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CONCLUSIONS 
 
 
Tal com he descrit a la introducció de la tesi i, més concretament, al final d’ambdós 
apartats del comentari bibliogràfic, aquest treball ha estat redactat amb la voluntat 
d’acomplir dos objectius de naturalesa diversa, però clarament relacionats a nivell de 
contingut i de finalitat. 
 
En el capítol primer l’actitud projectual, present en tota la història de la professió de 
l’arquitecte, ha reflexionat en el significat de les formes urbanes del Regomir creades 
en el passat; formes que van ser concebudes com a formes utilitàries i formes 
artístiques. Per una altre banda, el contingut del capítol segon de la tesi, ha presentat 
un conjunt de consideracions que pretenen aproximar-se a la trajectòria del bé protegit 
dins l’engranatge del patrimoni arquitectònic català, des del moment de la seva 
gestació com a tal per part de la col·lectivitat que l’empara o considera, fins al procés 
final de la seva salvaguarda, representat per la intervenció arquitectònica a la qual es 
decideix sotmetre’l. El capítol tercer ha exercitat els conceptes teòrics presentats en el 
capítol anterior, pretenent convertint-se en una vertadera guia d’actuació per acarar la 
rehabilitació urbana a través d’un cas concret: el Regomir. 
 
En el discurs del capítol segon, la tesi ha manifestat la importància de la formació de 
l’arquitecte en aquest procés, la qual es converteix en una eina fonamental per 
l’acompliment d’una correcta protecció i transmissió del patrimoni construït. Aquest 
apartat ha posicionat l’arquitecte davant del procés de la rehabilitació, associant-lo 
intel·lectualment a una predisposada actitud de responsabilitat i professionalment a 
una formació de coneixement adquirida. 
 
La rehabilitació entesa com actitud projectual ha permès establir les regles bàsiques 
de la primera aproximació a l’acte de la rehabilitació arquitectònica. La consideració 
del coneixement com a fonament científic del projecte, ha definit l’estratègia 
professional per acomplir el correcte resultat de la intervenció, fugint de la voluntat 
d’assignar qualsevol criteri d’intervenció arquitectònica, previ al coneixement de 
l’element en qüestió.  
 
Aquest coneixement s’assoleix a través de l’aprenentatge d’una formació 
especialitzada que permetrà assolir el coneixement necessari per establir una 
objectiva base científica per a la redacció del projecte. Aquesta formació cristal·litza en 
l’exercici d’una metodologia que progressivament proporcionarà les dades requerides 
per a la redacció d’un projecte coherent amb la seva lògica formal i constructiva i 
dialògic amb el seu context. 
 
La metodologia ha descrit el conjunt d’informació que l’arquitecte ha de conèixer i 
manipular per estructurar una recerca que li permeti interpretar l’arquitectura a través 
del creuament de dades obtinguts. Aquest exercici permet a l’arquitecte aproximar-se 
al coneixement del lloc a través de la seva pròpia formació, utilitzant dades provinents 
de les diferents disciplines: de la història, de la història de l’art i de l’arquitectura, de la 
història urbana i de l’arqueologia.  Alhora, demostrant l’operativitat de les estratègies 
interdisciplinàries i les pròpies de la seva professió, com són l’estudi de la geometria 
de la forma a través de les superposicions planimètriques, l’anàlisi de la complexitat 
edilícia a través de la interpretació dels aixecaments i sistemes constructius i la 
utilització dels fons arxivístics com a veritable recurs per a la interpretació de 
l’arquitectura (instruments ja utilitzats en la història de la teoria de l’arquitectura, en la 
tractadística, etc.). La descripció de la metodologia i el seguiment d’aquesta a través 
de la posterior pràctica presentada, la converteix en la pedra de toc que cada 
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arquitecte haurà de rastrejar per acomodar-la a la naturalesa del seu encàrrec i establir 
de manera justa, la magnitud i procediment de la recerca en cada cas. 
 
Aquest exercici d’aproximació ha quedat enregistrat en el capítol tercer, on s’ha 
demostrat l’operativitat del procés a través d’un exemple pràctic desenvolupat a la 
ciutat de Barcelona. 
 
Tal com s’ha indicat a la introducció, l’execució de la pràctica a l’entorn del Regomir va 
concretar-se per l’interès sorgit vers el casalici que actualment ocupa el nº 11-19 del 
carrer. La meva intenció consistia en entendre la lògica de la pròpia estructura triada, 
considerada aquesta, atesa la seva magnitud i complexitat, com un veritable tros de 
ciutat. Així mateix, l’exercici pretenia aportar dades formals i constructives sobre el 
context urbà més proper: el tram de muralla romana que circulava paral·lel al traçat 
actual del carrer, el portal del Regomir o l’estructura i ubicació del seu castell, essent, 
aquestes, estructures de primer ordre en la consolidació del seu entorn.  
 
Ara bé, tal com s’ha comprovat al llarg del desenvolupament de la recerca, és difícil en 
aquesta disciplina acotar amb exactitud l’àmbit de la investigació que es pretén 
acomplir. El coneixement que progressivament s’adquireix de la forma urbana, 
confirma la teoria de l’arquitecte Gustavo Giovannoni, quan insisteix en afirmar que 
l’estudi de la ciutat s’ha d’entendre com un sistema de relacions entre els elements del 
context, més que sobre els elements en ells mateixos.  
 
La pràctica exercita en un tros de ciutat que, per la seva magnitud, naturalesa i 
complexitat, esdevé un exemple singular per demostrar la possibilitat del mètode. La 
quantitat i qualitat de la planimetria antiga de la ciutat de Barcelona, ha permès 
mostrar amb escreix l’estratègia de l’anàlisi de la forma urbana; la riquesa formal i 
constructiva dels aixecaments planimètrics realitzats els han convertit en un document 
bàsic imprescindible en el procés d’interpretació del conjunt, enriquit aquest per les 
aportacions del Servei d’Arqueologia de la Ciutat; l’estudi exhaustiu de la 
documentació arxivística, ha pretès mostrar la singular i concreta informació que 
l’arquitecte pot assolir a través d’una documentació que, majoritàriament, s’ha 
considerat aliena al procés de la redacció d’un projecte d’arquitectura; l’estudi de 
l’estratigrafia murària vol aproximar-nos a una disciplina iniciada pels arqueòlegs, però 
que la tesi la considera també una estratègia necessària en l’aprofundiment del 
coneixement espacial de l’arquitectura. 
 
Aquestes aportacions, estratègicament creuades, han aportat progressivament al llarg 
dels diversos apartats de la pràctica una nova interpretació sobre el sector del Regomir 
estès també a l’àrea veïna on hi havia bastit l’antic Palau Reial Menor o de la Reina. 
 
La pràctica ha presentat els diversos blocs de documents primaris que possibiliten 
successivament els diversos creuaments de dades amb les conseqüents aportacions 
informatives del lloc. 
 
Al la Superposició 1, s’ha demostrat com l’evidència de la forma aporta dades de 
l’evolució urbana i possibilita aprehendre’n cronològicament l’evolució. La superposició 
del plànol dibuixat per l’arquitecte Josep Mestres i Gramatges de la Planta Baixa del 
desaparegut Palau Reial Menor sobre la cartografia actual, ha demostrat l’eficàcia del 
mètode en el moment en què aquest s’aplica amb rigor i objectivitat sobre el parcel·lari 
actual podent-se visualitzar, clarament en aquest cas, l’exacta ubicació de la muralla 
romana en aquest sector i la correspondència de les antigues dependències del Palau 
Reial Menor amb la trama actual, això possibilita la identificació de possibles restes  
d’aquell palau i altres estudis posteriors.  
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L’aixecament planimètric de la Planta Baixa de les finques, on la superposició 
determinava el pas de l’estructura defensiva, ha permès localitzar i analitzar les restes 
de la torre nº 40, tal vegada, la torre més discutida entre els erudits del segle XIX i XX.  
Els expedients de llicència d’obra de l’Arxiu Municipal Administratiu de la ciutat han 
aportat documents gràfics que, a través de la superposició, han ubicat correctament i 
restituït formalment el portal de la Baixada dels Lleons i el pas de muralla sobre la 
Baixada del Ecce Homo, desapareguts en el moment de la urbanització del sector un 
cop enderrocat el Palau Reial Menor. La documentació gràfica ha permès també 
restituir exactament els límits físics de l’antic jardí acceptat per conveni pels comtes de 
Sobradiel i construït sobre el desaparegut verger de la reina. Aquest jardí va 
representar en el moment de la seva acceptació una singular proposta d’urbanització 
dins la ciutat, ja que la disposició de les edificacions d’habitatges plurifamiliars que 
tancaven l’illa entorn del jardí, rebien una qualitat d’il·luminació, ventilació i confort 
sense precedents.  
 
La documentació arqueològica, tan a nivell d’aixecaments arqueològics com a nivell 
d’informació escrita, ha permès incorporar el traçat de les exhumacions del mur 
defensiu realitzades a l’interior de la planta baixa de la finca del carrer del Regomir nº 
6 i carrer del Regomir nº 8 bis, i completa la restitució del traçat de la muralla entre la 
torre nº 35 i la torre nº 40. 
 
