'Acadkmia no  hagués portat a terme la 
recollida de materials entre 1835 i 1844, rnolts d'aquests s'haurien perdut i ara 
no formarien part de les col.leccions dels nostres rnuseus. Si donem un cop d'ull 
a la relació d'obres de I'apkndix podem copsar la seva importancia noinés en  el 
fet que moltes d'elles estan actualment exposades. Només per aquest rnotiu ja es 
pot considerar que 1'AcadCmia va acornplir una part important de la seva rnissió. 



RELACIÓ DIOBRES DE L'ACADEMIA DE BONES LLETRES EN EL 
MUSEU DE LA CAPELLA DE SANTA AGATA CLASSIFICADES 
CRONOLOGICAMENT 1 PER PROCEDENCIES 

- IRC-1: (>. FALIKE, M. MAYER, 1. RODA, Inscriptions romaines de Catalope, 1. Barcelr~ne 
(sauf Barcino), París 1984. 

- 1RC-IV G. FABRE, M. MAYER, l. RODA, Jnscriptions romaines de Catalogne, 1V. Barci- 
no, París 1997. 

- MACB: Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona. 
- MHCB: IvIuseu d'Histbria de la Ciutat de Barcelona. 
- MNAC/MAC: Museu Nacional d'Art de Cacalunya / Museu d'Art de Catalun1;a. 
- MPA: Museu Provincial d'Anriguitats de Barcelona (Museu dc Santa Ag;ita). 
- RGMB: Registre General di. Museus de Barcelona. 
- RIT: Die ~omischen Inschrif~en uon Tarrnco, Berlín 1975. 



RESTES ANTIGUES 

Lapides romanes 

Palau Reial Major/Muralla/Santa Clara i antiga Inquisició 
I. Lapidadedicadaper Titus Iulius Placidus als déus i a les deesses. "En el palacio de los 

Condes y después Inquisición" (Ripoll)' (1837) (MPA 855) (RGMR 14913) (1RC- 
IV 9l) (MACB 19027). 

2. Lipida dedicada per Titus Iuliiis Placidus als déus i a les deesses. "En el palacio dc los 
Condes y después Inquisición" (Ripoll) (1837) (MPA 1279) (RGMB rqorz) (IRC- 
IV 2) (MACB 19036). 

3. Lipida dedicada per Titus lulius Placidus als déus i a les deesses. "Eii el palacio de los 
Condes y después lnquisicií,nn (Ripoll) (1837) (MPA 934) (RGMB 14006) (IRC- 
IV 6) (MACB 19048). 

4. Lapida dedicada per Titus Iulius Placidus als déus i a les deessrs. "En el palaciu de 
los Condes y después Inquisición" (Ripoll) (MPA 1275) (RGMB 14003) (IRC-IV 
8) (MACB r90g7). 

5 .  Lapida dedicada per Tirus lulius Placidus als déus i a les deesses. "En el palacio de los 
Condes y después Inquisición" (Ripoll) (1837) (MPA 1278) (RGMB 14004) (IRC- 
1V 5) (MACB 19039). 

6.' Lipida dedicada per Titus lulius Placidus als déus i a les deesses. No hi ha  dades de 
la seva procedencia (MPA 1272) (RGMB 14013) (IRC-IV 3) (MACB 19038). 

7. Lapida dedicada per Titus Iulius Placidus als délis i a les deesses. Se'n desconeix la 
procedsncia (MPA 935) (RGMB 14oo5) (IRC-IV 4) (MACB 19096). 

8. Lapida dedicada per Titus lulius Placidus als déus i a les deesses. Localitzada l'any 
1837 segotis Ripoll (MPA 1274) (RGMB 14008) (IRC-IV 7) (MACB 19035). 

9. Lipida funeraria de Fabia Psyché (segle 11 d C.). "En el palacio de los Condes y 
después Inqiiisición" (Ripoll) (1835~) (MPA 1198) (RGMB 14836) (IRC-IV 164) 

(MACB 9535). 
10. Lapida funeraria de Fidelis (final del segle r r  d C./ra meitat del III d C.). En el Pala- 

cio de los Condes y después Inquisición (Ripoll) (1837) (MPA 1199) (RGMB 14900) 
(IRC-IV 252) (MACR 9533). 

11. Fraginent de lapida funeraria (final segle r d C.). "En el Palacio de los Condcs y 
después Inquisición" (Ripoll) (1837) (MPA 1200) (RGMB 14839) (IRC-IV 74) 

(MACB 9592). 

I. Sobre una pait dels manuscrits d'epigrafia del canonge Ripoll coníervarr a LAniu Episcopal de Vic vegeu: M. 
Ma~rn,"Epigraha. i.6Epigraha imanurcritr. 16.1 Elspapersdel canonge RipoUde Vic"a FonamrntiS (1992) i r z ~ q  

' P g . .  ., rr7. Eii relació a la  seva figura i a Is srva aportació erudita vegeu rambé M. M a u ~ n ,  "Epigrafia hispinica y transmision 
literatia con especial atención a la manurcrid'a Epzgraphie Hirpaniqui. Paris 1984, pigr. 31-13. 
r .  Aquest primer conjuni lo-mat pri 8 Iipides pertany a la sfrie dPnrctipcions dedicades als déus 1 s les dersses cons- 
titiiit originiriamcnr segons Mommren per dome lipides, sis a déus i sis a deesses. Elr edirorr de les IRC les daten en el 
regle 11 d. C. 
3. Aqursres tres Iipider de procedCncia descoiieguda probablemenc foren localinadrs jiinramenr amb les anteriorr. 
4. Sembla que er tracn $un error. Hauria de ser rBj7, com les almes. 



12. Lapida funeriria de Marcia Gratilla (segle r d C.). "En el Palacio de los Condes y 
después Inqiiisición" (Ripoll) (1837) (MPA 1203) (RGMB 14862) (IKC-IV 189) 
(MACB 9516). 

13. Fragment d'inscripció cominemorativa probablement d'un editici públic (segle 11 

d C.). En una casa de D. Berenguer (Pérez Bayer'). "Redescubierta eti 1837 eii el 
Palacio de los Condes y después Inquisición" (Ripoll) (MPA 1208) (RGMB 14938) 
(IRC-IV 38) (MACB 19810). 

14. Lipida funerjria de Gal.la (final del segle r a C.). De la torre n. 8 de la muralla, prop 
de la baixada dc la Canonja (MPA 859) (RGMB 14333) (IRC-IV 223) (MACB 

9504). 

Palau Comtal Menorh 
15. Lipida del moiiiiment funerari de Marcus Aufidius Fructus, d'Antoiiia Syiiepheru- 

sa, la seva esposa, i de Marcus Aufidius Fructinus (segle i d  C.) (MPA 860) (RGMB 
14876) (IKC-IV 148) (MACH 9544). 

16. Lipida del monumenr funerari de Marcus Cornelius Euvenus, de Coelia Sevcra, la 
seva esposa, i dels lliberts Phaenusa i lphiclus (segle i a C . )  (MPA 1212) (RGMB 
14831) (IRC-IV 79) (MACB 9572). 

17. Lapida funeraria de Caius Terentius Roinanus (tinals del segle 11 / inicis del iii d C . )  
(1859) (MPA 1222) (RGMR 14901) (IRC-IV 212) (MACB 9519). 

18. Lapida funeriria d'Aelius Prirnianus i del seu hll Caecilius Prirnianus (finals del se- 
gle 11 / inicis del III d C.)  (MPA 1277) (RGMB 14011) (IRC-IV 141) (MACB 9585). 

19. Petit inonuinent ainb inscripció que reprodueix 1111 tetiiple in antis que servia d'al- 
tar (segle I a C. / segle i d C.) (MPA 936) (RGMB 14016) (IRC-IV 18) (MACB 

19078). 

Carrer Banys Now 
20. Lapida funeriria de S~ilpicius Ursianus (segona iiieitat del segle t i  d C.) .  Descoberta 

l'any 1836 e n  el carrer dels Banys Nous (MPA 932) (RGMB 14009) (IRC-IV 211) 
(MACB 9580). 

21. Lipida funeriria d'usiilenia Valentina (segle 11). En el carrer dels Banys Nous n .  11 

(MPA 1209) (RGMB 14922) (IRC-IV 228) (MACB 9522). 
22. Fragment d'inscripció funeraria (fitials del segle i a C.).  En el carrer de15 Banys Nous 

n. 14-16 (MPA 1211) (RGMB 14926) (IRC-IV 155) (MACB 9578). 
23. Lipida fui~eraria de Faustinula (seglc 11 / segle 111). En el carrer dels Batiys Nous al 

costar de la Baixada de Santa Eulilia, "davant del carrer de ['Ave Maria" (1849) 
(MPA 1213) (RGMB 14903) (IRC-IV 250) (MACB 9557). 

5 .  J. P a u x ~ n u  i hsurri,"htigiiedadrs de Bircelona recogidas por el Dr. Biyei de Fiaiicesc Pérez i Bsyer", Avxiu de 
lartor Cotalarii Antiir, ri ( r g g r ) ,  pjgr 396-432. 
6. A més de les Iipider que h g ~ ~ r r n  eii nijiiesia reiació recollides pei I'AradGmia l i i  Iia alties fragmeiitr de la marcLua 
procedencia, segons Hübner, icrualment desipnregurs (IRB i67/IKC~IV 2 5 5 ;  lKH z+7/1KC-IV 277 i tu I+~/IRC-IV 
29i)Tampoc va uigiesraren rlMiiarii ilr i'Acail&mia el pedesiñlde Lucius Licinius Secundus (IRC-IV 85) (MACB 7548) 
que Huhtier va veure a casa &un cornerciaiir ique ,  regons cs dcia cn aqueiimoment.pmcedia del Palau Comtal Menor 



24. Lipida del rnonument funerari de Deciin~is Iulius Fa~isc~is i de Deciinus Fauscus Ver- 
nus (primera meitat del segle i d  C.). Entre els carrers dels Banys i de S. Rainon del 
Call (Ripoll) (1836) (MPA 1221) (RGMB 14897) (IRC-IV 175) (MACB 9509). 

Carrer de la Volm del Call 
25. Pedestal dedicat a l'ernperador Cesar Marcus Aurelius Claudius (anys 269.270). "En 

la calle de la Bolta del Call.. ." (Pérez Bayer) (MPA 1224) (RGMB 14871) (IRC-IV 

24) (MACB 7546). 

P l q a  del Rei 
26. Lapida funeraria de Lucius Valerius Hedistus (se& 11). Sota la Placa del Rei de 

Barcelona al costat del inur de Santa Agaca (1849) (MPA 1218) (RGMB 14909) 
(IRC-IV 113) (MACB 9548). 

Baixada dels Lleons 
27, Lapida del mr~nument funerari de Lucius D»mitius Corinthus, de la seva esposa 

Doinitia Priinula, i d'alcres membres de La fainília (seglcs i / 11). Localitzada en la 
Baixada dels Lleons (MPA 1220) (RGMB 14840) (IRC-IV 157) (MACB 9538). 

Casa de llArdiaca 
28. Inscripció fiincraria de Volusia Paterna (segle 1 1 ) .  (MI'A 933) (RGMB 14014) (RIT 

692) (MACB 9507). 
29. Lipida funeraria de Caiiis Aeinilius Antonianus i de la seva filla Aeinilia Optata 

(segie 1). (MPA 937) (IRC-IV 51) (MACB 9536). 
30. Lipida funeraria de Liiciiis Pedanius Euphron (finals del segle 1). (MPA 1232) 

(RGMB 14874) (IRC-IV 108) (MACB 7564). 
31. Lapida de Cai~is  Iuli~is Seneca Licinianus (segle 11) reutilitzada en l'altre costat per a 

una inscripció de l'ernperador Lucius Doiniti~is Aurelianus (entre l'any 270 i el 272) 
(Ml'A 1270) (RCMB 14850) (IRC-IV 41 i 25) (MACB 7550). 