La Superposició 2, a través del creuament de dades procedents de la documentació 
arxivística, la documentació arqueològica i l’aixecament arquitectònic ha establert la 
restitució del traçat de l’estructura del mur romà al llarg de tot el sector sud-est de 
l’encintat. 
 
La Superposició 3, superposa la restitució de la muralla en aquest sector amb 4 
plànols històrics molt concrets que possibiliten, entre altres coses, entendre el tram de 
mur defensiu fins a la torre nº 42, restituint l’espai urbà a l’entorn del portal de la 
Baixada dels Lleons, actualment carrer d’Ataülf.    
 
La Superposició 4, presenta la superposició del plànol dibuixat per Josep Mestres i 
Gramatges amb l’aixecament actual de la planta baixa de les finques que 
posteriorment varen amortitzar l’espai alliberat per l’enderroc de l’antic Palau Reial 
Menor, i afavoreix el reconeixement d’actuals estructures que resten clarament 
vinculades a les antigues dependències i traces del conjunt. 
 
En aquests primers exercicis és on la pràctica ha demostrat el potencial d’informació 
que s’obté amb la successiva superposició de les dades constructives, planimètriques, 
arqueològiques i documentals.  
 
Posteriorment s’ha realitzat un exercici d’aproximació al lloc a través de la interpretació 
dels texts localitzats sobre el sector del Regomir, redactats al llarg del segle IX fins el 
XII, atresorats a l’Arxiu de la Catedral, l’Arxiu Diocesà i l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Aquest exercici presenta un creuament d’informació entre el contingut dels documents 
analitzats i l’aixecament planimètric realitzat del sector. La informació extreta dels 
redactats, ha permès concretar dades cronològiques sobre el Regomir així com 
aventurar, amb la més gran prudència, una aproximació a l’estructura Alt-medieval del 
sector.   
 
El següent exercici ha demostrat l’operativitat dels Arxius de Protocols en la recerca 
arquitectònica, essent una vertadera cantera d’informació tècnica i projectual.    
 
Aquest exercici ha presentat una nova interpretació de la complexa estructura bastida 
sobre la galta esquerra de la Baixada del Regomir, i ha pogut identificar amb rigor les 
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antigues estructures constituents de l’actual conjunt edilici del carrer del Regomir nº 
11-19. La identificació de les estructures que varen composar la fisonomia dels dos 
palaus del segle XVII i la reforma que els convertí posteriorment en una única 
residència propietat de la família Vilana i Perlas l’any 1714, ha estat possible creuant 
les aportacions descrites en la documentació de Protocols amb la informació 
distributiva i constructiva compresa a l’aixecament planimètric realitzat. Aquesta 
estratègia ha demostrat d’una manera decisiva l’operativitat de l’ús de la documentació 
arxivística en el coneixement d’antigues arquitectures i en la posterior proposta de les 
intervencions que l’afectin.  
 
Per últim, cal lligar amb l’apartat pràctic de la tesi, l’exercici realitzat sobre la  disciplina 
de l’estratigrafia murària, considerada una estratègia a cavall entre l’arqueologia i 
l’arquitectura. L’estudi de l’arqueologia aèria va ocasionar el sorgiment d’aquesta nova 
proposta de treball entre arqueòlegs, amb el desenvolupament d’una branca científica 
clarament dedicada a la comprensió de les arquitectures conservades i aptes per ser 
rehabilitades. 
 
L’estratigrafia murària aporta un grau de coneixement exhaustiu sobre els estrats 
estudiats, una informació concreta que alimenta el coneixement cronològic sobre 
l’evolució constructiva de l’edifici però, per als arquitectes, crec que la veritable riquesa 
d’aquesta proposta arriba a la màxima eficàcia en el moment que el professional és 
capaç de posar en relació les diverses entrades d’informació, consolidant-se així el 
concepte d’estratigrafia espacial. 
 
L’exercici d’estratigrafia murària, a través de l’elaboració del diagrama estratigràfic, ha 
demostrat com l’estudi tipològic, constructiu i constituent d’un parament, aporta una 
qualitat de dades que creuades amb altres aportacions documentals, poden possibilitar 
la comprehensió del conjunt en un ordre superior d’escala, com ha estat en aquest cas 
la localització d’un antic pas o vial. 
 
De la mateixa manera que l’arquitecte a la seva pràctica projectual ha de mantenir una 
visió constant entre les diferents escales de projecte, en el procés d’anàlisi i 
coneixement de l’arquitectura, succeeix el mateix fenomen. Un element arquitectònic 
concret, descontextualitzat de la lògica cronològico-constructiva del conjunt, pot 
esdevenir el detonant per arribar a descobrir un element d’ordre superior, atresorat 
dins la complexitat urbana. Així mateix, la comprehensió de la morfologia urbana a 
través de l’anàlisi de la seva pròpia forma, pot conferir sentit formal i constructiu a 
determinats elements arquitectònics aïllats totalment obsolets i desproveïts de lògica 
dins l’estructura edilícia actual. 
 
L’arquitecte ha de mantenir una visió general de la recerca que està realitzant, i posar 
constantment en relació les diferents parts estudiades i estratègies utilitzades, des de 
l’anàlisi de la forma urbana a través de la superposició planimètrica, fins a l’estudi 
concret de l’estratigrafia murària. En aquesta capacitat de creuament intel·lectual és on 
resideix el veritable èxit del procés. 
 
El coneixement de la forma urbana, el coneixement de l’arquitectura que configura la 
complexitat de les estructures edilícies, constitueix el fonament científic dels projectes 
destinats a intervenir-la, convertint-se en el motor generador del procés creatiu de 
l’arquitecte. 
 
En el moment d’endegar un projecte de rehabilitació, l’arquitecte haurà de saber 
apropar-se al lloc, a l’arquitectura que se li encomana, per poder entendre la lògica 
que la composa i les especificitats que la caracteritzen, convertint-les en els 
ingredients bàsics del seu discurs projectual. 
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La nova interpretació del sector del Regomir proposada en el discurs de la tesi,  
estableix les bases de coneixement per a una conseqüent intervenció, que 
representaria la cristal·lització de totes les aportacions culturals acumulades. L’habilitat 
professional de l’arquitecte, la seva capacitat interpretativa i el seu singular caràcter 
creatiu, materialitzaran el coneixement i les necessitats acumulades en formes, 
funcions i materials que finalment composaran el cos finit del procés. 
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Mas Català durant l’edat mitjana i la moderna. Consell Superior d’Investigacions Científiques. Institució 
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Carreras i Candi, de l’ Atlas de Barcelona , dels “Quarterons de la Ciutat de Barcelona” de Miquel Garriga i 
Roca i Ramon Alabern i del conjunt de documents adjuntats en el Apèndix 2 de la tesi. Esquemes 
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y restauración de monumentos históricos (1954-1962). Adolf Florensa i Ferrer, Ajuntamentt de Barcelona, 
1967. 
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Oficina d’Informació Urbanística. Arxiu del Fons Municipal. Ajuntament de Barcelona. 
 
Figura 25a i Figura 25b. Rehabilitació de la cara interna de la muralla romana i recuperació d’una porta 
lateral per a vianants, corresponent al portal del Regomir. Centre Cívic del Pati Llimona. 
Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 26. Palau Reial Menor. Vista Sud . Pintura de Domènec Sert, 1856. MHC. Fotografia MHC.                   
 
Figura 27. Palau Reial Menor. Vista Oest. Pintura de Domènec Sert, 1856. MHC. Fotografia MHC. 
 
Figura 28. Palau Reial Menor. Vista Nord. Pintura de Domènec Sert, 1856. MHC. Fotografia MHC. 
 
Figura 29. Palau Reial Menor. Vista Est. Pintura de Domènec Sert, 1856. MHC. Fotografia MHC. 
 
Figura 30. “Plano Geométrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la area y figura de 
terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, vulgo Palau de la 
Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los Velez & c posee en 
la Ciudad de Barcelona en el año 1832”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat Pares Jesuïtes 
carrer de Palau nº3. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 31. Maqueta del Palau Reial Menor. MHC. Fotografia MHC. 
 
Figura 32. Enderroc del Palau Reial Menor al segle XIX. Dibuix de Lluís Rigalt i Farriols. MHC. 
Reproducció publicada a Palaus Reials de Catalunya. Anna M. Adroer i Tasis. Edicions 62. Barcelona, 
2003. 
 
Figura 33. Finca del carrer del Regomir nº 11-19. Façana principal de l’estat actual de la finca. Fotografia 
cedida per Agustí Gorchs i Seijo. 
 
Figura 34. Propietats que van conformar la casa Vilana Perlas i situació a l’illa. “Els Vilana Perlas i la casa 
del Regomir: del notariat al poder”. Albert Garcia Espuche. Publicat a Estudis HIstòrics i Documents dels 
Arxius de Protocols, nº XXI. Col·legi de Notaris de Catalunya. Barcelona, 2003. Pg 303. 

Figura 35a. Fotoplà del sector del Regomir. 
 
Figura 35b. Finques implicades en el sector del Regomir. 
 
Figura 36a. Finestra tapiada existent a la Planta Primera , UE1. Mur nord-oest de tancament del pati 
d’accés. Finca del carrer del Regomir nº 11-19. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 36b. Aspecte actual de l’espai a Planta Baixa ocupat per l’estudi Subirachs. Fotografia Manuel 
Yerro i Martí. 
 
Figura 37. Parcel·lari actual 2005. Cartogràfic de Barcelona 2005. Suport digital Q-181/P-184. Àrea 
d’informació de base. Institut d’informàtica, Centre de cartografia automàtica. Ajuntament de Barcelona, 
2005. 1: 5000. 
 
Figura 38. Parcel·lari actual 2005. Cartogràfic de Barcelona 2005. Suport digital Q-181/P-184. Àrea 
d’informació de base. Institut d’informàtica, Centre de cartografia automàtica. Ajuntament de Barcelona, 
2005. 1: 1000. 
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Figura 39. “Sesta Demarcacion. Barrio 7º del Cuartel 4º”, s/a. AHMB. Consulta General. Arxiu Medieval i 
Modern. 1. Fons Municipal; C. Secció Consellers; Sèrie XIV -Obreria- 1.C.XIV,142/1.1.4. 
 
Figura 40. “Planos de las calles del Regomir”. AHMB. Consulta General. Arxiu Medieval i Modern 
Ajuntament Borbònic. Llibre d’Acords. 1D I-90 fol. 45. 
 
Figura 41. Cartogràfic actual 2005. Parcel·lari actual 2005. Cartogràfic de Barcelona 2005. Suport 
digital Q-181/P-184. Àrea d’informació de base. Institut d’informàtica, Centre de cartografia automàtica. 
Ajuntament de Barcelona, 2005.  
 
Figura 42.  Cartogràfic de 1969. Ajuntament de Barcelona, 1969. 
 
Figura 43. Plànol històric 1. “Plan of the city of Barcelona”. J. Bafire sculp., 1706. Arxiu Municipal 
d’Història de Barcelona. Secció Gràfics. Inv. nº. 2649. 
 
Figura 44. Plànol històric 2. Plànol de Barcelona de 1714, s/t. Joseph Cardoso, 1714. Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona. Càtedra Gaudí. Reproducció consultada Barcelona 1714/1940, 10 
Plànols Històrics. Plànol nº 1. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Història. Lunwerg Editors. 
 
Figura 45. Plànol històric 3. “Plano de Barcelona”, s/a. 1740-1760. I.M.H. (I.G.2551/15.3(1)/A-1). 
Reproducció consultada Atles de Barcelona, segles XVI-XX  Plànol nº 74. M. Galera, F. Roca i S. 
Tarragó. Ed. COAC, 1982. 
 
Figura 46. Plànol històric 4. “Pla de la ciutat de Barcelona y sos Contórns en lo Añy 1740”. Francisco 
Renart i Closas, 1740. AMHB. Secció Gràfics. Inv. nº. 2553. 
 
Figura 47. Plànol històric 5. “Plano de la Ciudad y del Puerto de Barcelona”. J. Moulinier, P. Lartigue, 
Vicq, A. de Laborde i P. Didot, 1806. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. Vol. I, Pg. 4 i 5. 
Reproducció consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 376. Ramon Soley. Ed. 
Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 48. Plànol històric 6. “Plan de Barcelona/ Dividido en cinco Quarteles de ocho Barrios cada uno 
con expresion de los nombres de las Calles y Plazas Iglesias, Conventos, Hospitales y otros 
establecimientos públicos en el año de 1818”. Antoni Montfort i Miquel, 1818. I.M.H. (I.G. 7733/15.3(1)/A-
II). Reproducció consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 383. Ramon Soley. Ed. 
Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 49. Plànol històric 7. “Plano de la Ciudad de Barcelona”. Francesc Oliva i Eugeni Mabon, 1840. 
Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 461. Ramon Soley. Ed. Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 50. Plànol històric 8. “Plano de la Ciudad de Barcelona”. Francesc Oliva i Eugeni Mabon, 1848. 
I.M.H. (I.G./80951/15.3(1)/C-II). Reproducció consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol 
nº 462. Ramon Soley. Ed. Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 51. Plànol històric 9. “Plano de la ciudad de Barcelona”. Manuel Saurí i Joseph Matas, 1849. I.M.H. 
(I.G.2685/15.3(1)/13-IV). Reproducció consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 463. 
Ramon Soley. Ed. Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 52. Plànol històric 10. “Plano de la ciudad de Barcelona”. Manuel Saurí i Joseph Matas, 1852. 
I.M.H. (I.G.2924/15.3(1)/A-II). Reproducció  consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 
464. Ramon Soley. Ed. Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 53. Plànol històric 11. “Plano de la ciudad de Barcelona”. Manuel Saurí i Joseph Matas, 1855. 
I.M.H. (I.G.2929/15.3(1)/A-IV). Reproducció consultada Atles de Barcelona, segles XVI-XX. Plànol nº 156. 
M. Galera, F. Roca i S. Tarragó. Ed. COAC, 1982. 
 
Figura 54. Plànol històric 12. “Plano de la ciudad de Barcelona”. Manuel Saurí i Joseph Matas, 1862. 
I.M.H. (I.G.10444/15.3(1)/R.40/50). Reprodució consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. 
Plànol nº 465. Ramon Soley. Ed. Mediterrània, S.L,1998. 
 
Figura 55. Plànol històric 13. “Plano topográfico geométrico de la ciudad de Barcelona. Proyecto de 
reforma”. Miquel Garriga i Roca, 1862. Esc. 1:2000. M.H.C. (Inv.núm. 708). Reproducció consultada 
Barcelona 1714/1940, 10 Plànols Històrics. Plànol nº 5. Ajuntament de Barcelona. I.M.H. Lunwerg 
Editors. 
 
Figura 56. Plànol històric 14. “Quarterons de la ciutat de Barcelona” (119 unitats). Quarteró nº 7 i nº 11(2). 
Miquel Garriga i Roca i Ramon Alabern, 1858 Escala 1:250. AMHB. Secció Gràfics. 
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Figura 57. Plànol històric 15. “Plano Geométrico de la Ciudad de Barcelona Levantado por el Arquitecto 
Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila, quien lo dedica a su Excmo. Ayuntamiento Constl. 1842”. Josep 
Mas i Vila, 1842. Escala aprox. 1:4000. AMHB. Secció Gràfics. Inv. nº 710. 
 
Figura 58. Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. 
 
Figura 59. Superposició I: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 1. Sèrie a. 
 
Figura 60. Superposició II: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 2. Sèrie a. 
 
Figura 61. Superposició III: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 3. Sèrie a. 
 
Figura 62. Superposició IV: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 4. Sèrie a. 
 
Figura 63. Superposició V: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 5. Sèrie a. 
 
Figura 64. Superposició VI: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 6. Sèrie a. 
 
Figura 65. Superposició VII: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 7. Sèrie a. 
 
Figura 66. Superposició VIII: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 8. Sèrie a. 
 
Figura 67. Superposició IX: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 9. Sèrie a. 
 
Figura 68. Superposició X: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 10. Sèrie a. 
 
Figura 69. Superposició XI: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 11. Sèrie a. 
 
Figura 70. Superposició XII: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 12. Sèrie a. 
 
Figura 71. Superposició XIII: Cartogràfic de l’any 2005 amb plànol històric 13. Sèrie a. 
 
Figura 72. Plànol històric 14. “Quarterons de la ciutat de Barcelona” (119 unitats). Quarteró nº 7 i nº 11(2). 
Miquel Garriga i Roca i Ramon Alabern, 1858 Escala 1:250. AMHB. Secció Gràfics. 
 
Figura 73. Plànol històric 15. “Plano Geométrico de la Ciudad de Barcelona Levantado por el Arquitecto 
Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila, quien lo dedica a su Excmo. Ayuntamiento Constl. 1842”. Josep 
Mas i Vila, 1842. Escala aprox. 1:4000. AMHB. Secció Gràfics. Inv. nº 710. 
 
Figura 74. Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. 
 
Figures 75. Carrer del Regomir nº 7-9. “Fachada de la casa que se desea edificar compuesta por 4 
plantas”. Planta Baixa. Tècnic: Pablo Martorell; propietari: Pelegrin Guasch. 5 d’agost 1861. AMA, 
Expedient: 1191-C. 
 
Figures 76. Carrer del Regomir nº 7-9. “Fachada de la casa que se desea edificar compuesta por 4 
plantas”. Planta Pis Principal. Tècnic: Pablo Martorell; propietari: Pelegrin Guasch. 5 d’agost 1861. AMA, 
Expedient: 1191-C. 
 
Figures 77. Carrer del Regomir nº 7-9. “Fachada de la casa que se desea edificar compuesta por 4 
plantas”. Planta Pisos 2on., 3er. i 4art.. Tècnic: Pablo Martorell; propietari: Pelegrin Guasch. 5 d’agost 1861. 
AMA, Expedient: 1191-C. 
 