32.  Inscripció que cornmemora la construcci6 d'uns banys a Barcelona per Lucius Mi- 
nici~is Natalis i pel seu fill Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus (2 fragments, 
iin dels quals trobat a Mollet I'any 1876 per L'Associació d'Excursions Catalana) 
(prirricra meitat del segle 11 d C.) (MPA 950 i 1307) (IRC-I\J 30) (MACB 19011). 

En cases particulars 
3 3  Lapida funeraria de Nuinisia Pepernia (primera rneitat del segle ii d C.). En la casa 

del Marqtr&s de Barbera a la placa dc la Cucurulla (1845) (MPA 1216) (RCMR 
14911/142#) (IRC-IV 131) (MACB 9540). 

34. Lipida funei-aria de Clodia Pephilernene (primera ineitat del segle ii d C.). L'any 
1844 cn la casa de Domingo Giberr i Sauri en la F l ap  de Sanr Just (MPA 1217) 
(RGMB 14910) (IRC-IV 125) (MACB 9560). 

35. Lapida dedicada a Minerva Augusta per Marcus Auf~istinus Hoin~incio (primera 
incitar del seSle TI d C.). En la casa no i del carrer del Cometa (1844) (MPA 1223) 
(RGMB 14872) (IRC-IV 14) (MACB 19046). 



36. Lapida dedicada a Lucius Licinius Secundus pel seu amic Paullius Paullinus. "En 
la calle que va desde la ~ l a z a  de Santa Ana al Portal del Angel al lado de la puerta 
de la casa que antiguamente era de los Clasquerins" (Pujades') ara del Marques 
de Ayerve, D. Pedro Ignacio de Urries (MPA 1226) (RGMB 14902) (IRC-IV 98) 
(MACB 7560). 

37. Pedestal commcrnoratiu de Nummius Aemilianus Dexter (darrer quart del segle 
IV). "En una casa de Bautista Casador.. .en la calle de Gignás"   puja de^)^ també ara 
propietat del Marques d'Ayerve (MPA 1229) (RGMB 14905) (IRC-IV 36) (MACB 

7563)- 
38. Pedestal dedicat a Caius Iuliiis Paulinus (segle 11 d C.).  Perez Bayer ja la va veure 

"en la misma Riera de S. Juan frente a la iglesia de los Cotiiendadores de Malta, 
Casa de los Vilancis, en el zaguán al lado de La Escalera" (MPA 1264) (RGMB 

14854) (IRC-IV 64) (MACB 9539). 
39. Lipida funeraria de Tito Cassio Flavino (segle i r  d C.).  En la casa de Rocabi-una 

en la Riera de Sant Joan (1831) (MPA 1271) (RGMB 14010) (RIT 179) (MACB 
9501). 

Església de Sant Miquel 

40. Pedestal de Lucius Licini~is Secundus. En la porra lateral anomenada del cementiri 
(MPA 1227) (RGMB 14908) (IRC-IV 96) (MACB 7561). 

41. Lapida commemorativa de Lucius Licinius Secundus (1876) (MPA 1228) (RGMB 

14904) (IRC-IV 87) (MACB 7559). 

Sant Pere de les Puelles 

42. Pedesral dedicat a Lucius Pedanius Secundiis lulius Persicus (segle 11). Dins l'hort de 
Sant Pere de les Puelles (MPA 1231) (RGMB 14914) (IRC-IV 37) (MACB 7552). 

43. Lipida d'Alerhius. Quan Hübner la va veure estava col.locada com a coberta d'un 
sarcbfag procedent de Sant Cugat (MPA 872) i els va considerar que formaven un 
conjunt (MPA 1170) (RGMB 14888) (RIT 503) (MACB 9569), 

7. G.Pu~a~~s,CrÓnioiUn~~~1in!d~!Ynn~ipad0deCnla!~ñ0e1~~l~~pn~~p101&lngIo~~11,V1llv~~s~,Bar~on~8ig-~8jz. 
La referencia a aquesta lapida es troba al rom 111, pig. zo, llibre Ix cap. XXD[. 
8. Ara aquesra i I'anreriai es rrobaven junrei en una casa delMarques d'Aycrve. 



No se'n coneix la procedencia9 
44. Lipida dedicada a I'emperador Marc Aureli Antoní August (segle r r )  (MPA 1230) 

(RGMB 14866) (IRC-IV 21) (MACB 7555). 
45. Lapida dedicada a Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus el Jove per la institu- 

ció d'un llegat (segle 11) (MPA 1233) (RGMB 14946) (IRC-IV 33) (MACB 7554). 
46. Lapida de Gaius o Lucius Rufidius Pollentinus (segle 11) (MPA 1263) (RGMB 

14860) (IRC-IV 133) (MACB 22349). 
47- Lipida de Marcus Herennius Severus (segle 11) (MPA 1265) (RGhZB 14945) (IRC- 

IV 61) (MACB 9527). 
48. Fraginent d'inscripció (segle I de C . )  (MPA 1266) (RGMB 14947) (IRC-IV 260) 

(MACB 22351). 
49. Lapida funeraria dels fills d'Oculatius i de Pedania (segle TI) (MPA 1267) (RGMB 

14916) (IRC-IV 199) (MACB 9528). 
SO. L3pida dcdicada als déus Selvans per Marcus Antonius Chrysogonus (segle 11) 

(MPA 1273) (RGMB 14002) (IRC-IV 16) (MACB 19032)- 
51. Fraginent d'inscripcii, romana (segle I a C.) (MPA 856) (RGMB 14948) (IRC-IV 

230) (MACB 9591). 
52. Lapida funeraria de Valeria Faventina (segle I a C.) (MPA 857) (RGMB 14334) 

(IRC-IV 224) (MACB 9505). 
53. Lipida dcdicada a Lucius Rufidius Onesimus, a la seva esposa Rufidia Euché i a 

tres dels seus lliberts (segle 1) (MPA 858) (RGMB 14878) (IRC-IV 208) (MACB 

95~1). 
54. Lapida funeraria d'uniidius Abrocomas (MPA 931) (IRC-IV 18:~) (MACB). 
55. Lipida dedicada a Venus Augusta per Marcus Porcius Martialis (segle 11) (MPA 

1201) (RGMB 14920) (IRC-IV 17) (MACB 19054). 
56. Lipida funeraria de Decimiis Herennuleius Dorotheus i de Porcia Buccia (segle I )  

(MPA 1202) (RGMB 14940) (IRC-IV 173) (MACB 9526). 
57, Lapida funeraria dedicada per Platanus a la seva filla (segle 11) (MPA 1204) (RGMB 

14896) (IRC-IV 234) (MACB 9510). 
58. Lapida de Cai~is Atinius Rassus i de Numenia Germana (segle 1) (MPA 1205) 

(RGMB 14917) (IRC-IV 146) (MACB 9547). 
59. Lipida del monument funerari de Callityches i del seu marit Gaius Trocina Agathio 

(scgles 1-11) (MPA 1206) (RGMB 14882) (IRC-IV 214) (MACB 9589). 

g. Entre els diverror documents hi ha algones referencies a ljpider romaties rense identificar que relarionem en o d r e  
cranolbgic i que deuen correrpondre a alguner de Icr que es tioben dini aqursr aparcar: Una Iipidi romani en la casa 
que la comunirat dc Santa Clara té en la Bauada de Santa Clara (rEjS), "una buena iipida romana de los Marqueses de 
Monisrroi'(r8&); una ljpida de jaspi deTanagona en laplaGa de la catedralde Barcelona (r8w)i'ama l5pida romanacuya 
estraccion dcl lugar en que se h a b  no sabemos si será asequible" (1844); una Iipida romana trobada en una casa propi- 
r ta t  de Ramon Maspons (1846); tres Ijpideí romancs, una de les quak en una encavació davant rerglésia de Santa Clara 
(1847); una lapida romana trobada en un trnrny propiciar de Josep Pujo1 (1848) Ér elmarcvtpiopietari que va Uiurar r 
I'Ac~cadtmiarirelleu amblaverge i dotianrr procedent &1arnpmnyi(car.j18);"un lromde Ijpidaai parecer romana que 
ecsiste en el pórtico de eras Casas Consistorinles enconrrada días pasador en las crca\~aciones que se esrjn practicando 
en la Plnw de la Con~citucióti (1848)~ algunas lápidas romanas" (1855) i una lapida romana cedida pel Bar6 de Maldi. 



60. Pedesral dedicat a Lucius(?) Maiidulius Crescens (segles 1-11) (MPA 1207) (RGMB 
14932) (IRC-IV 42) (MACB 22347). 

61. Lapida funeraria de Marcus Stabilius Caelestinus (segles 11-111) (MPA 1210) (RGMB 
14918) (IRC-IV 210) (MACB 9567)- 

62. Ljpida fiineraria de M(?)  Cetegiana (segles 11-111) (MPA 1214) (RGMB 14906) 
(IRC-IV 192) (MACB 9587). 

63. Lipida fiineriria de Lucius Valerius M«ntanus (segle 1) (MPA 1215) (RGMB 14877) 
(IRC-IV 220) (MACB 9517), 

64. Pedestal dedicat a Lucius Minicius Natalis Quadi-onius Venis el Jove, fill de Lucius 
(segle 11 )  (MPA 1219) (RGMB 14870) (IRC-IV 32) (MACB 7565). 

65. Inscripció sup«sadainent atribuida a un edifici públic (segles 1-11) (MPA 1225) 
(RGMB 14899) (IRC-IV 50) (MACB 9515). 

66. Mil.liari rolni datar I'aiiy 251 d C . ,  dedicat a i'emperador Deci. Elias de Molins el 
descriu com a procedent de Santa Eulilia de Konpna ,  de la Casa Vendrell, "doi1- 
de servía de guarda-suelos junto a la puerta", i havia estat cedit a 13Acad?rnia per 
Manel de Bofarull. Segons els editors de les IRC es tracta d'lina confiisió d'ELias de 
Molins, jaque aquest mil-liari havia estat localitzat Pany 1842 e n  el Molíde les Ca- 
nes a Centelles (Ripoll) (MPA 1281) (RGMB 14937) (IRC-1 168) (MACB 7592). 

67. Sarcbfag roma del Rapte de Proserpina cedit per la Sra. Maria Anna Vebils (MPA 

869) (MACB 9570). 
68. Sarct~fag roini de la Casa de I'Ardiaca amb la representació de la cacera del Ileó 

(MPA S701 (MACB 9590). 
69. Sarcbfag paleucristii "de la hostería llamada del Sable" a Barcelona (MPA 871) 

(MACB 19919). 

Capitells 
70. Capitell de columna corinci. N o  hi ha dades de la seva procedtncia (MPA 897) 

(Actualment al MACB). 
71, Capitell corinti. N o  lii lia dades de la seva procedencia (MPA 1234) (Actualinent 

al MACB). 
72. Capitell corinti. N o  hi ha  dades de la seva proced?iicia (MPA 1235) (Actualment 

al MACB). 
73. Columna romana arnb capitell del carrer Paradís (MPA 1160). Integrada ainb la 

resta del conjunt. 
74. Capitelld'angIe corinti. N o  hi  hadades de la seva procedencia (MPA 1236) (Actual- 

. . 
rnent al MACB). .;. . .. ,, .,, . 