Figura 78. Carrer del Regomir nº 4-4bis. “Fachada y planta pisos de la casa que se desea edificar”. Planta 
distribució general. Tècnic: Felipe Ubach; propietari: Simon Coll. Gener del 1862. AMA, Expedient : 1228 
bis C. 
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Figura 79. Aixecament del traçat del carrer Ciutat, Regomir i Marquet. “Planta geomètrica de las calles 
intermedias entre la plaza de la Constitucion y muralla de mar con sus avenidas conocidas con los 
nombres calle de la Ciudad, Regomir i Marquet”. 9 d’octubre 1861. AMA, Expedient : 2672-3/1. 
 
Figura 80. Carrer d’Ataülf. “Plano geométrico de la bajada de los Leones y calle de Ataulfo”. Tècnic: Fco. 
Daniel i Molina, arquitecte municipal. 24 de novembre 1858. AMA, Expedient: 2225. 
 
Figura 81. Baixada del Ecce Homo, Palau i Comtessa Sobradiel. “Expediente sobre abertura de varias 
calles en el terreno que ocupa el edificio conocido por el Palau segun el proyecto formado por el 
apoderado de los Exmos. Condes de Sobradiel”. Tècnic: Juan Nolla i Francisco Daniel i Molina. 6 de 
novembre 1853. AMA, Expedient:  1321. 
 
Figura 82. Parament exterior del mur romà visible des del pati interior d’illa amb accés des del c/ del 
Correu Vell, constituint la façana del Centre Cívic Pati Llimona. Torre nº 35 i nº 36. Vista presa des del 
terrat del c/ del Regomir nº 11-19. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 83. Pati interior d’illa amb accés des del c/ del Correu Vell. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 84. Finca del c/ del Regomir nº 3-5. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 85. Finca c/ del Regomir 7-9. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 86. Finca c/ del Regomir 7-9. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 87. Finca c/ del Regomir 7-9. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 88. Finca c/ Regomir nº11-19. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 89. Finca carrer del Regomir nº 9-11. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 90. Finca c/ Regomir nº 6. Torre nº 37 bis localitzada a l’interior de la Planta Baixa de la finca. 
Fotografia publicada a “Regomir revela secretos ocultos”. LLuís Permanyer i Josep M. Huertas. La 
Vanguardia, 24 març de 2004. 
 
Figura 91. Finca c/ Regomir nº 6. Exhumació muralla Baix Imperial a l’interior de la Planta Baixa.  
Fotografia publicada a “The castellum  of Barcino: from its early roman empire origins as a monumental 
public place to the late antiquity fortress”. Jordi Hernández Gasch. Quarhis. Quaderns d’Arqueologia i 
Història de la Ciutat de Barcelona. Institut de Cultura: Museu d’Història de la Ciutat. Nº 2 . Barcelona, 
2006. Pg. 88. 
 
Figura 92. Finca c/ Regomir nº 8 bis.  “Memòria Científica. Excavació arqueològica d’urgència. C/ 
Regomir, 8 bis. Barcelona.  Ubicació immoble i Trama urbana romana”. Vicent Verdegal i Cerezo. 
Expedient: 104/2001. Barcelona, 2001.  
 
Figura 93. Finca c/ Regomir nº 8 bis.  “Memòria Científica. Excavació arqueològica d’urgència. C/ 
Regomir, 8 bis. Barcelona.  Lam. 6”. Vicent Verdegal i Cerezo. Expedient: 104/2001. Barcelona, 2001.  
 
Figura 94. Finca c/ Regomir nº 8 bis. Pati de llums situat a la part posterior de la finca. Fotografia 
Margarita Costa Trost. 
 
Figura 95. Finca c/ Regomir nº 8 bis. Pati de llums situat a la part posterior de la finca. Fotografia 
Margarita Costa Trost. 
 
Figura 96. Finca c/ Regomir nº 10. Arc localitzat a l’altell de la Planta Baixa de la finca. Fotografia 
Margarita Costa Trost. 
 
Figura 97. Finca c/ Regomir nº 10. Arc tapiat localitzat a la Planta baixa de la paret mitgera amb la finca 
del c/ del Regomir nº 12. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 98. Finca c/ Ataülf nº 11. Tram de muralla romana localitzat a Planta Baixa de la finca. Fotografia 
Margarita Costa Trost. 
 
Figura 99. Finca c/ Ataülf nº 11. Parament lateral de la torre de defensa nº 40 localitzat a Planta Baixa de 
la finca. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 100. Finca c/ Ataülf nº 13. Restes del parament frontal de la torre nº 40 localitzada a la Planta 
Baixa de la finca. Fotografia Margarita Costa Trost. 
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Figura 101. Identificació de les restes i restitució de la planta del perímetre quadrangular de la torre nº 40.  
Margarita Costa Trost. 
 
Figura 102. Finca c/ Ataülf nº 13. Tram de parament que configura la façana nord-oest del vial 
desaparegut que era prolongació del c/ de Correu Vell (mur a) i quedava adherit a la torre nº 40. 
Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 103. Finca c/ Ataülf nº 13. Tram de parament afrontat a l’anterior, que configura la façana sud-est 
del vial desaparegut que era prolongació del c/ de Correu Vell (mur b). Aquest mur gira vers el mar, 
coincidint amb la traça del vial que era paral·lel al c/ Ataülf i arribava fins el c/ de Gignàs (mur c). 
Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 104. Sector del Regomir. Nivell Planta Baixa. Margartia Costa Trost. Veure detall a Plànol 19, 
Apèndix 4. 
 
Figura 105. Sector del Regomir. Restes arqueològiques. Margarita Costa Trost. Veure detall a Plànol 21, 
Apèndix 4. 
 
Figura 106. Restitució del traçat sud-est de la muralla romana de Barcelona. Margarita Costa Trost. Veure 
detall  a Plànol 22, Apèndix 4. 
 
Figura 107. Plànol històric 1. “Plan of the city of Barcelona”. J. Bafire sculp., 1706. AMHB. Secció Gràfics. 
Inv. nº. 2649. 
 
Figura 108. Plànol històric 4. “Pla de la ciutat de Barcelona y sos Contórns en lo Añy 1740”. Francisco 
Renart i Closas, 1740. AMHB. Secció Gràfics. Inv. nº. 2553. 
 
Figura 109. Plànol històric 5. “Plano de la Ciudad y del Puerto de Barcelona”. J. Moulinier, P. Lartigue, 
Vicq, A. de Laborde i P. Didot, 1806. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. Vol. I, Pg. 4 i 5. 
Reproducció consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 376. Ramon Soley. Ed. 
Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 110. Plànol històric 6. “Plan de Barcelona/ Dividido en cinco Quarteles de ocho Barrios cada uno 
con expresion de los nombres de las Calles y Plazas Iglesias, Conventos, Hospitales y otros 
establecimientos públicos en el año de 1818”. Antoni Montfort i Miquel, 1818. I.M.H. (I.G. 7733/15.3(1)/A-
II). Reproducció consultada Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 383. Ramon Soley. Ed. 
Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 111. Superposició del plànol històric 1 amb la Figura 124 corresponent al plànol de la restitució del 
traçat sud-est de la muralla romana a Barcelona.  Margarita Costa Trost. 
 
Figura 112. Superposició del plànol històric 4 amb la Figura 124 corresponent al plànol de la restitució del 
traçat sud-est de la muralla romana a Barcelona.  Margarita Costa Trost. 
 
Figura 113. Superposició del plànol històric 5 amb la Figura 124 corresponent al plànol de la restitució del 
traçat sud-est de la muralla romana a Barcelona.  Margarita Costa Trost. 

 
Figura 114. Superposició del plànol històric 6 amb la Figura 124 corresponent al plànol de la restitució del 
traçat sud-est de la muralla romana a Barcelona  Margarita Costa Trost. 
 
Figura 115. Finca c/ Ataülf nº 13 i Ataülf nº 11. Margarita Costa Trost. 
 
Figura 116. “Plano de la Ciudad y el Puerto de Barcelona” . J.Moulinier, P.Lartigue, Vicq, A. de Laborde i 
P. Didot, 1806. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. Vol. I, Pg. 4 i 5. Reproducció consultada 
Atles de Barcelona, Volúm II, segle XIX. Plànol nº 376. Ramon Soley. Ed. Mediterrània, S.L, 1998. 
 
Figura 117. Arc localitzat a l’altell de la finca del c/ del Regomir nº 10. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 118. Arcs tapiats localitzats a la Planta Baixa de la finca del c/ del Regomir nº 10. Fotografia 
Margarita Costa Trost. 
 
Figura 119. “Expediente sobre abertura de varias calles en el terreno que ocupa el edificio conocido por el 
Palau segun el proyecto formado por el apoderado de los Exmos. Condes de Sobradiel”. Tècnic: Juan 
Nolla i Francisco Daniel i Molina; propietari: Comtes de Sobradiel. 6 de novembre de 1853. AMA, 
Expedient: 1321 b. 
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Figura 120. Fica c/ Ataülf nº 14. Pati interior d’illa ubicat a la part posterior  de la finca i construit sobre 
l’estructura de l’arc descrit. Fotografai Margarita Costa Trost. 
Figura 121. Finca c/ Ataülf nº 14. Estructura de mur portant de 90 cm. de gruix bastida sota la superfície 
del pati. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 122. Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. Sector coincident amb la finca del c/ Ataülf nº 14. 
 
Figura 123. Finca c/ Ataülf nº 14. Superposició de l’antiga estructura sobre l’aixecament de la finca. Veure 
detall Plànol 23, Apèndix 4.  
 
Figura 124. “Expediente sobre abertura de varias calles en el terreno que ocupa el edificio conocido por 
el Palau segun el proyecto formado por el apoderado de los Exmos. Condes de Sobradiel”. Urbanització 
general. Tècnic: Juan Nolla i Francisco Daniel i Molina; propietari: Comtes de Sobradiel. 6 de novembre 
de 1853. AMA, Expediente: 1321 b. 
 
Figura 125. “Expediente sobre abertura de varias calles en el terreno que ocupa el edificio conocido por el 
Palau segun el proyecto formado por el apoderado de los Exmos. Condes de Sobradiel”. Superfície de 
jardí determinada per conveni  en el projecte modificat. Tècnic: Juan Nolla i Francisco Daniel i Molina; 
propietari: Comtes de Sobradiel. 6 de novembre de 1853. AMA, Expediente: 1321 b. 
 
Figura 126. Palau Reial Menor. Vista Sud. Pintura de Domènec Sert, 1856 . MHCB . Fotografia MHCB. 
 
Figura 127. Jardins actuals a l’interior de l’illa. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 128 . Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. Sector coincident amb la finca del c/ Ataülf nº 12. 
 
Figura 129. Finca c/ Ataülf nº 12. Superposició de l’antiga estructura sobre l’aixecament de la finca del c/ 
Ataülf nº 12 i l’interior d’illa actual. Veure detall Plànol 23, Apèndix 4. Margarita Costa Trost. 
 
Figura 130. Finca c/ Ataülf nº 12. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 131. Finca c/ Ataülf nº 12. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
FIgura 132. Finca c/ Ataülf nº 10. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 133. Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. Sector coincident amb la finca del c/ Ataülf nº 10. 
 
Figura 134. Finca c/ Ataülf nº 10. Superposició de l’antiga estructura sobre l’aixecament de la finca. Veure 
detall Plànol 23, Apèndix 4. Margarita Costa Trost. 
 
Figura 135. Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. Sector coincident amb la finca del c/ Comtessa 
de Sobradiel nº 4, nº 6 i nº 8. 
 
Figura 136. Finques c/ Comtessa de Sobradiel nº 4, nº 6 i nº 8. Superposició de l’antiga estructura sobre 
l’aixecament de les finques. Veure detall Plànol 23, Apèndix 4. Margarita Costa Trost. 
 
Figura 137.  “Memòria de la Intervenció Arqueològica al carrer Comtessa de Sobradiel núm. 4. Ciutat 
Vella-Barcelona”. Direcció tècnica: Marta Rodríguez. Centre d’Arqueologia de la Ciutat. Desembre de 
1995. 
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Figura 138.  “Memòria de la Intervenció Arqueològica al carrer Comtessa de Sobradiel núm. 4. Ciutat 
Vella-Barcelona”. Foto 1. Direcció tècnica: Marta Rodríguez. Centre d’Arqueologia de la Ciutat. Desembre 
de 1995. 
Figura 139. Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesias y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. Sector coincident amb la finca del c/ Comtessa 
de Sobradiel nº 3 i nº 5. 
 
Figura 140. Finques c/ Comtessa de Sobradiel nº 3 i nº 5. Superposició de l’antiga estructura sobre 
l’aixecament de les finques. Veure detall Plànol 23, Apèndix 4. Margarita Costa Trost. 
 
Figura 141. Plànol històric 16. “Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la 
area y figura de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesias y Casas del Palacio, 
vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y de los 
Velez & c posee en la ciudad de Barcelona en el año 1832.”. Josep Mestres i Gramatges, 1832. Propietat 
dels Pares Jesuïtes del carrer de Palau nº 3, Barcelona. Sector coincident amb la finca del c/ Palau nº 4 i 
Plaça de la Verònica nº 2. 
 
Figura 142. Finques c/ Palau nº 4 i Plaça de la Verònica nº 2. Superposició de l’antiga estructura sobre 
l’aixecament de les finques. Veure detall Plànol 23, Apèndix 4. Margarita Costa Trost. 
 
Figura 143. Vista de la coberta del cos edificat adossat al parament exterior de la muralla romana, 
ocupant l’espai entre la torre nº 47 la torre nº 48. Fotografia Margarita Costa Trost. 
 
Figura 144. “Expediente de permiso a D. José Pertegás como Gerente de la Sociedad anónima la 
Propietaria del Bolsin, para derribar la casa nº 2 de la plaza de la Veronica y nº 21 bis y 23 de la calle 
Aviño (19 Agosto) y proceder después a su rectificación” . Tècnic: Tiberio Sabater; propietari: Sociedad 
Anónima la Propietaria del Bolsin, 1881. AMA, Expediente: 123 k. 
 
Figura 145. Tram d’arc localitzat a la Planta Segona de l’immoble. Fotografia Margarita Costa Trost 
 
Figura 146. El cercle indica la localització del tram d’arc dins la planta general de l’immoble. Margarita 
Costa Trost. 
 
Figura 147. Entorn de Regomir 11-19. Restitució arquitectònica segle XVII. Veure detall Plànol 25, 
Apèndix 4. 
 
Figura 148. Entorn de Regomir 11-19. Restitució arquitectònica l’any 1714. Veure detall Plànol 32,  
Apèndix 4. 
 
Figura 149. Vores dels estrats. Stratigrafia e restauro. Tra conoscenza e conservazione dell’architettura 
Francesco Doglioni. Ed. Lint. Pg. 79. 
 
Figura 150. Superfícies d’un estrat. Stratigrafia e restauro. Tra conoscenza e conservazione 
dell’architettura . Francesco Doglioni. Ed. Lint. Pg. 72.  
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NOTES 
 
 
Capítol 1 
 
(1) Intervenció en edificis monumentals a Catalunya (1980-1997): una aproximació 
crítica. Jaume Fresquet i Folch. Tesi Doctoral dirigida pel Dr. Josep Muntañola 
Thornberg. UPC. Barcelona, maig 2000. Op. cit. Pg. 54. 
 
(2) “Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos, 
Teoría e Historia”. Javier Rivera. Capítol publicat a Teoria e Historia de la 
Restauración. Universidad de Alcalá. Ed. Munilla-Lería. Madrid, 1997. Op. cit. Pg. 106 
 
(3) Idem. Op. cit. Pg. 112 
 
(4) Idem. Op. cit. Pg. 112-113 
 
(5) Idem. Op. cit. Pg. 114-115 
 
(6) “Viollet-le-Duc and the Rational Point of View”. John Summerson. Publicat a Viollet-
le-Duc. Academy Editions. Londres, 1980. Op. cit. Pg. 7-8. 
 
(7) Intervenció en edificis monumentals a Catalunya (1980-1997): una aproximació 
crítica. Jaume Fresquet i Folch. Tesi Doctoral dirigida pel Dr. Josep Muntañola 
Thornberg. UPC. Barcelona, maig 2000. Op. cit. Pg. 58. 
 
(8) “Ruskin and Viollet-le-Duc: Englishness and Frenchness in the Appreciation of 
Gothic Architecture”. Nikolaus Pevsner. Publicat a Viollet-le-Duc. Academy Editions. 
Londres, 1980. Op. cit. Pg. 48. 
 
(9) Intervenció en edificis monumentals a Catalunya (1980-1997): una aproximació 
crítica, Fresquet i Folch, Jaume. Tesi Doctoral dirigida pel Dr. Josep Muntañola 
Thornberg. UPC. Barcelona, maig 2000. Op. cit. Pg. 59. 
 
(10) Apuntes sobre Pugin, Ruskin y Viollet le Duc. J.R. Moneo Vallés/Ignasi de Solà-
Morales i Rubió. Monografia nº 1.17. Composición-curso doctorado 1975. E.T.S.A.B. 
Op. cit. Pg. 30. 
 
(11) Camilo Boito: un’architettura per l’Italia unita. Guido Zucconi/Francesca Castellani. 
Marsilio Editori. Venècia, 2000. Op.cit. Pg. 3. 
 
(12) Intervenció en edificis monumentals a Catalunya (1980-1997): una aproximació 
crítica, Fresquet i Folch, Jaume. Tesi Doctoral dirigida pel Dr. Josep Muntañola 
Thornberg. UPC. Barcelona, maig 2000. Op. cit. Pg. 60. 
 