75. Capitelld'arigle corinti. No hi hadades de la sevapr«ccdSricia (MPA 1237) (Actual- 
ment al MACB). 

76. Capicelld'anglecorii~ti. No hi ha dades de laseva procedencia (MPA 1238) (Actual- 
inent al MACB). 

77. Capitelld'angle corinti. No hi hadadesde laseva procedencia (MPA 1239) (Actual- 
mental MACB). 

78. Capitell d'angle corinti. No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1 2 4 )  (MACH 

19045). 
79. Capitelld'anglecorinti. No hi ha dades de la scvaprocedencia (MPA 1241) (MACB 

19007). 
80. Capitell d'anglecorinti. No hi hadades de laseva procedencia (ML'A 1242) (Act~ial- 

inent al MACB). 
81. Capitelld'angle corinti. No hi hadadesde la seva prncedencia (MPA 1243) (Actual- 

ment al MACB). 
82. Capitell rotiia d'angle. En enderrocar una casa de la baixada de Viladecols (1872) 

(MPA 12x5) (Actualment al MACB). 
83. Capitell iomj d'angle. En enderrocar una casa de la baixada de Viladecols (1872) 

(MI'A 1256) (Actualinent al MACB). 
84. Capitell corinti d'angle. Del sector de la muralla del carrcr Avinyó quan foil ender- 

rocada (MPA 12x7) (Actualment al MACB). 
85. Capitell de columna corinti. No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1258) 

(Actiialment al MACB). 
86. Fragment de pilastra "en el tros del nou carrer de de la Placa de la Trinitat a la de la 

Constituci3 (1848) (MPA 12x9) (Actualnient al MACB). 
87. Fragment de pilastra "en el tros del nou carrer de de la Placa de la Tririitat a la de la 

Constitución (1848) (MPA 1260) (Actualment al MACB). 
88. Fraginent de pilastra "en el tros del nou carrer de de la Plaqa de la Trinitat a la de la 

Constitució" (1848) (MPA 1261) (Actualment al MACB). 
89. Hases de colurnncs i pilastres antigues. No hi ha dades de la seva procedkncia (MPA 

1418) (Actualment al MACB). 
90. Fragineiits de pilastres d'angle. No hi ha dades dc la seva procedencia (MPA 1420) 

(Actualment al MACB). 

Ares 

91. Ara rorriana sense inscripció. No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1113) 
(Actualment al MACB). 

92. Ara romana sense inscripció. No hi ha dades de la seva procedklicia (MPA 1276) 
(Actualment al MACB). 

Escultura 

93. Bust de personacge amb cuirassa no identificat (MPA 1055) (MACB 7575). 
94. Bust d'Adrih (MPA 1056) (Actualment al MACB). 
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95. Bust de personatge amb cuirassa no identificat (MPA 1057) (MACB 7579). 
96. Bust d'Antoní (MPA 1058) (MACB 7580). 
97. Bust de personatge amb cuirassa no identificat (MPA 1059) (MACB 7577). 
98. Testa romana no identificada (MPA 1060) (MACB 7585). 
99. Testa de Lucius Verus (MPA 1061) (MACB 7578. Només el cap). 

100. Testa probabletnent d'un membre de la iiissaga júlia-cliudia (MPA 1062) (MACB 

7584). 
101. Testa de Neró? (MPA 1063) (MACB''). 
102. Testa de Vitel.li (MPA 1064) (MACB 7576. El bust sense cap porta el núm. MPA 

2713). 
103. Testa d'epoca imperial (Ursus Servianus?) (MPA 1065) (MACB 7582). 
104- Testa de personatge no identificat (MPA 1066) (MACB 7586).lL 
105. Escultura roinana de Priapus procedent d'Hostafrancs (MPA 1161) (MACB). 
106. Fragment d'escultura que representa una persona ajupida sensc cap. No hi ha 

dades de la seva procedencia. Albercini (pig. 415) la considera medieval (MPA 
1167) (MACB). 

107. Testa romana de dona amb una corona d'heura (?)  que durant un temps va ser 
considerada errbniament com a pertanyent a la figura de Priap~is. No hi ha dades 
de la seva procedencia. (MPA 1068) (MACB 9582). 

108. Element arqiiitectbnic en forma de cariatide (1,78111). Albertini la creu medieval, 
com ja apuntava Manjarrés. No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1171) 
(MACB 19055). 

109. Fragment d'uii cogat. En enderrocar una casa de la baixada de Viladecols en la 
zona de la muralla antiga (1872) (MPA 1421) (MACB 19018). 

110. Fragment d'una estatua de guerrer. En enderrocar una casa de la baixada de Vila- 
decols en la zona de la muralla antiga (1872) (MPA 1422) (MACB 19018. Forma 
amb ['anterior un mateix conjunt). 

111. Fraginent de fris amb triglifs i mascares (segle 1 d C.). En enderrocar una casa de la 
baixada de Viladecols en la zona de la muralla aiitiga (1872) (MPA 1172) (MACB 

19013) 
112. Fragnierit de fris amb ti-iglifs i miscares (segle I d C.). En enderrocar una casa de la 

baixada de Viladecols en la zona de la muralla antiga (1872) (MPA 1173) (MACB 
19012) 

113. Fraginent en dues parts d'un fris d'estil dbric ainb bucranis (segle I d C.). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 1184) (MACR 19016) 

114. Element decoratiu semblant a Liiia antefixa amb representació probablement 
d'Hercules en forma de mascara teatral. No indica la seva procedencia (MPA 
1174) (MACB 19020). 

ro. Amb el número 7571 hi ha dos burrr eii el Museu Arqueoldgic de Barcelona. un conespon al rerrat de Luciur 
Vems, elburr renre cap, i iilrre a aquest de Neró. Avegader no ha errat posrible coneixer els iiúmeras de regisrre. En tal 
ws he optat per indicar-ne nomes Ii uliicació. 
11. A Bnrrr, Colonia Julio Auguilo Yolema Favmtin Barcino, Madrid 1966 pagr. 116-128, SUPOS. que podna tractar-se 
aun dels dos busts de marbrc rensc idenrificir que foren localirzats en el carier dels Banyr Nour en la casi propiecar 
d'Errcvc Capdevila. 



115. Fraginent de iris amb figura togada i cavall. Probablement reutilitzat en la muralla 
(MPA 1175) (MACB 19037). 

116. Fragrnent de comisa arnb cap de Ileó que servia de girgola. Trobat en cl carrer de 
Regornir quan s'enderrocaren les portes de la muralla (1862) (MPA 1180) (MACB 

19073). 
117. "Otro pedazo de cornisa con otra cabeza de león, pero todo de menores diinensio- 

nes" (Cataleg manuscrit de 1880)." A la dreta del Ileó hi ha una fulla d'acant. 
Segons Piiig i Cadafalch forma part de la cornisa del temple del carrer Paradís 
(Alhertini pag. 420) (MPA 1x81) (MACB). 

118. Fragment de fris d'una cornisa ainb cap de Ileó (segle 1 d C.).  Albertini considera 
que aquest i el no 1181 són semblants i fers amb la mateixa cura (pag. 420). No 
s'indica la seva procedencia (MPA 1176) (MACB 19026). 

119. Relleu amb cap de Medusa d'un monument funerari. No hi ha dades de la seva 
procedencia (MPA 1179) (MACB 19022). 

120. Relleu circular d'un rnonument funerari amb representació de Medusa i decora- 
ció vegetal. No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1140) (Actualment al 
MACB). 

121. Fragment de relleu arnb representació de Medusa. No hi ha dades de la seva pro- 
cedencia (MPA 1423) (Actualment al MACB). 

122. Fragment amb reprcsentació de Medusa dins un rnarc circular. No hi ha dades de 
la seva procedencia (MPA 1425) (Actualrnent al MACB). 

Ccrhmica 

123. ~ m f o r a .  No hi ha dades de la seva El catileg rnanuscrit de 1880, 
quan tracta d'aquesta i de les tres segücnts, afegeix arnb interrogants "Procedentes 
de Tarragona" (MPA 882). 

124. ~ m f o r a .  No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 883). 
12s. Amfora. No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 884). 
126. ~ m f o r a .  No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 885). 

Altres 
127. Peu de taula antiga amb decoració en relleu (segles 1-11). Tot i que no hi ha dades 

de la seva procedencia, probableinent fou reutilitzat en la muralla (MPA 1169) 
(MACB 19043 i 27465). 

r2 .  Scmbla formaipart del m a r e i ~  conjunt que I'anterior Segons el catilrg de ~ 8 8 0 ,  ambdós fragmenis són de proce- 
dencia desconeguda. 
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RESTES MEDIEVALS 1 MODERNES 

C o n v e n t s  de Barcelona 

Santa Caterim 

128. Clau de volta amb la represenració de santa Catetina. Procedeix de l'església del 
convent (MPA 886) (RGMB 9882) (MHCB 217). 

129. Ossari amb figura jacent de cavaller en la coberta (MPA 840) (MNACJMAC 

14024)- 
130. Urna-ossari de Fra Berenguer de Castellbisbal (1253). Capella de Santa Anna 

(MPA 834) (MNACIMAC 14036). 
131. Urna-ossari dc Fra Guillein de BarberA (1255). Capella de Santa Anna (MI'A 847) 

(MNACIMAC 14033). 
132. Urna-ossari de Fra Bernac dc Mur (1264). Capella de Santa Anna. L'any 1642 

aquests tres sep~ilcres foren traslladats a la capella de I'Angelus, anoiiienada tainbé 
de Sant Tom&sl3 (MPA 875) (MNACIMAC 14030). 

133. Urna-ossari de Guillem de Torre, miles (1298). En cls claustres del convent (MPA 
842) (MNACIMAC 14034). 

134. Urna-ossari de la farnília Santvicens (MPA 846) (MNACJMAC 14044). N o  hi ha 
dades de la scva antiga ubicaciíi. 

135. Urna-ossari de Pon? $Alesto i d'altres membres de la familia (MPA 877) (MNACJ 
M A C  14368). Diiis l'església del convent. 

136. Urna-ossari de G. de Lacia (1286) (MPA 880) (MNACJMAC 14353). No hi ha 
dades dc la seva antiga ubicació. 

137. Urna-ossari de P. dc Arca i de Fra Francesc Mateu i dels seus (MPA 833) (MNACJ 
M A C  14035). En la paret dels claustres. 

138 Urna-ossari de Madona Roinia Samuntada i de Madona Cons tanp  des Coll 
(MPA 836) (MNACJMAC 14040). En el cla~istre, e n  un lloc proper a la sagristia. 
"A conrinuacion dela expresada urna" (la no 16).14 

139. Urna-ossari dc Geralda de Montclíis (Ceralde de Montecluso) (1310) (MPA 839) 
(MNACJMAC 14042). En el claustre. "Siguiendo el sobre dicho letrero hay otra 
urna" (a continuació de la no II)." 

140. Urna-ossari del metge Robertus de Rusticonibw (1360) (MPA 843) (MNACIMAC 
14045). "En 10s claiistros del misino Convento, a la parte dela Sacristia hay una 
urna sepiilcral de Piedra, puesta en alto unos cinco palmos".16 

141. Urna-ossari de "Gualcandus" de Rosanes (1323) (MPA 844) (MNACIMAC 
14043). N o  hi ha dades de la seva antiga ubicació. 

13. ELLAS DB MOLLKS, pig. 178. 
14. A. oa Cnpn~a~v Lnrrri{xionii rapulirulir que se hilliin en ~innasurnnr y iniiidnirn ol0itior tcmylor yclnurlmide In Ci~idad 
dc Borccbnn, mr. de la Real Academia de la Historia (9/5713), opa" apansr, Coiiwilto de santa Caiulinn na7. 

15. C ~ P M A N Y  Conuenio d e  retito Cmtalina i i o R .  

16. CAFMANY, Con!lenlo de $anta Catalina no .+ 



142. Urna-ossari de Guillelinus de Lacia (1322) (MPA 845) (MNACIMAC 14046). 
"En cl otro lctrero que esta sobre la segunda urna sepulcral. En dichos claustros de 
santa Cathalina en las urnas de piedra que hay puestas en alto dela Parcd".17 

143. Urna-ossari del inercader Moreto Dando1 (1348) (MPA 874) (MNACIMAC 
14271). En la parct del claustre. "Al lado de la citada Lápida" (la no 5 de Capinany 
corresponelit a Petrus Joannes Paul, prior provincial de I'orde'". 

144 Uma-ossari de Bonanat dc Pedra, ciutada de Barcelona (1308) (MPA 878) 
(MNACIMAC 14369). No hi ha dades de la seva antiga uhicació. 

145. Urna-ossari de Galceran de Rosanes i del seu fill Simó (1300 i 1312) (MPA 879) 
(MNACIMAC 14373) No hi ha dades de la seva antiga ubicacid. 

146. Lapida commemorativa de la construcció de la capella de Santa Agnts (MPA 926) 
(MNACIMAC 14321). "Entrando en IaYglesia dicha por la Puerta principal en la 
primera Capilla ala izquierda de Sta Ynts, hay una Lápida cn la parcd".IY 

147. Lapida de Fra Toinas Ripoll (1747) (MPA 1106) (MNACIMAC 14350). Prop de 
la porreria, sota un bust de marbre. 

148. Esciit oval de fusta i cuiro (MPA 1 3 ~ 6 )  (MNACIMAC 9723) Estava penjat en 
una capella de l'església. Recollit durant l'enderroc per Antoni Furió. 

Sant Francesc 

149. Figura jacent de la reina Maria de Xipre, obra de Joaii de Tournai i Jacques de 
F ran~a  (cap a 1323) (MPA 898) (MNACIMAC 9877). Capella de Sant Nicolau. 
"ln medio Cori, cuin Abitii eiiisdem ordinis, in sepulcro marmoreo, et ihi mansit 
iisque ad á MCCCCX et cuin sepulcro fiiit translata Iti Altari Mayori Versus Ca- 
pellain S. Estephani Protornartir. Y oy sus Cenisas en la Caxa, y con su rctrato de- 
cifra como se allan en la mesma parte de la epístola, y en sus espaldas está pintada 
la Vener. M. María de Jesús de Ágreda, escriptora, y de singular scien~ia". '~ 

Inscripcions: 

150. Lipida de Jaume de Cruells ("Iacob de Crudilis, filius qunndam nobilis Gilaberti 
de Crudiliis") (MPA 900) (MNACIMAC 14337) ''A la barana del Cla~istre o an- 

17. CAPMANY, Coniicnto de $anta Catalina no Ir. 
18. CAPMANY, C o ~ l ~ e ~ l t o  de santa Catnltiin iio 6. 

19. C A P ~ I A N Y ,  Coniicnto de santa Catnlina no i. 
zo. Fr B~nanno COMES, De lb< aritiguedadpr de ertii Ctudid,fundncion dcl Coniienlognzndcinr y obicquior ion qlic l o s  Ba*rr~ 
lonczrsrc csrnrmmn alfovor, Y E I E L C I Ó ~  de 10 Iglcsi~,tla~istm, yReligion deX.SES. Fuasirirrode Barceloiia, queiodiopriit~ipiapor los 
rZnyar de i i ik en e1 i z i i  eripezndo. Fue iniada 6 luz, y o~rnta dos  reir dios dc Agoqto dcl tiño de MDCcxxv. Ms. del convenr de 
San1 Francescpiiblicat en la Rcviiladr In Aronnrwn-Aitktt i-o-A~qc~~oIÚ~cn-Bn~i~ln, any 111, niim 11 (gcncr~icbrcr 18993, 
pigr. 28-48 (1); núm 12 (mar$-abril 1899), p igs  65-83 (2); iiúm r j  (niaig-,uny rSqq), pigr 145-rho (3); núm. rq  OulioC 
agosr iRgg), pjgs. zzj-zq2 (4); núm. 16 (novrmbrr-dcsrmbre ~ S g ~ j ,  pigs  28i-298 (hi ha un de paginació en 
aquesrs darrcrr dos números) (5); iiúm 18 (mar$-abril 1900). pigr 399-416 (6); núiii. 20 ípliol-igost ~qoo) ,  pigr. 553-568 
(7); n ú m z z  (novembre-desrmbrr rgoo),pigr. 711~747 (8jAqueitaciraci6 reierida alsepukrede MariadeXipiees troba 
a Comes (2), pig. 67. Sepu11v01 de Reyes y Pririiipe?. 





Claustro, en una piedra Mármol blanca, a 8 palinos detierra, eii derechura dela so- 
bre dha Boveda Número 17 declara ser cntierro de Personage Singular devoto dela 
Orden.'O E11 los mismos claustros ala derecha entrando por la Portería ala quarta 
Pila~tra".~' 

158. Lapida de ..... EspataFora, cavaller (1324) (MPA 915) (MNACIMAC 14359). En 
la paret de la Sala Capitular. "Aquestc sepulcro está ala pared acosa de 8 palmos 
eii alto, en una ~ ied ra ,  el rótulo que está sobre escrito en ella, con dos escudos de 
Artnas un acada esquina de dicha piedra alo alto de ella"." 

159. Lapida de Guillein Torne (Guillelinus Thome), campsor (1318) (MPA 916) 
(MNACIMAC 14351). "A la entrada dela Iglesia, ala mano isquierda por la 
Puerta Principal, dha de San Nicolás, ay una famosa Piedra de Mármol muy labra- 
da, con sus Arinas y Rótulo, que dice en ella, quien allí está sepultado: Supone ser 
Persona de distinción y de singular devoción al Santo Abito: No se halla de esta 
familia rxra n~ticia".?~ 

160. Lapida de Leonardo i Girardo de Doni, mercaders i ciutadans de Barcelona (1392) 
(MPA 918) (MNACIMAC 14343). En la parct del costat sud del claustre damunt 
la no 26 de la relació de Comes "a dore palmos de tierra en alto, se halla una piedra 
inuy floreada".j4 

161. Lapida de Perc Bohiga (Boiga), "cainpsor" i ciutadh de Barcelona (1301) (MPA 
9 2 ~ )  (MNACIMAC 14332) En la paret del claustre que va "desdela Puertacita 
dela Iglesia, que entra al Claustro, asta la Banquera dela Capilla antigua de los 
Ángeles iunto ala Porteria.. . A ocho palmos dela pared sobre este sepultura de N. 
5 (de la relació de Comes)? a la derecha de dicha p~er ta" .?~  

162. Lapida de la Sra. Guillelina. esposa de Berengiier de Palau (1307) (MPA 924) 
(MNACIMAC 14347). "En dichos claustros ala izquierda entrando por la Puerta 
que guia ala sacristia, inui cerca del ~uelo".'~ 

163. Lapida de Felip ludice, ciutada de Barcelona (1334) (MPA 928) (MNACIMAC 
14329). "A la inisina Puerta principal, y entrada del Convento ala derecha, 
y ala Correspondiente dela izquierda, se ve una Piedra, amodo de una arca, de 
Márinol blanco, con una Cruz de Piedra sobre, todo labrado, y floread~.'~ En el 
Patio del cicado Convento al entrar por la Portería ala derecha y fixada en la 
pared.'g 

164. Lapida de Pere de Vilar ( I ~ I I ) ,  ciucadi de Barcelona, i de la seva esposa Blanca 
(1316) (MPA 929) (MNACIMAC 14341). En la mateixa paret del claustre on 

Comes (e), pig. 7i8 (Segunda parte del Ckustro). 
Capmany rio 15. 

Comer (S), pig. 286 i(S), pig. 718. 
Coiner (E), p3g 738. 
Comes (8);pig. 735. 
Comes (7), pag. 56i. 
Caprnany no6. 
Capmany no 7. 
Comes (S), p3gr 739-7w. 
Capmany no 19. 
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es troben les no  3 i 13, "a la paret, a 12 palmos de tierra, alto; se halla uiia Piedra 
mármol blanco, en quadro, con sus arinas, y Rot~lo".4~ 

165. Lapida de Pere Esreve, niercader i dels seus (1466) (MPA 930) (MNACIMAC 
14328). Sepulcre no 20 del costar del claustre que va "desde la sobredicha Capilla 
delos Ángeles, asta la puerta del seguiido Claustro, de la pai-te donde estava el 
pozo antiguamente"." 

166. Lipida de Jeroni de Miquel i de Ferré (MPA loos) (MNACIMAC 14160). "Esta 
sepultura, 6 Bóveda, esti dentro y en inedio dela Capilla del Sino. Sepulcro de Jesu 
Christo, y María alus cielos"." 
En el catileg de 1880 es diu que I'ossari (MPA 841) (MNACIMAC 14041) també 
procedeix de Sant Francesc. Val a dir que seria I'únic ossari conservat d'aquest 
convent. D'altra banda, algiines dades d'aquest cataleg no són hables. 

167. Fraginent de inarbre gris i blanc amb una inscripció llatina que per als editors 
d'lRC-IV podria ser renaixentista i que correspon a una citació de la "Cueira de 
lugurtha" de Sal.lusti (MPA 939) (1RC-1V I*) (MACB 9502). 

Santa Mana de Montsió 
168. Urna-ossari de FraFrancesc Botella, prior del conveiit (1376) (MPA 835) (MNACI 

MAC 14037). 
169. Urna scpulcral de Pere Cornte (Pecrus Coinitis) i dels seus gerinans (1323) (MPA 

881) (MNACIMAC 14031). En el catileg de 1888 no s'indica la seva procedeticia 
i en la relació de 1880 se'l considera de Santa Caterina. 

Sant Pau del Camp 
170. Lapida de Fra Bercnguer de Solicrup (1313) (MPA 907) (MNACIMAC 14339). 

"En los rnisinos claustros al Lado dela Puerta de N s dela Concep~iún".4~ 
171 Ljpida de Guilletn de Bruguera (1293) (MPA 920) (MNACIMAC 14344). "Si- 

guiendo los claustros hav un nicho con una L:ípidaU.'4 
172. Lapidade Fra Beren,quei.de Riu (1300) (MPA 911) (MNACIMAC 14315). "En los 

misinos claustros y cerca la Puerta que entra ala Yglesia hay una Lápida pequeña 
puesta en la pared".+j 

173. Lipida de Fra Ramon d'obinelles (1312) (MPA 912) (MNACIMAC 14308). "En 
los citados claustros hay una urna, dentro tin n i ch~" .~"  

174. Lapida de Fra Guillcm Despuig (1300) (MPA 925) (MNACIMAC 14327). En la 
paret del claustre. "Al lado del dicho nicho (no 4) fixada en La pared".47 

40. Comes ( I ) ,  p.'>g. 565 
4 .  Comer (E), pig. 719. 
4 Carnes (7), p3g. 558. 

43. A.de Capmany,Inriripiiariaiepulimler puesa hnllnn priv~nnr iumniy Inpdnr i i i  olpnor trmplorydaurhor delo CiiuiadL 
Barrelono, rns. de la Real Academia de l a  Historia (9/5713), quarr aparrit, Convento d e  ron Pablo no g. 

44. Capmany, Convento de raii Poblo no ro. 
45. Capiuiiiy, Convento de son Poblo no 6. 
46. Caprnñny, Convenlo d e  san Pablo no+. 
47. Capmany, Conue,ito dc  san Pablo no 5. 



175. Urna-ossari dc Blanca Dcshosc (1329) (MI'A 837) ( M N A C / M A C ( ? ) J ~ O ~ ~ ) .  En 
el segle xviii estava en el claustre a I'esquerra de I'enrrada. "En la urna que hay al 
lado de esta" (la de Narcís De~prats)~', 

176. Urna-ossari de Narcís Desprats (1402) (MPA 838) (MNAC/MAC(?) 14038). 
"Al entrar en los Claustros del citado convento de san Pablo, ala izquierda dc la 
Puerca de dichos claustros en la primera urna sepulcral que se encuentra puesta 
en 

177. Urna-ossari d'un inembre de la fainília Olzinellas (MPA 873) (MNAC/MAC(?) 
14023). No hi ha dades de la seva antiga ubicació. 

178. Ljpida de Cescafred (MPA 927) (MNACIMAC 14323). Procedeix de L'escala de 
la prociira del monestir de Sant Pau "sita en la bajada de sn Miguel"." 

Sant Gaiet i  
179 Estatua de sant Gaieta obra d'Andreu Sala (segle xvir) (MPA 1 1 5 ~ )  (MNACI 

MAC 14826). 

Santa Maria de Jonqueres 

180. Esthtua de sant Jaume pelegrí (segona meitar del segle xvi) (MPA 1158) (MNACI 
MAC 14827). 

Nostra Senyora de la Bonanoua 
181. Estatua d'angel trinitari (segle xvii) (MPA 1159) (MNACIMAC 14837) 

Església de Sant Jaume (2823) 
182. Lipida funeraria d'Esteve de Puig (1322). "Sobre la pila del agua bendita, al entrar 

a mano izquierda" (MPA 904) (MNACIMAC 14320). "Detrás dela puerta del 
costado dela Yglesia de sn Jayme Apósrol".i' 

183. Capitell del pbrtic de l'església de Sant Jaumc (seglc xiv) (MPA 945) (MNAC/ 
MAC 14281). 

184 Capitell del pi~rtic de l'església de Sant Jaume (segle xiv) (MPA 946) (MNAC/ 
MAC 14296). 

185. Capitell del pbrtic de l'església de Sant Jaumc (segle xiv) (MPA 947) (MNACI 

MAC 14493). 
186. Capitell del portic de I'església de Sant Jauine (segle xiv) (MPA 948) (MNACI 

MAC 9897). 