(13) Avvicinamento al Restauro. Teoria, storia, monumenti. Giovanni Carbonara. 
Liguori Editore. Nàpols, 1997. Op. cit. Pg. 208-209 
 
(14) Gustavo Giovannoni: dal capitello alla città, Guido Zucconi. Ed. Jaca Book. Como, 
1997. Op. cit. Pg. 15. 
 
(15) Idem. Op. cit. Pg. 13.  
 
(16) Idem. Op. cit. Pg. 17.  
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(17)  “Adolfo Venturi all’ Università di Roma. Regesto e annotazioni sui primi anni della 
scuola venturiana (1890-1931)”, Cfr. S. Valeri. Arxiu d’Adolfo Venturi. 
 
(18) Gustavo Giovannoni: dal capitello alla città. Guido Zucconi. Ed. Jaca Book, Como 
1997. Op. cit. Pg. 22. 
 
(19) L’architettura dei monasteri. Gustavo Giovannoni. Op. cit. Pg. 287. 
 
(20)  Item. Op.cit. Pg. 288. 
 
(21) Immagini e concetti nel piano: Inizi dell’urbanistica in Italia. Attilio Belli. Ed. 
Etaslibri. Milà,1996. Op. cit. Pg. 39. 
 
(22) “Gustavo Giovannoni”. Maria Luisa Neri. Dizionario dell’Architettura del XX secolo. 
Ed. Umberto Allemandi & C. 
 
(23) Giovanni Carbonara en la seva obra Avvicinamento al Restauro. Teoria, storia, 
monumenti  publica el conjunt de les diverses Cartes de Restauro que s’han promulgat 
durant el segle XX.  Liguori Editore, 1997. Pg. 641.  
 
(24) Vecchie città ed edilizia nuova. Gustavo Giovannoni. Città Studi Edizioni. 
Milà,1999. Op. cit Pg. Vii. 
 
(25) Item. Op cit. en el pròleg. 
 
(26) Item. Op. cit. Pg. 4. 
 
(27) Item. Op. cit. Pg. 6. 
 
(28)  “Architettura ippodamea”, Cfr. G. Cultrera. Roma 1924. 
 
(29) Vecchie città ed edilizia nuova. Gustavo Giovannoni. Città Studi Eizioni. Milà,1999. 
Op. cit. Pg. 12. 
 
(30) Idem. Op. cit. Pg. 48. 
 
(31) “L’évolution de l’approche de la ville en Italie”. Patrizia Ingallina. Cahier Espaces 
nº 37. Op. cit. Pg. 210 
 
(32) Idem. Op. cit. Pg. 210. Aquesta opinió la cita Gustavo Giovannoni a Vecchie città 
ed edilizia nuova. Nuova Antologia, 1913. 
 
(33) Idem. Op. cit. Pg. 210. 
 
(34) "Le laboratoire de Giancarlo De Carlo à Sienne". L. Miotto-Muret. Monuments 
Historiques, nº 149, 1987. Op. cit. Pg. 47. 
 
(35) “Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos, 
Teoría e Historia”. Javier Rivera. Capítol publicat a Teoría e Historia de la 
Restauración. Universidad de Alcalá. Ed. Munilla-Lería. Madrid, 1997. Op. cit. Pg. 148 
 
(36)  Teoría de la restauración de Cesare Brandi recull els escrits i lliçons dedicades al 
tema de la restauració fruit dels treballs realitzats per l’ Instituto Centrale de Restauro 
durant els vint anys que va dirigir aquest centre. Alianza Editorial. Madrid, 1998. 
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(37) La restauració objectiva (Mètode SCCM de restauració monumental). Antoni 
González Moreno-Navarro. Memòria SPAL, Vol. 1. Diputació de Barcelona, Servei del 
Patrimoni Arquitectònic Local. Barcelona, 1999. Op. cit. Pg. 11-12 
 
(38) Idem. Op. cit. Pg. 12 
 
(39) Idem. Op. cit. Pg. 12 
 
(40) La restauració objectiva (Mètode SCCM de restauració monumental). Antoni 
González Moreno-Navarro. Memòria SPAL, Vol. 2. Diputació de Barcelona, Servei del 
Patrimoni Arquitectònic Local. Barcelona, 1999. 
 
(41) “Documento sul quartiere di San Miniato a Siena”, Giancarlo De Carlo. Publicació 
ILAUD- international Laboratory of Architecture and Urban Design-, 1992. Op. cit . Pg.7 
 
(42) En aquest camp és important la recerca realitzada sobre les Traces catalanes en 
l’arquitectura del paisatge de Califòrnia 1769-1821 amb diversos exemples estudiats. 
Poques ciutats han estat fundades per exploradors de parla catalana. En la recerca 
s’analitza l’impacte que la planificació colonial realitzada per pioners catalans ha tingut 
en el medi ambient de Califòrnia, el qual fou remarcable especialment durant la 
segona meitat del segle divuitè i les primeres dècades del segle dinovè. Ex. estudiats: 
Forma urbana de San Francisco; Los Angeles i San José en el segle XVIII; estructura 
viària de Califòrnia a partir de la situació actual o diversos exemples de les missions 
establertes en el segle XVIII. 
 
Des de l’any 1988 el Regomir s’ha estudiat en el fons de la Forma Urbana Catalana de 
la UPC en el context dels carrers: Regomir, Templaris, Ciutat, Bellafila, Ataülf, Cometa, 
Calella, Sant Simplici, Comtessa de Sobradiel, Milans, Gignàs, Ample, Avinyò, 
Cervantes, Palau, Gegants, Font de Sant Miquel. La majoria d’estudis d’aquest fons 
romanen inèdits. La professora Magda Saura està en procés de catalogar els plànols i 
documents dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i pensa publicar aviat un catàleg 
de l’esmenta’t fons.  
 
Els professors i alumnes que han investigat aquest tros de teixit urbà històric del 
Regomir (amb superposicions planimètriques i amb altres documents) són: Josep 
Muntanyola, Magda Saura, Beth Tayà, Enric Mir, Lluís Àngel Domínguez, Raül Garcia, 
Emma Tapia, Francisco Fuster, Jordi Portal Liaño, Sílvia Blasco Castellar, Ignacio 
Pérez Aguirre, Montserrat Llobet Nadal, Lluís Pagès Manresa, Ricard Barrera Larrey, 
Ester Lagunas Prieto, Carlos Peñalba Marina, Carles Peñalba Marina, entre altres. 
 
(43) Pobles catalans. Iconografia de la forma urbana de L.B. Alberti al comtat 
d’Empúries-Rossélló. Magda Saura i Carulla. Edicions UPC. Barcelona, 1997. Op. cit. 
Pg. 11 
 
(44) Per l’estudi de la forma urbana a Catalunya i a Barcelona en concret, cal destacar, 
entre altres, determinats conjunts de planimetria localitzats. A Catalunya: Arxiu de la 
Corona d’Aragó ACA: Sº Collactanea: Mapes i Plànols; Sº Consell Suprem d’Aragó: 
LLigalls-Secretaries-Negocios Notables; Sº Real Audiència: Audiència Real-Fons 
Moderns-Pleits civils; Sº Real Patrimoni: Batllia (Cadastres fins 1714) / Maestre 
Racional-Obres; Sº Generalitat de Catalunya: Visites del General; Sº Ordres 
Religioses: Lligalls-Universitat de Barcelona / LLigalls-Hisenda / Lligalls-Ordre de la 
Mercè; Sº Ordres Militars: Gran Priorat de Sant Joan de Jerusalem (índex topogràfic 
secció 2a i 3a) ;Sº Protocols Notarials: Protocols; Sº Hisenda: Contribució Territorial 
(1714-1845 Catastres i a partir 1835 Amirallaments); Sº Diversos: Institucionales-
Inventari de la Dominació Napoleònica a Catalunya / Institucionales-Comandància 
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d’Enginyers-Disposiciones Generales-Obras y Construcciones / Locales; Sº 
Patrimonials: Patrimonis familiars. Arxiu Municipal d’Història de Barcelona AHMB: 
Secció Gràfics. Secció Consulta General: Arxiu Medieval i Modern-Fons Municipal-Sº 
Consellers-Sèrie Obreria; Ajuntament Borbònic-Llibre d’Acords; Cadastre-Cases, 
Censos i Censals-Cases reedificades; Arxiu Nacional de Catalunya ANC: Fons 
documental: “Forma Urbana Catalana”. Conveni UPC amb Generalitat de Catalunya: 
Sº Nuclis urbans a Catalunya; Sº Nuclis urbans a l’estat espanyol; Sº Nuclis urbans a 
Europa i Amèrica; Sº Ciutat de Barcelona. A França: Archive du Château de 
Vincennes: Collections du S.H.A.T.(Service HIstorique de l’Armée de Terre)-Série 
M:Travail du Dépot de la guerre-3M: Archives Topografiques du Dépôt de la guerre - 
Partie: Cartes réalisées à l’étranger (Catalogne). A Aústria: Österreichische 
Nationalbibliothek: Handschriftsammlung- Bildarchiv-Ansichten von Spanische Städte. 
1563-1570 / Handschriftsammlung- Bildarchiv-Codex 6481 (Hispania en el segle XVII); 
Kartensammlung-Albertina (Fons que antigament era dipositat a la Biblioteca Albertina 
del Hofburg de Viena) / Kartensammlung- Fidei Kommiss Bibliothek. FKB (Fons 
dipositat a l’antiga Biblioteca Personal de l’emperador) / Kartensammlung- Alter 
Bestand. a.B. (Recull de plànols que composa el nou catàleg de la Biblioteca Nacional. 
Entrada de documents anterior al segle IXX) /  Kartensammlung- Neuer Bestand. n.B. 
(Recull de plànols que composa el nou catàleg de la Biblioteca Nacional. Documents 
entrats al segle IXX i XX). Österreichisches Staatsarchiv-ÖStA-Kriegsarchiv-Gruppe 
11. Karten- und Plansammlung. 
 
Aquestes referències han estat extretes del treball de buidatge planimètric realitzat en 
els arxius indicats per la mateixa autora de la tesi Margarita Costa Trost. Les 
referències indiquen el conjunt de seccions (Sº) que poden ser considerats de 
remarcable interès per la nostre professió, degut al contingut de documentació 
planimètrica que s’hi va localitzar en el moment de la seva consulta, o bé, degut al 
contingut de documentació escrita amb descripcions urbanes, territorials o 
arquitectòniques. Dins de cada secció (Sº), s’indica el camí a seguir amb les 
referències successives d’ordenació del material, fins arribar al fons documental 
concret on hi ha localitzada la informació, el qual és indicat amb lletra cursiva. En els 
arxius de Paris i Viena, vaig realitzar el buidatge dels fons indicats i vaig localitzar els 
plànols que representaven la ciutat de Barcelona, municipis de Catalunya i la 
península ibèrica en general. De cada plànol es va apuntar la seva signatura, l’any 
d’execució i, en cas d’existir, el nom de l’autor. 
 
(45) ACA. Sº Diversos: Institucionales-Comandància d’Enginyers / Archive du Château 
de Vincennes: Collections du S.H.A.T./ Österreichische Nationalbibliothek- 
Handschriftsammlung-Kartensammlung / -ÖStA-Kriegsarchiv. 
 
(46) Un dels fons més importants referent a la ciutat de Barcelona és el Llibre d’Acords 
de l’Ajuntament Borbònic pel rigor i la quantitat d’informació dels seus dibuixos. 
 
(47) La ciutat de Barcelona disposa de diverses publicacions on queden recopilades 
les planimetries corresponents als successius projectes de reforma general de la 
ciutat. Barcelona 1714-1940 -10 Plànols Històrics-. Institut Municipal d’Història. 
Ajuntament De Barcelona: Lunwerg Editores, S.A. / Atlas de Barcelona. Segles XVI-
XX. M.Galera, F.Roca, S.Tarragó. Ed. Col·legi Oficial d’ Arquitectes de Catalunya. 
Barcelona, 1982. / Atlas de Barcelona. Volúm I. Segle XVI, XVII i XVIII. Volúm II. Segle 
XIX. Ramon Soley. Editorial Mediterrània, S.L. Barcelona, 1998. 
 
(48) Der karolingische Klosterplan in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Johannes Duft. Ed. 
Löpfe-Benz AG. Rorschach, 1998. Op. cit. Pg. 7. 
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(49) El fonament del sistema mètric de la centuriació era el pes (29,5 cm); 5.000 pedes 
integraven una milla. La unitat bàsica dels agrimensors que establien les centúries, era 
però l’actus, equivalent a 120 pedes (35,40 m.) ; la superfície equivalent a dos actus 
quadrats rebien el nom de iugerum (2.506 m²), -traduït coma mujada establerta 
actualment en 2.523 m²- i era l’unitat de superfície més utilitzada. La unitat superior a 
totes elles era la centúria. Si bé la centúria clàssica (a partir d’August) contenia quasi 
invariablement 20x20 actus (708 m. de costat), anteriorment les mesures havien 
oscilat entre 16 i 20 actus. L’orientació de la centúria era establerta, la majoria dels 
cops, seguint la direcció dels recorreguts hidrogràfics, per permetre una correcte 
distribució de l’aigua de rec. Referències extretes de Las posibles centuriaciones 
ampuritanas. Jose Eugenio Borao Mateo. Institut d’Estudis Empordanesos, 20. 1987. 
Op. cit. Pg. 279-280. 
 
(50) “El Mas Castellar de Pontós i la Chora d’Empúries”. Magda Saura i Carulla. 
Publicat a El Mas Català durant l’edat mitjana i la moderna (Segles IX-XVIII). Consell 
Superior d’Investigacions Científiques. Institució Milà i Fontanals. Departament 
d’Estudis Medievals. Barcelona, 2001. 
 
(51) Presentació del Màster “El Projecte: Aproximacions a l’Arquitectura des del Medi 
Ambient Històric i Social”. Fundació UPC. Curs 2005-2006. 
 
(52) Sobre el treball realitzat en el camp de la Topogènesi cal destacar l’obra de Josep 
Muntañola i Thornberg  La Topogenèse. Fondement d’une architecture vivante. Ed. 
Economica. Paris,1996 i la trilogia Topogènesi Uno/Topogènesi Dos/Topogènesi Tres. 
Ed. Oikos Tau. Barcelona. 
 
(53) I Congrés Internacional: Topogènesi (Arquitectura, Ciències Socials i Ciències de 
la Terra) 1996. II Congrés Internacional: El Futur de l’Arquitecte (Ment, Territori, 
Societat) 2000. III Congrés Internacional: Arquitectura 3000, l’arquitetura de la 
indiferència. 2004. Departament de Projectes Arquitectònics, ETSAB. Barcelona. 
 
(54) El fons que composa “La Forma Urbana a Catalunya” s’ha exposat en aquest 
últims anys, a diverses poblacions de Catalunya entre altres: 
 
“El Pi Novell”, Sant Pere de Vilamajor. Estudi presentat sobre La Força de Vilamajor 
Centre Cultural “Can Figuera”, Premià de Dalt (Juliol-Setembre 2000) 
Arxiu Nacional de Catalunya-ANC-, Sant Cugat del Vallès (Juny-Juliol 2000) 
Centre Cultural “Can Ganduxer”, Les Franqueses del Vallès (Novembre 2000) 
Col·legi d’Aparelladors Delegació del Vallès Occidental (Gener 1996) 
Museu de Granollers, Granollers (Abril 1995) 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Barcelona (Febrer 1995) 
 
(55) Pobles catalans. Iconografia de la forma urbana de L.B. Alberti al comtat 
d’Empúries-Rosselló. Magda Saura i Carulla. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. 
Barcelona, 1997.  
 
(56) Cal destacar la publicació de Christelle Robin Introduction a l’étude de la ville et 
des villes arabo-musulmanes. EAPLV. Paris, 1985. Responsable científica dels 
Cahiers du réseau Architecture/Anthropologie (La/a).  
 
(57) Édition Recherches, IPRAUS. Paris. Cal destacar les de l’àmbit d’història, 
arquitectura i urbanisme, amb més de vint i set treballs publicats. 
 
(58) Allégorie du Patrimoine. Françoise Choay. Éditions du Seuil. Paris, 1992. Op. cit. 
Pg. 198. 
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(59) A History of Architecture. Rituals and Settings, Spiro Kostof. Oxford University 
Press, Inc. 1985. Op. cit. pròleg.  
 
(60) Catalunya Destruïda. Xavier Barral i Altet. Edicions 62, S.A. Barcelona, 2005 
 
(61) La Ciutat de Barcelona. Vol. 3 de la  Geografia General de Catalunya. Francesch 
Carreras i Candi. Establiment Editorial Albert Martin. Barcelona, 1916. 
 
(62) idem. Op. cit. Pg. 1065 
 
(63) Geografia General de Catalunya, Vol I. Francesch Carreras i Candi [director]. 
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APÈNDIX 1 
 
LLISTA DE DOCUMENTS 
 
 
Arxiu Municipal Històric de Barcelona 
 
1) Secció gràfics 
 
Plànols 
 
“Plano Geométrico de las murallas Romanas de Barcelona ó sea del primer recinto de 
esta ciudad” 
Andrés Pi i Arimón, 1854.* 
Inv.núm. G 4189 
 
*Andreu Avelí Pi i Arimon a l’obra “Barcelona antigua y modena-descripción e historia de esta ciudad 
desde su fundación hasta nuestros dias-”, editada a Barcelona l’any 1854, escriu: “Hace ya bastantes 
años que emprendimos las investigaciones y trabajos para el levantamiento del plano geométrico de estas 
murallas, ayudados por la Junta de Comercio de Cataluña, a instancias de su digno vocal D. José 
Mariano de Cabanes, la qual nombró por parte facultativa a los arquitectos D. José Oriol y Bernadet i D. 
José Oriol Mestres quienes desempeñaron el “Plano Geométrico de las murallas Romanas de Barcelona 
ó sea del primer recinto de esta ciudad”. 
 