Església de Sant Miquel (1868)  

187. Llosa de inarbre (seglc xvr). Trohada el desembre de 1849 en enderrocar una casa 
de la p l a p  Sant Miqiiel (MPA 940) (RGMB 9936). 

48. Capmany Coiivento da san Ynbio no 3 

49. Capmany, Convento de rait Pablo no 2. 
so. Capmñny, Col. i r .  
si. Capmany fol. 21. 



188. Frontal de font de marbre de la sagristia de I'església de Sant Miquel (1575-1625) 
(MPA 1127) (MNACIMAC 9879). 

Santa Eulalia del Camp 
189. Lapida funeraria de Pere d'Aguilar, beneficiat de la capella de Sant Miquel del 

monestir de Santa Eulilia del Cainp (1344). Segons el cataleg de 1880 "se presu- 
me estuvo en el convento de San Francisco de Asís" (MPA 910) (MNAC/MAC 

14309). 

El Carme 
190. Lapida commemorativa de la construcció de la capella de Sant Miquel pels pro- 

homs de la confraria dcls carnisscrs (1381) (MPA 9x7) (MHCB 423). "En la Capi- 
lla de san Miguel de la Yglesia de este Convento . . .fixada cn la pared". 

191. Escultura en alabastre. Mare de Déu amb el Nen (segle xiv) (MPA 944) (MNACI 
MAC 9878). Procedeix de la porta de l'csglésia. 

192. Dosseret d'una estatua (cap a 1400) (MPA 949) (MNACIMAC 9975). 
193. Estatua de Sant Eloi (segona ineitat del segle xiv) (MPA 1245) (MNAC/MAC 

14968)- 

Conpient dels Caputxins 
194 Setze fragments del marc d'una porta (segle xviir). Convent dels Caputxins (MPA 

1248). NO localitzats. 

San t  Cugat 

195. Lapida funeraria d'un rnonjo inúsic nascut a Tirrega procedelit del inonestir de 
Sant Cugat (1231) (MPA 913) (MNACIMAC 14345) (Actualrnent dipositada en 
el Museu del Monestir de Sant Cugat). 

Construccions civils de Barcelona 

Pahu dels Cmntes 
196. Llinda de finestra (Paine pour ioie). "Se cree perteneció al antiguo palacio de los 

Condes de Barcelona" (MPA 868) (MHCB 9150). 
197. Llinda d'una finestra de marbre (Paine pr~ur ioic). No hi ha dades de la seva pro- 

cedencia (MPA 1268) (RGMB 14886). 
198. Fraginent de llinda d'una finestra de marbre (Paine pour ioie). No hi ha dades de 

la seva procedencia (MPA 1269) (MHCB 9149). 

Estudis Generals 
199. Escut amb I'herildica de la ciutat (ESCHOI.A MILITAR) (1639) (IMPA 887) (MHCB 

235). 



200. Lcut d'armes d'Espanya (segle xvr) (MPA 1155) (MHCB). Acrualmenr es troba 
al costar de la porta principal del Paraliiinf de l'edifici central de la Universitat de 
Barcelona, on el va dipositar el Museu d'Histbria de la Ciutat de Barcelona el 29 
de setembre de 1989. 

201. Girgola amb representació d'una &liga arnb un anyell a les urpes (segle xvi) (MPA 
1067) (MNACIMAC 14846). 

202. Girgola arnb representació d'una esfinx arnb pit de dona i sexe rnasculi (segle x v ~ )  
(MPA 1162) (MNACWAC 14953)- 

203. Girgola ainb figura de quadrúpede ainb rostre huini (segle xvr) (MPA 1163) 
(MNACIMAC 14952). 

204. Gargola arnb representació d'uiia aliga amb un anyell a les urpes (segle XVI) (MPA 
1164) (MNACIMAC 14898). 

205. Girgola amh representació d'un monstre ainb cara humana, ales de ratpenat i cos 
de quadrúpede (segle xvi) (MPA 1165) (MNACIMAC 15009). 

206. Girgola arnb representació d'un liorne nu ajupit arnb ales que porta un bastó (segle 
xvi) (MPA 1166) (MNACIMAC 14849). 

Pmtes de la ciutat i muralles 

207. Lipida de la "Puerta Nueva de Barcelona" (MPA 909) (MHCB 1093). 
208. Lipida de la torre de Sant Urbi del Portal de Sant Antoni (1377) (MPA 922) 

(MHCB 237). 
209. Lapida del segle xvri que es trobava en el dintel1 de la porta exterior del haluard 

de l ' ~ n g e 1  de la muralla de Barcelona (MPA 1153) (RGMB 14865). Actualrnent 
en el Castell de Montjuic. 

210. Lapida ubicada en  un dels angles del baluard de Sant Pere de la muralla de Barce- 
lona que commemorava les diverses obres de fortificació realitzades en aquest sec- 
tor de la muralla entre 1697 i 1705 (MPA 1154) (KGMB 14828) (MNACIMAC 
69005 i 69006). Acrualmenr en el Castell de Montjuic. 

211. Escut d'armes de la ciutat de Barcelona en la porta de Sant Antoni (1647) (MPA 
1156). 

212. Estitua de Nostra Senyora de Gracia. En l'arc situat en la Porta Nova. (MPA 
1246) (MHCB 9101). 

Cases Senymials 

Casa dels Marquesos de Barberi (segle xvi) 
213. Medalló arnb bust d'August (MPA 1042) (MNACIMAC 9947). 
214. Medalló amb bust de Dornicii (MPA 1043) (MNACIMAC 9945). 
215. Medalló amb bust de Tiberi (MPA 1044) (MNACIMAC 9946). 
216. Medalló arnb bust de Vitel.li (MPA 1045) (MNACIMAC 9941). 
217 Medalló arnb bust de Valerii (MPA 1046) (MNACIMAC 9942). 
218. Medalló ainb bust de faune jove (MPA 1047) (MNACIMAC 9950). 
219. Medalló ainb un cap feinení (MPA 1048) (MNACIMAC 9948). 
220. Medalló ainb bust d'August o Claudi (MPA 1049) (MNACIMAC 9949) 



221. Medalló ainb bust de Miquel Mai (MPA 1050) (MNACIMAC 9943). 
222. Medalló amb busr, probablement Titus (MPA 1051) (MNACIMAC 14372). 
223. Medalló amb representació de la Prudencia (MPA 1052) (MNACIMAC 9944). 

Casa de 1'Ardiaca 

224- Medalló de iiiarbre blanc ainb el bust d'Adrii representat com a Marr, atribuir a 
Antonio de Pollaiuolo (1485-1490) (MPA 1053) (MNACIMAC 14021). 

225. Medalló de marbre blanc ainb el bust de Galba, atribuit a Antonio de Pollaiuolo 
(1485-1490) (MPA 1054) (MNACIMAC 14020). 

Urnes-ossarisl Sense procedencia 

226. Urna ossari de la fainília Burg~iet (segle xiv). No hi ha dades de la seva proceden- 
cia (MPA 841) (MNACIMAC 14041). 

227. Urna sepulcral de Bemat Bui-guet i de la seva fainília (segle xiv) No hi ha dades 
de la seva procedencia (MPA 876) (MNACIMAC rqozg). 

228. Fragment de coberta de sep~ilcre amb figura inasculina jacent (segle xiv). No lii ha 
dades de la seva procedencia (MPA 1195) (MNACIMAC 14161). 

229. Fragtiient d'urna sepulcral amh inscripció i escuts (segle xiv). No hi ha dades de la 
seva procedencia (MPA 1197) (MNACIMAC 14352). 

230. Urna-ossari amb escuts amb Ileoiis rampants (segle xrv). No hi ha dades dc la seva 
procedencia (MPA 1247) (MNACIMAC 14022). 

231. Cara davantera de sarcbfag amb cinc figures en relleu sota arcs coiiopials (se- 
gle xv). No hi ha dades de la seva procedkncia (MPA 1196) (MNACIMAC 

14050). 

Elements arquitectbnics 

232. Capitell decorar amb quatre caps d'ingel en els angles i pinyes en el centre (scgle 
xii). No lii ha dades de la seva procedencia (MPA 956) (MNACIMAC 14098). 

233. Capitell de pedra ainb decoració vegetal (fulles d'alzina, glans i palinetes) (se- 
gles xiilxiii?). No lii ha dades de la seva procedencia (MPA 951) (MNACIMAC 

14237). 
234. Capitell ainb decoració de fulles de palina en els angles (segle xiii). No hi ha dades 

de la seva procedencia (MPA 952) (MNACIMAC 14238). 
235. Capitell i ibac (1 i 11) ainb decoració d'entrellacos (segles xiii-xrv). No hi hadades 

de la seva procedencia (MPA 953) (MNACIMAC 14100 i 14~18). 
236. Capitell de marbre ainb i'herildica dels Cardona (segle xrii). No hi ha dades de la 

seva procedencia (MPA 954) (MNACIMAC 14099). 
237- Capitell arnb decoració de quarre graiis fiilles llises en els angles (segle xrii). Pro- 

cedeix del claustre del inonesrir de Sant Salvador de Breda (MPA 955) (MNACI 
MAC 14097). 

238. Capirell ainb decoració de grans fulles i perites pinyes en la par[ superior dels an- 
gles (segle xiii). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 957) (MNACIMAC 
14215). 



239. Capitell amb decoració de grans fulles i petites testes huinanes en la part supe- 
rior dels angles (segle xiii). No hi ha dades de la seva proced&iicia (MPA 958) 
(MNACIMAC 14214). 

240. Capitell ainb decoració dc grans fulles i perites restes hurnanes en la part supe- 
rior dels angles (segle xiir). No hi ha dadcs de la seva procedencia (MPA 959) 
(MNACIMAC 14213). 

241. Fragment d'ibac arnb decoració vegetal (segle xrii). No hi ha dades de la seva 
procedeiicia (MPA 960) (MNACIMAC 14216). 

242. Base o capitell gbtic octogonal de pedra de Montjuic sense decoració (segle xiv). 
Tot i que no hi ha dades de la seva procedencia, s'atribueix al conveiit del Carrne 
(MPA 888) (MNACIMAC i4286). 

243. Base o capitell gbtic octogonal de pedra de Montjuic sense decoració (segle xrv). 
Tot i que no hi ha dades de la seva procedencia, s'atribueix al convent del Carme 
(MPA 889) (MNACIMAC 14287). 

244. Base u capitell gbtic octogonal de pedra de Montjtiic sense decoració (segle xiv). 
Tot i que no hi ha dades de la seva pi-ocedencia, s'atribueix al convetit del Cartne 
(MPA 890) (MNACIMAC 14288). 

24.5. Base o capitell gbtic octogonal de pedra de Montjuic sense decoració (segle xiv). 
Tot i que no hi ha dades de la seva procedencia, s'atrihueix al convent del Carme 
(MPA 891) (MNACIMAC 14289). 

246. Base o capitell gi~tic oct<ig«nal de pedra de Moiitjuic sense decoraciú (segle x ~ v ) .  
Tot i quc no hi ha dades de la seva procedkiicia, s'atribueix al convent del Carrne 
(MPA 892) (MNACIMAC 14291). 

247- Capitell gbtic octogonal de pedra de Moi~tjuic sense decoració (segle xiv). Tot i 
que no hi ha dades de la seva proced?ncia, s'arribiieix al convent del Carine (MPA 
g93) (MNACIMAC 14292). 

2 4 8  Capitell gotic octogonal de pedra de Montjuic sense decoració ( ~ e ~ l e x r v ) .  Tot i 
que no hi ha dadcs de la seva piucedencia, s'atribueix al convent del Carrne (MPA 
894) (MNACIMAC 14290). 

249 Capitell @tic octogonal de pedra de Mcjntjulc sense decoració (segle xiv). Tot i 
que no hi ha dades de la seva procedencia, s'atribueix al convenr del Carrne (MPA 
895) (MNACIMAC 14293). 

250. Capitell gbtic octogonal de pedra de Montjuic sense decoració (segle xiv). Tot i 
que no hi ha dades de la seva procedencia, s'atribueix al coi-ivent del Carme (MPA 
896) (MNACIMAC 14294). 

251. Capitell ainb decoració vegetal (segle xrv?). No hi lia dades de la seva procedencia 
(MPA 1040) (MNACIMAC 14282). 

252. Capitell gbtic del ripus anomenat de la Corona d'Aragó (segle xrv). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 961) (MNACIMAC 14232) . 

2.53. Capitell gbtic del tipus anomenat de la Corona d'Aragó (segle xtv). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 962)J2 

52.  N o  ha estar possiblc identificar aquert capirell 



254. Capitel¡ gbtic del tipus anomenat de la Corona d'Aragó (segle .xiv). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 963) (MNACIMAC 14233). 

255. Capitell gbtic del tipus anomenat de la Corona d'Aragó (segle xrv). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 964) (MNACIMAC 14243). 

256. Capitell gbtic del tipus anornenat de la Corona d'Aragó (segle xiv). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 965) (MNACIMAC 14223). 

257. Capitell gbtic del tipus anomenat de la Corona d'Aragó (segle xiv). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 966 1) (MNACIMAC 14241). 

258. Capitell gbtic del tipus anomenat de la Corona d'Aragó (segle xiv). No hi ha 
dades de la seva procedencia (MPA 967) (MNACIMAC 14247). 

2 5 9  Base d'una columna quadrada amb bossell a la part superior i dentellons als angles 
(segle xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1000) (MNACIMAC 
14118). 

260. Base d'una columna quadrada amb bossell a La part superior i dentellons a15 angles 
(segle xiv). No hi ha dades de la seva procedeiicia (MPA rooz) (MNACIMAC 
14116). 

261. Base de columna qiiadrada amb la part superior serniesferica i quatre Ibbuls als 
angles (segle xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1003) (MNACI 
MAC 14115). 

262. Base de coluinna quadrada amb la part superior semiesferica i quatre Ibbuls als 
angles (segle xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA loor) (MNACI 
MAC 14117). 

263. Base de coluinna quadrada amb la part superior semiesferica i quatre Lbbuls als 
angles (segle xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MNACIMAC 14392) 
(MPA 1105 1). Va associada al fust tetral«bulat (MPA 1x05 11) (MNACIMAC 

14387). 
264. Base de columna quadrada amb dos bossells escociats i dentellons en els angles 

(segles xiv-xv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1004) (MNACI 
MAC 14122). 

265. Capitel1 de pilastra gbtica adossada amb decoració de dos nivells de fulles (segle 
xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1114) (MNACIMAC 14087). 

266. Capitell de ~ilastra gbtica adossada amb decoració d'arcuacions concentriques 
(segle xrv). No hi ha dades de la seva procedencia (molt semblant a un pr«cedent 
del convent del Carme (MPA 1x15) (MNACIMAC 14089). 

267. Capitell amb decoració de fulles d'heura (segle xiv). No hi ha dades de la seva 
procedencia (MPA 1116) (MNAC/MAC 14090). 

268. Petita peanya de pcdra arnb decoració vegetal en la part inferior i d'entrellac en la 
superior (segle xiv). No hiha dades de la seva procedencia (MPA 1117) (MNACI 
MAC 14088)- 

269. Peanya de petites dirnensions ainb una decoració de fulles a dos nivells (segle xiv). 
No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1118) (MNACIMAC 14086). 

270. Fragments de dos pinaclcs arnb decoració vegetal (segle xrv?). No hi ha dades de 
la seva procedencia (MPA 1291 I i 11) (MNACIMAC 14283 i 14495). 



271. Fragment arquitectbnic imprecís (floró?) amb decciració vegetal (segle xv?). No hi 
ha dades de la seva procedencia (MPA 1119) (MNACIMAC 14091). 

272. Fragment arquitectbnic iinprecís (floró?) arnb decoració vegetal (segles xiv-xv?). 
No hi ha dades de la seva procedencia (MPA l i zo  1) (MNACIMAC 14~22). 

273 Fragment de floró arnb decoració vegetal (segle xv). No hi ha dades de la seva 
procedencia (MPA 1191) (MNACIMAC 14176). 

274. Mensula de pedra ainb un Angel que porta un escut amb arbre i inscripció (S 
benedicra ora pro nobis) (segle xv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 
1182) (MNACIMAC 14174). En el catileg manuscrit de 1880 Manjarrés i Elias de 
Molins es qüestionen si procedeix de Sant Cugat del Valles. 

275. Mensula amb bust d'ingel (segles xiv-xv). No hi ha dades de la seva procedencia 
(MPA 1183 1) (MNACJMAC 14177). 

276. Mensiila del ~nateix tipus que l'anterior sense identificar (MPA 1183 11). 
277. Mensula decorada amb un rostre barbut (segle xrv!). No hi ha dades de la seva 

procedencia (MPA 1186) (MNACIMAC 14180). 
278. Mensula arnb representació del Pare Etern, obra de Jordi de Déu, procedent del 

convent del Carme (finals del segle xrv) (MPA 1189) (MNACIMAC 14178). 
279. Mensula amb representació d'un bust hurni molt malmes, emmarcat amb ele- 

ments vegetals (segle xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1188) 
(MNACIMAC 9869). 

280. Mensula ainb bust feinení pentinat amb clenxa, emmarcat arnb elements vegetals 
(segle xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1187) (MNACIMAC 

14179). 
281. Mensula. Grup de quatre figures que componen una escena no identificada (se- 

gles xiv-xv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1190) (MNACJMAC 

14167). 
282. Part superior d'un brancal amb un bust en relleu i un capitel1 adossat (segle xvi). 

No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1192)  (RGMB 14171). 
283. Peanya amb omarnentació vegetal sense identificar. No hi ha dades de la seva 

procedencia (MPA 1193). 
284 Fraginent de cornisa de marbre amb ornamentaci6 vegetal (segle xvi). No hi ha 

dades de la seva procedencia (MPA 1284) (MNACIMAC 14071). 
285. Fragmenr de llinda de pedra d'una finestra o d'una porta coronat per dos ingels 

amb I'escut de Barcelona (segle xvr). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 
1331) (MNAC/MAC 14891). 

286. Element de grans dimensions en forma de petxina arnb omarnentació floral en els 
angles (segle xvii). No lii ha dades de la seva procedencia (MPA 1168) (MNACJ 
MAC 14881). 

Lapides arnb inscripció 

287. Lipida funeraria dc Ramon Gasc fundador de I'església del monestir de Santa 
Maria de Roca-rossa (Tordera) (segle xii) (MPA 899) (MNACIMAC 14317). 

288. Lapida funeraria de marbre de Levanto (any 976). No hi ha dades de la seva pro- 
cedencia (MPA 906) (MNACIMAC 14302). 



289. Lapida funeraria de Bartoine~i Rome~i (segle xiv). No hi ha dades de la seva pro- 
cedencia (MPA 919) (MNACIMAC 14322). 

290. Lapida de marbre arnb inscripció pendent d'estudi. No hi ha dades de la seva pro- 
cedencia (MPA 1005) (MNACIMAC 14311). 

291. Fragineiit de lapida de marbre omb inscripció pendent d'estudi (segle xvr?). No hi 
ha dades de la seva procedencia (MPA 1285) (MNACIMAC 14349). 

292. Fragment de fiist de coliiinna de marbre arnb la inscripció IN HOC SIGNO VIN- 
CES (segle xvi?). No lii ha dades de la scva proced~i~cia (MPA 1280) (MNAC/ 
MAC 14928). 

293. Petit pilar d'una balusrrada arnb inscripció (segle xvr). Procedeix del carrer Rego- 
inir (MPA 1262) (MNACIMAC 14925). 

294. Inscripció coiiimeinorativa de la conducció d'aigües des de la font de les Duanes, 
anomenada de l'Angel, a les calderes situades dins de les inateixes duanes (any 
1686) (MPA 1107) (MNACIMAC 1486~). 

Escuts 

295. Frontal de lapida sepiilcral de marbre anib dos escuts muts i decoració vegetal 
(segle xiv). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 938) (MNACIMAC 
14026). 

296. Peanya arnb escut arnb represeritació de llebrer i Ileó arnb testa humana barbuda 
i coronada, separats pei- una franja obliqua (scgle xiv). No hi ha dades de la seva 
procedencia (MPA 1094) (MNACIMAC 14146). 

297. Placa de pedra arnb escut arnb representació de llebrer i Ileó arnb testa huinana 
barbuda i corotiada, separats pcr una franja oblicua (segle xrv). No hi ha dades de 
la seva procedencia (MPA 1095) (MNACIMAC 14150). 

298. Escut de pedra de la confraria dels Teixidors (segle xv). No hi ha dades de la seva 
procedencia (MPA 1100) (MNACIMAC 14145). 

299. Placa de pedra a ~ n b  un escut arnb una M ainb una creu dc Cmavaca. No hi \>a 
dades de la seva procedencia (MPA 1101) (MNACIMAC 14144). 

300. Placa de pedra ainb escut. No hi ha dades de la seva procedSticia, ni ha estat pos- 
sible identificar-la (MPA 1102). 

301. Escuc dc la ciutat de Barcelona (segle xiv). No hi ha dadcs de la seva procedencia 
(MPA 1103) (MNACIMAC 14158). 

302. Placa de pedra anib dos angels que sostenen iin escut polilobulat de I'Orde de la 
Merct (segle xvi). No hi ha dades de la seva procc&ncia (MPA 1104) (MHCB 

7905). 
303. Petita rnknsula anib un escut policrrimar i daurat amb les quatre barres. No hi ha 

dades de la seva procedenciai' (MPA 1096) (MNACIMAC 14143). 
304. Petita mensula amb un escut amh les quatre barres. No hi ha dades de la seva pro- 

cedencia (MPA 1097) (MNACIMAC 14i54). 

13. Acrurlmenr elMNAC conserva viiit &quistes mfnsuler amh les qliarre harres, Iñ procedencia de Icr quals encara 
s'ignora. NornCs una d'eller presenta policrc,mia. 



305. Petita inensula aiiib un escut amb les quatre barres. No hi ha dades de la seva pro- 
cedencia (MPA 1098) (MNACIMAC 14147). 

306. Petita mensula amb un escut amb les quatrc barres. No hi ha dades de la seva pro- 
cedencia (MPA 1099) (MNACIMAC rq148). 

307. Bloc cantoner anib un escut ainb La creu de sant Jordi sostingut per dos grifons. 
No hi ha dades de la seva procedencia (segle xvi) (MPA 1177) (MNACIMAC 

14835). 
308. Bloc catitoner amb un escut amh la ci-eu de sanr Jrjrdi sostingut per dos grifons. 

No hi lia dades de la seva procedencia (segle xvr) (MPA 1178) (MNACIMAC 

14830)- 
309. Escut de marbre amh barres, una mi ainb cla~i i un roquissar a la vora del mar 

(segle xvr). No hi ha dades de la seva procedencia (MPA 1289) (MNACIMAC 
14112). 

310. Escut sense timbre herhldic sostingut per tres ingels. N» hi ha dades de la seva 
procedencia (MPA 1244) (MNACIMAC 14102). 

311. Placa de pedra policromada i daurada ainb escut mercedari que correspon a Dal- 
mau Sen-a, Ceiieral de I'Orde I'any 1636, on apareixen representats diversos mo- 
tiiis herildics: mitja creu de Malta dainunt fons vermell, dos pals d'or sobre ver- 
mcll i un pi travessat per una serra amb un mastí lligat (segle xvii) (MPA 1090) 
(MNACIMAC 14141). 

312. Placa de pedra arnb els mateixos elements que l'anterior, no policroinada ni dau- 
rada (segle xvii) (MPA 1091) (MNACIMAC 14156). 

313. Placa de pedra policromada i dauracla amb un escut mercedari que coi-respon a ]o- 
scp Sanchiz, Pare General de I'Orde Mercedari (1664), on apareixen represencats 
diversos motiiis herildics: mitja creu de Malta damiint fons vermell, dos pals d'or 
sobre vermell i una cainpana damunt un pic de Inuntanya en camp verd (segle 
xvii) (MPA 1092) (MNACIMAC rqizg). 

314. Placa de pedra amb els ~nateixos eleinents que l'anterior (segle xvii) (MPA 1093) 
(MNACIMAC rqr 30). 

Relkus 
315 Relleu d'alabastre amb representació d'una ceriiiibnia funeraria (segle xiv). Tra- 

dicionalinent s'atribueix al convent de sanr Francesc,j4 tot i que en el catileg de 
1888 no s'esmenra la seva procedencia (MPA 941) (MNACIMAC 9933). 

316 Relleu d'alabastre ainb la Dorrriiciú de la Mare de Déu de procedencia desconegu- 
da (segle xv) (MPA 942) (MNACIMAC 9934). 

317. Relleu d'alabastre ainb I'Aniiiiciació, atribult al ccrcle de Jauine Cascalls de pro- 
cedencia desconeguda (segle x ~ v )  (MPA 943) (MNACIMAC 9935)- 

318. Fragment d'un relleu procedent d'Erainpruiiyi amb representaciii d'una Mare de 
Déu aiiib donants (18~8) (segle xiv) (MPA 1 2 ~ 0 )  (MNACIMAC 9899). 

j .  J.  AINAUD, J. G U D ~ O L  i iP VERWÉ, Catúlopo monumeniiil Ae E~paiia. La ciudad de Barcelona, Madrid 1947, 

pjgs  roj-104. 



204 Ei. Miisaii riii  I.'.~<:AII~MIA UL BONU L L E T ~  UE BAKCBWKA. DAIXE P E R A  CKA H I S T ~ R I A  

319. Cap de diable en relleu procedent de la fapna  d'un prostíbul de Barcelona (segles 
xrv-xv) (MPA 1194) (MNACIMAC 14051). 

Lapides hebrers 

3201 Lapida hebrea funeraria d'Abraharn, 611 de Deodatus, en el revers d'un fragment 
321. d'inscripció romana (segles ix-x). Cernentiri jueu de Montjuic. (MPA 1120 11 i 111) 

(RGMB 14335) (MHCB 1094). 
322. Fragment de lapida hebrea funeraria (segle xi). Cetnentiri jueu de Montjuic. 

(MPA 1185) (RGMB 14360) (Museu del Castell de Montjuic 20.27). 
323. Lapida hebrea funeraria de Salotnó Gracia (inicis del segle xrv). Cementiri jueu 

de Monrjuic. Localitzada I'any 1753. Recollida i traslladada al Museu de I'Acade- 
inia el 1845. (MPA 1249) (RGMB 14887). Actualment en dipbsir al MNAC. 

324. Lapida hebrea funeraria de Samuel (segle xi). Cementiri jueu de Montjuic. Lo- 
calitzada el rz  de novembre de 1874. (MPA 1250) (RGMB 14927) (Museu del 
Castell de Montjuic 20-36). 

325. Lapida hebrea funeraria de Moises Yerushalmi (segle xii). Cernentiri jueu de 
Montju'ic. (MPA 1251) (RGMB 14889) (Museu del Castell de Montjuic 20.23). 

326. Fragment de lipida hebrea funeraria (segles xiii-xrv). Cementiri jueu de Mont- 
juic. Museus de Barcelona 14859 (MPA 1252) (RGMB 14859) (Museu del Castell 
de Moncjuic 20-35). 

327. Fragment de Iipida hebrea funeraria (segle xrri). Cernentiri jueu de Montj~cic. Lo- 
calitzada I'any 1874. (MPA 1253) (RGMB 14949) (Museu del Castell de Montjuic 
20-30). 

328. Fragment de lapida hebiea funeraria (segle xiv). Cernentiri jueu de Montjuic. 
Localitzada l'any 1874 Museus de Barcelona 14930 (MPA 1254) (RGMB 14930) 
(Museu del Castell de Montjuic 20-24). 

Talles 

329. Cadira faldisrori arnb incrustacions divori i d'eben (segle xvi). No  hi ha dades de 
la seva procedencia (MPA 1149). El cataleg rnanuscrit de 1880 indica: "Supónese 
que pnicede de la sala capitular del monasterio de Junqueras." 

330. Talla de Fra Garí. Del Palau de Valldaura del carrer Riera de Sant Joan (segle xvr). 
(MPA 1x50) (MHCB 1077). 

331. Talla de la dida del fill del comte Guifré. Del Palau de Valldaura del carrer Riera 
de Sant Joan (segle xvi). (MPA 1151) (MHCB 1075). 

Objectes exdtics 

332. Restes d'iin sarcbfag de fusta egipci. Era propietat d'un cbnsol de Franp a Barce- 
lona (MPA 1356) (MNACIMAC 123358). Hi havia tarnbé fragments d'un sudari 
i diverses restes de celes amb jeroglífics per a embolcallar les mbmies (MPA 654- 
656) que forinaven part del dipbsit d'obres de la Diputació al Museu Provincial 
d'Antiguitats. 
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Boscli. Andreu 143 
Rosch i Alsina, Rhmul 38 
Breron. Manuel cap polí~ic interi 164 
Rroca Montag~it, Guillem M. de (acadkinic 1890) 
54 

Brossa, Francesc 64 
Busquets, Joan r63. r 73 
B~issaiiga, Ralnon (academic 1835) 96, 176 
Auxnrcu, Josn 84 
Buxeres Abar, J .  Anroni (acadkiiiic 18~7) iai .  162, 
r72 

Caballer, Josep (Palma de Mallorca) 96 
Cahanrs, Francesc Xaviei dc j r  

Cabanes i d'Escofer, Josep Marih de (acadkmic 
1816) r5, 28, so,jr, 56, 70, 71 

Caldes de Montbui yj 
Germans Calvó 64 
Cambronera, Josep M. (Cap Superior Políric) 70, 
77, 161 (Goveinador de la Provincia) 

Canibcll. Eiidald 149 
Cap Superior Politic de la Provincia de Barcelona 
70, 77, 78. 84.99. 100, 101, 103. 104, 119, 125, 
'31, 143, 153, 155, '60, 161, 164, 166, 168, 169 

Capdevila, Esceve 59 
Caprnany i de Montpalau, Antoni de (aradkrnic 
1781) 27,86 

Carcer,Jaícp dc. haró de Malda 743 
Carnicer Corner 69 
Carrcca~ Candi, F T ~ ~ C C S C  (acadkmic ,898) 34, jj, 
54~58~67~69 

Carrerer, joscp 147 
Casademunt, Adria 29 
Casademunt, Jascp i6,i8, 29 
Castañs, Francisco 168 
Cavallers dc Sanr Joan r 72 
Cavia, Mariuel85 
Caylus 38, 4r, 50 
Cedula Real de 1803 zz  
Celles, Antoni iy. 50, ji, 58, 71 
Claraiiiiint, José 67. r41 
Codina i Vila, Pece (academic ,852) ioj 
Colecruría General de Espolios, Vacanres y Medias 

Anatas Eclesiásticas 48 
Colccruría dc anualidades y vacantes 48 

Juez Colector de ani~alidades y vacantes 48 
Comanda Santjoanista i7i 

Comisión de Venta de Bienes Nacionales de la Pro- 
vincia 107 

Comisionada de Ventas 50 
Cornissió Provincial de Monriinenrs Hiscbrics i A r  

tísticr 54, 60.63, 69, 73. 73,80,84,89, 703, ro4, 
128, 129, 130, 131, 134, 140, 141, 142, 145. 146, 
147, ~48, 750 

Comisión Central de Monumentos 104, 128 
Cordcllcs, Col-legi de 140 
Cortada iSala,Joan (acadkinic 1835) 16, z6,30. 32, 
35,46. 49, 53, 64, 66, 70. 72, 78, 84, 89, YO, 96, 
roj, ro7,ro8,rro, r r j , r r ~ , I 1 7 , 1 1 ~ , 1 2 0 , 1 ~ 1 ,  

125, 127, 129, 130, 135, 136, 137, 139. 143, 144, 
146, 150, 156, 157,158,159,161,166, 167 

Oficinea de la Desamorritiació 174 
DcíplA, Lliiís 47 
Dioi.]acinto (acadkmic ~ 8 ~ ~ )  89 
Dipuració Proviiicial de Baícelona 66, roo, 124, 
138, 140, 747, 145, 747. 153. 761.164. 766 

Diputació Provincial de Lleida ioz 
Vipilracions Pravincials 102. 103,  1); 
Dirrcció General de Béns Vacanta 50;. . - 4  

Direcció General de Rendes i Arbitris d'Amorritia 
ció 48 

Draper. Nicolari 48. 49 
Vuancs ir3 
Duran, Francesc de 43 
Duran i Bas, Manuel (acadkiiiic 18j2) 137, 140 
Duran i Sanperr, Agusti (acadkin~c i924) 1 jo 

Elias dc Molins, Antoni (acndemic ,yo3) 16,36,46, 
54, 59, 60, 61, 62. 73, 77, 80, YO, 96, 114, 128, 
734, '45, 746, ~48. ~49, 150 

Eiias i Salvador, Anrani 77, 107, 113 
Elias i Sicardo, Anroiii 77, r 13' 
Enipúries 114 
Ei-amprunyh 97 
Esparcero, general ioj 
Estanyol (I')(Girona) 96 

Ferier i Rosell, Fraiicesc 56 
Finestres, Josep 40 
Fita, Fidei (acadkmic corrcsponenr 1871) 147 
Flbrei, Enrique 4i 
Fnix,Joan 114 
Foiaart, Pau 143 
Fonr i de Fcbi-er, Joscp Msria dc rio 
Bar6 de Foxh 15 
Foxh, Maria Remsrds de, subpriora dc Sanr Joa~ i  
166, 167 

Garrido, Francisco M" (Matar61 97 
Gay Brya, Nariís (academic 18~2) 173 



Giberr 1 Saurí, Doinhec izo 
Gorclx, Totnss, iliqiiili 170 
Govrin Superior Politic de la Provincia de Barcelo- 

na 106, 126, 132, 134, 138, 139, 147, 150 
i;nvernadorcivil 77, 179, r j q ,  i j j ,  154 
Governador de la Províiicia 151, I 52 
Gr;inados, Oriol 69 
Granell, leiorii 80  

Hemándei Sanaliuja. Bonaventi~iii CacadSriiic cur- 
respoiieiit 1863) 67 

Hübner. Eiiiil (acadkiiiir curresponeiir 1863) 60,61, 

72 

Iiispecció de la Milíc~a Naciaiial 70 
Insrirur Agricola de Sanr Isidrc i 41 
InreiidSiicin de la Proviiicia de Barcelotia 85, 103, 

'7' 
lntrndrnt  di. la Pruviiicra 48,4y,  103 

Isabel 11 (Decada moderada 1844-1854) rol, 103, 

.?A 105. '74 

jaiier t Bertraii. Fklix (acadkiiiic 1837) 161, r69 
jardín para ensayos de plantación 163 
jailrnaiiy, josep Aiironi 162 
Jarha. Uinii[s 41 
Jiinra de arreglo de In Biblioteca Pública de Barce- 

lona 163, i 66 
Junta de C o m r r ~  25, 27, 28, 29, 3 1 ,  32. 37, 46, 57, 

71, 107. 117, 118. 124, 130 
junta de Danies 157 
Jilnta de Derriba 138 
Jilnra Uinccsaiia 48. r55 
Junra dc Enajenación de edificios y efecros de Con- 

ventus Supriniidos de la provincia de Barcelona 
25, 30. 99, "9, 144, 155, 157, 158. 159, 160 

Jilnra M~lnicipal de Museos y Bellas Artes 33. 34, 

38 
Joiira Superlui de Enajcriaciún de Conventos 160 
Jiiiiras Literarias y Arrís~icas zi 

Kcssal, Gerrnidis de, priora de Sanr Joan 170 

Lsbordc, Alcrnndrc dc 54, 76 
Ligier, Franiois 76 
Lillo. Francescdc Pniila (cap siipcnor politic) 84 
LIiú, Marqu&adr i i 4 ,  140 
Llober i Vall-llosera, Juirp Antoni (acailhmic 18.35) 

16, 17. 23, 24; 25. 26, 27. 47. 58, 59, 61. 64, 66. 
70371,89 ,9 j .g6 .99 ,  i o , i o ~ , i 0 7 . ~ i l ,  112 , i i 7 ,  
' 2 1 ,  '3'5 '43, 744. 747, 749. 'jT, 770 

Llorcns Barba, Fraiiccsc Xav~cr  (acadiimic r R p )  

'05 

Lúpri Balles~er 48 
Lúpei de Ochoa, jrian, cap s~iperior politic 24, 29. 

'55, 768 
Lorcníale, Claiidio i 63 
Lwnco Ricgn, José R .  dc (academic ~ 8 ~ 7 )  64 
Llinas,]niep Maria de 31 
Macd i Bonaplara, Felix 143 
Madraio, Fedcrico dc 146 
Mai, Miqurl 41, 46 
Maians. Gregoii 38 
Mallorca 95 
Maiijarréa, D. N.  i ~ z  

Manjal-rfs i dc Hofariill. Joíep dc (awdtintc 1848) 
.i6. 2y. 35, 36, 43. 47; 54, 73, 80, io4,  1 3 4  135, 
137, 139, 140, 141. 143. 145, 746, 148, 750, 163, 
'73 

Maria Crisrina, Reina Gnrcriiadorn, Rcgcnr dcl 
Rrgne (i833-1840) 22,  23, 2 5 ,  zy, 70, yy, 100. 
112, 155, 159, 160, 163, 164 

Martí i Pradell, josep (academic bibliutecari 
provincial 162: 168, 170, 174 

MnrtiCol-rada. Miqiiel Antoni (scadtmic 1 8 4 ~ )  72, 

130, i l  

Mal-rorell Ior 
Maspunr ~Labrós, Franccsc (acadSiriic ,875) 89. i45 
Mass6, Joaii 59, 60, 1 1 2  

Mayora Goldarairn:a, Miguel de (academic 1 8 ~ 6 )  

24 
Maiarriin (tMiircia) 96 
Meiiiorias de la Real Academia de Buenas Letras 7, 

73. 77>89 
MercaderJoaqriilii de 54,86 
Mestrcí,joscp Orto1 58, 7r,  80, 143 
Mili i Fonranals, Manuel (acadeiiiic ,845) 66, i05 
MIIA i Fonrnnali, I'au (acndem~c ,855) 734, 739. 

140 
Mtlícin Nacional r68 
Miiiisrcrio de Foincntu 146 
Min~ercrio de la Cohernaciúii de la Peiiinsula 102, 

104, i j g ,  i 6 i  
Mintrrcri de Gracia I Jiisricia i j g ,  r76 
Miiiisreriode Hacienda 141, 160, 175 

Arquitrcrcs rl'Hisenda i 61 
Minirteri d'lnstrocció Pública i Belles Arrs 38 
Miqucl 1 B^ilia, Francrsc (academic ,873) 145 
Mirer i Sans. Joaq~iirn (acadernic 1900) 150 
Moliria, Franciscu Daniel (Arquitecte de la Rwal 

Acndcmin dc San Fcrnandn) g r  
Moller del Valles 47 
Mongea iiialteses i3y 
Monistrol, Marqiiiis dc rio, 724, 743 
Moiiinany, Aiiroiii (acadkiiiic 1821) (Alcalde Cor, 

regidor) i 3 , 9 2  
Moiitreriar 103 



Móra 1 dc Cata, Joíep Francescdc, marques de Lli6 
(iicadeinic fundador 1729) 13 

MOra dc Casaiiiora. Josep M  ̂de (academic 1 8 4 ~ )  

'27 
Moragas, Fernando 156. 167 
Moragns, ToinAs r6r 
Miiris Serinyh, Rainon (acadeinic ,820) 15, 25, gg, 

119. 110, 121, 122. 124, 125, 134, 135, 136, 158. 
"33, 169, 170 

M~intaiier, Joan 95 
Mulitanya, Pere l';iil 40 
Múrcia y6 
Mtiseii de la Maison Carree de Nimes 108 
Miiscn Provincial dc Anrigiicdadca 9 ,34,  145 
Miiseri Provincial d'Arqueologia i d'Arts Surnptui, 

rics 147 

Olsiiia i Caban~es.  Joan I 71 
Orlo1 i Bcrnsdct, loscp 58, 77 

Palaii i TErrnens, Joscp de, Bisbe de la dihccs~ r76 
Paluiir, b t e v r  60, 6,. 141 
Panteón Nacional 100, 131 
Pao, Jrroni 35,40, 50 
Pazos. Ramon M" de 48 
Pelachs, Paii I 56 
Pella i Forgas, Josrp (academic 1878) ii 
Perer Bayer, Fraiicisco (acadtrnic 1 7 5 ~ )  112 

P c r i n n ~ i ~ ~ r  T~iycr, Fmnccsc (acadeinic 1852) i 73 
Pi i Ariman, Andreu Avel.li (acadeinic 1835) 16, 

23, 26, 27. 28. 29, 30, 37, 31, 55, jh, 58, 59, 69, 
70, 7 i ,  73, 77, 78. 96, i07, 108, rio: 111, 1 1 2 ,  

113. "4. 118, rir, 143, 155, 156, 158. 159, 161 
Pifcrrcr, Paii 61, 102, 103, 1 2 1 ,  i30. 13' 

Planas Gisperr, Narcís (acad.?iiiic 1847) 104. 169 
Poblct 100 
Paní, Raymunda de, priora de les rant]oaiiistes 171, 

773, 775. 776 
Pont del Di;#ble ioi 
Poiii, Aiitoni 40, 50 
Prat i Coloiii, 1osi.p Mrlcior (acadtmtc 1835) 2 2 ,  

28, 113, 157 
Pmt, doctor 40 
Preciiii de Baia 95 
I'riig i Cadafalch, Josep 34. 35 
P ~ i g  i Esteve, Fraiicerc (academtc ~ 8 3 7 )  r6r,  ihh 
Piiig i Luca, Antoni (academic 1821) 84. 101, 119, 

125,161 
Puiggarí Llobet, Josrp (acadeiiiic 1861) j3. 69. 89, 

140, 141. 145 
Puladrs.Jrroiii 1 3 ~ 4 1 ,  50, 5 5 ,  IIZ 
Pojol i Gurciia, Alhcrr (ncadi-mic ,856) 23, z6, 93, 

ror,  108 (recrcr de la Uiiiv. Lir.), 143, r j j ,  r62, 
166, i68  (director de la Socieva~ Ecoiibiiiica) 

Rabasa. Jeróiiiiiio 41 
Ramcsco, Francisco 48 
Raiiion de Penyaforr 30 ,40,54 
IKamnn Bcrengiicr 111 cl Gran ioo 
Regencia ioo 
Regenr del Regne 140, 169. 170 
Rral Acadcmiii de las Tres Nobles Arres de San Frr- 

iiaiido 140 
IKcaI Acade~iiia dc la Hiiroria 2%. g j ,  56, roo. r4r 
Rrial Patriirioni 7 0 ,  7 , ;  i i i  

Fiscal coinissari del Reial Pauimoni, Miquel An- 
toni Mai-rí 72 

Oficinrr del Rriai Patriinoni zo 
Renart i Arús, Fraiicesc (acadeiiiic 1822) 24,26,61, 

99, r o r ,  740, r r9 ,  ~ 3 0 %  143. 755% 163 
Rey Esteve, Joaquilii, Baró de Mencuy (acadeinic 

7812) 727, 160, r69 
Rrynals i Rabasia, Estanislau (acadeinic i853), rrc- 

ror de la Un~versirat i 4 j  
Ribas, Josep 32 
Riera i Berrran, Joaqiiiiii (acadeiiiic 1879) 38.54 
Rigalr i Alherch. Jaumc j a  
Ripoll8i, ioo, i i 7  
Ripoll i Vilamajor, Jaurne (acadtmic 1835) 24, 33, 

34s 7% 97% 1 1 0 ,  151 
Ripoll, Fra Tornas 31 
Rnca i Cornct,]aiiqi~im (acadkrri~c ,836) yy. 127 
Rocabrnna. FraiiciscoIPedro i 11 
Rodríguer, Mnriano 89 
Rogenr. Elies i45 
Roig i Rcy, Rarnan (acadi-inic 1838) 95. ros, ' 2 5 ,  

127, 140 
Roiiiagucra, Joaquiin, Repiescntant dc la Regencia 

de I'Aiidiencia Terri~orial de Barceloiia 124 
Roquer. Jaiime 93 
Rosrt (grrinenr) inqiiilirs 170 
Rovira i Clave, Joaq~iiiii 30 
Rovira i Trias, Antoni 55 
Riibió i Ors, Joaqiiirn (acadernic 1844) 130, i40 
Kuiz de la V e ~ a ,  Domingo (acadeinic corresporienr 

1837) '60 

Sagarra 1 de Siicar, Ferm~i dc (acndi-mic iRga) j4 
Sala, Dornin~o (acadeinic carrcsponenr 1837) "3, 

"4 
San Grrrnán. Manuel de i 14 
Sanpoiirs. lgnasi (academic) r63 
Seni, Mariano de i i 7  
Sanr Ciigar 103, ro5, 114 
Santa E~ililia de Roiipiia 97 



Ssntrs Crriis i i 7 
Snnrjonnisrcs z 72, 174, '75, 176, 177 
Secrrrari d'Estat i del dcspatr dc la Gc,vrrnacii> de la 

Pcninaiila 99, ioz. (03, 155, 169, (70 
Scrranii, general 140 
Sixcna. monesrir i 73 
Sns, senyor 61 
Siiii6n Ponrero. Andres de 47 
Sobradiel, conices 64 
Socisdnd Arqurol6gicn Matrirrnse y Crnrral di. Es- 

paíia y tus  colrinias ioi 
Sociedad para la rnclara dcl sirrcliia carcelario, cor- 

rcccionsl y pcnal dc csra provincia r67 
Socierat Caralatia General de Crkdit 63, 8q 
Socirrat Econiirniia d'Arnics del Pais 27, 30, 99, 
139, (44. (53, 'si, 156, i57, 158, ISY, 160, i6i, 
164,167,168, i6y, i7a,i72.i74,i75,176 

Soler, Francesc d'Assis, arquitrcrc i 24 
S~ibdelegado de Espalios 49 
Suñal, Bar~omeu 43 

T o r r e  Ainat, Rlix,  Bisbr d'Asiorga 160 
Torres iToirenrs. Maniiel (acadernic 1848) Iqj 
Trarnrillcs, Fraiicesc 77 
Turrill i Cainadran. Pari 63 

Urriés. Pedro Ygiiacio. Marq~i6s de Ayerve 112,  117 

28. 155 
Vcga i de Sentrnenat, Jorep de (acadkrnic i7p) 14 
V&ils, Mariaiia de i i 7 
Vidal, Gairt i  (aiadcmic ,870) arcrctari de I'Aca, 

dkrnia 142,145 
Vieta, Pedro 166 
Vtlallonga, Fia Antuni de i 7i 
Saiit Joaii de Vilafraiica del Pcriedes 103 

YSiiei i Giroiia, Agiisri (acadkinic 7822) vi~crcctoi 
de la Uniurrsitat Literaria 81 

Yegilas, Joan 46 



Aq~icsr Ilibrc i 'ha acabar d'impriinir 
als tallers d ' A r ~  GrAhques Bohala de Lleida, 

c l  dia T dc dcicinbrr de 2009, 

frs~ivirac de Sanr Elui. parió dels orfehres 1 dek oficis del mctall 
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