“Plano Geométrico de la Ciudad de Barcelona Levantado por el Arquitecto Mayor de la 
misma Dn. José Mas y Vila, quien lo dedica a su Excmo. Ayuntamiento Constl. 1842” 
José Mas y Vila, 1842. 
Esc.aprox. 1:4000 
Inv. núm. 710 
 
“Plano topográfico geométrico de la ciudad de Barcelona. Proyecto de reforma 
general” 
Miquel Garriga i Roca, 15 agost 1862. 
Esc. 1:2000 
Inv. núm. 708 
 
“Quarterons de la ciutat de Barcelona” (119 unitats) 
Quarteró núm. 7 
Quarteró núm. 11 (2) 
Miquel Garriga i Roca i Ramon Alabern, 1858. 
Esc. 1:250 
 
“Planta de la ciutat de Barcelona y Monjuic y Moll y Atachos” 
(s/n). Còpia litografiada al segle XIX. Representa 1697 
Inv. núm. 2681 
 
“Plànol de la ciutat de Barcelona y sos Contórns en lo Añy 1740” 
Francisco Renart i Closas, 17 abril 1801. 
Inv. núm. 2553 
 
”Plan of the city of Barcelona” 
J. Bafire Sculp., 1706. 
Inv. núm. 2649 
 
“Plan particulière de Barcelonne et ses attaques” títol del plànol detall de la ciutat de 
Barcelona ubicat dins un plànol general de territori amb títol “Plan du siège dela ville de 
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Barcelone. Avec a carte de la côte de la mer depuis le Cap de Cerbère, jusqu’aux 
environs de Llobregat dedié au Roy 1698.” 
Bucy, 1698. 
Inv. núm. 7340 
 
“Plan de la Ville de Barcelone. Capitale de la Principauté de Catalogne” 
I.B. Nolin, 1697-1700. 
Inv. núm. 10.486 
 
Gravats 
 
“Obra romana descubierta al derribar una casa en la Bajada del Regomir” 
Llopis-Gomez 
Inv. núm. Gr. 12.228 
 
“Bazar de Calzado -¡Gran Baratura!-” 
Es veu una gran botiga de sabates on hi posa: precio fijo 13 Regomir 13 Barcelona 
Litografies Pigrau 
Inv. núm. 12151 
 
“Capilla de San Cristóbal del Regomir –Fachada actual de la capilla-“ 
Inv. núm. no en disposa 
 
 
2) Consulta general 
 
Obreria 
 
Arxiu Medieval i Modern 
1. Fons Municipal 
C. Secció Consellers 
Sèrie XIV. Obreria. 
 
“Sesta Demarcacion. Barrio 7º del Cuartel 4º” 
Segle XIX, s/n 
Secció Consellers 
Sèrie XIV -Obreria-; 
1.C.XIV; 142/1.1.4. 
 
Caixa d’ Obra 1733 
1C XIV-19 
1726-1737 
 
Llibre d’Acords de l’Ajuntament Borbònic 
 
Fons Municipal (1) 
Ajuntament Borbònic (1D) 
Llibre d’Acords 
 
1D I-89 Fol. 45 Carrer del Correu Vell. Rectificació del traçat del carrer. 
1D I-90 Fol. 186 Carrer de Gignàs. Idem. 
1D I-90 Fol. 45 Carrer del Regomir. Idem. 
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Cases reedificades 
 
Cadastre 
Cases, Censos i Censals 
Cases reedificades 
 
Relació de documentació que fa referència a cases ubicades al carrer del Regomir. Es 
fa referència a l’existència de millora i la repercussió en el cens de l’edificació: 
I-34 1772 Fol. 1291 
I-34 1774 Fol. 1316 
I-34 1776 Fol. 1312 
I-34 1777 Fol. 1355 
I-34 1778 Fol. 1379 
I-34 1779 Fol. 1403 
I-34 1782 Fol. 1463 
I-34 1788 Fol. 1578 
I-34 1790 Fol. 1821 
I-34 1793 Fol. 1875 
I-34 1794 Fol. 1901 
I-34 bis Documents solts 
I-34 bis. Doc nº1. 1788 
 
Altres documents que fan referència al Regomir: 
I-34 bis. Doc. nº 11 
I-34 bis. Doc. nº 15 
I-34 bis. Doc. nº 16 
I-34 bis. Doc. nº 17 
 
 
Arxiu Històric de l’Obra Municipal a Barcelona  
Oficina d’Informació Urbanística 
 
“Proyecto de nueva urbanización de la Plaza Berenguer el Grande y calle Tapineria 
frente las murallas romanas” 
Ajuntament de Barcelona, abril 1931. 
Fons Muralla Romana. 
 
“Projecte d’enllaç del carrer Bisbe Cassador amb el de les Muralles Romanes i Fixació 
de les alineacions Corresponents” 
Arquitecte Cap Adj. al Servei d’Eds Adms, agost 1933. 
Fons Muralla Romana. 
 
“Proyecto de prolongación de la calle de las murallas romanas siguiendo la situación 
de estas hasta la calle de Regomir y de supresión de de dos calles del vigente plano 
de reforma del casco antiguo que afectan al sector” 
Ajuntament de Barcelona, 1948. 
Fons Muralla Romana. 
 
“Estudio para poner en Valor el Recinto Romano de Barcelona” 
Ajuntament de Barcelona, octubre 1959. 
Fons Muralla Romana. 
 
“Plano de la C. Romana. Murallas” 
Francisco de P. Cardoner Blanch, 1968. 
Fons Muralla Romana. 
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Arxiu Històric de Protocols de Barcelona 
Col·legi de Notaris de Catalunya 
 
AHPB. Francesc Reverter, manual 1654, 5 de juny 1654. 
 
AHPB. Marià Rufasta, manual de 1672, 4 de Febrer 1672. 
Document transcrit (DP-26). 
 
AHPB. Ramon Vilana Perlas, llibre d’inventaris 1677-1679, 23 febrer 1679. 
Document transcrit (DP-27). 
 
AHPB. Geroni Casetas, 15è manual, 20 i 21 de juny 1704. 
Document transcrit (DP-29). 
 
AHPB. Isidre Famades, 37è manual,15 i 16 de novembre 1708. 
Document transcrit (DP-28). 
 
AHPB. Josep Llaurador i de Çatorra,29è.manual, 21 setembre 1711. 
Document transcrit (DP-30). 
 
AHPB. Ignasi Teixidor, 15 è. manual, 29 gener 1713. 
Document transcrit (DP-31). 
 
AHPB. Salvador Pi, 1er. manual 1711, 31 agost 1711. 
 
AHPB. Tomàs Guasqui Brull, Llibre d’inventaris,1728-1744, 22 març 1734. 
 
AHPB. Josep Bosom Grosset, 1er. llibre de testaments, 1728-51, 17 juliol 1745. 
 
AHPB. Andres Miquel Mir (Major), Sexag. octavum librarum, 8 juliol 1539. 
Document inèdit reproduït (DI-1). 
 
 
Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona 
 
Llicències d’Obra 
 
Regomir nº 6 
 
Façana de la casa que es vol reedificar. 
Arquitecte: Josep Fotseré 
Propietat: José Escrivá de Romaní i Dusay -Marqués de Monistrol- 
1855, abril 1 
Ex: 790 - C 
 
Regomir nº 6 
 
Plànol per l’instal·lació d’una conducció d’aigua.  
Arquitecte: Josep Fotseré 
Propietat: José Escrivá de Romaní i Dusay -Marqués de Monistrol- 
1870, agost 16 
Ex: 2243 - C 
 
 
 



300 

Regomir nº 4-4 bis 
 
Façana i plantes de la casa que es vol edificar.  
Arquitecte: Felipe Ubach 
Propietat: Simon Coll 
1862, enero 29 
Ex: 1228 bis C 
 
Regomir nº 7-9 
 
Façana i plantes de la casa que es vol edificar composada de quatre plantes.  
Arquitecte: Pablo Martorell 
Propietat: Pelegrin Guasch 
1861, agost 5 
Ex: 1191 - C 
 
Regomir nº 13-14 (4?) 
 
Façana i plantes de la casa que es vol edificar composada de quatre plantes.  
Arquitecte: José Buxareu 
Propietat: Francisco Ferrer 
1846, gener 7 
Ex: 133 - C 
 
Regomir nº 13-19 (11-19) 
 
Reparació conducte de desguàs.  
Propietat: Nieves de Motes Aleu 
1940, juliol 9 
Ex: 845 
 
Regomir nº 11-19 
 
Permís urgent per realitzar obres de consolidació.  
Propietat: Nieves de Motes Aleu 
1957, gener 21 
Ex: 845 
 
Carrer d’Ataülf 
 
“Plano geometrico de la bajada de los Leones y calle de Ataulfo” 
Arquitecte: Francisco Daniel i Molina 
1858, novembre 24 
Ex: 2225 
 
Ataülf nº 4 
 
“Expediente sobre permiso impetrado por don Jose A. Buxeres para restaurar la capilla 
del Palau” 
Arquitecte: Elias Rogent 
Propietat: Comtes de Sobradiel 
1866, abril 10 
Ex: 1753 bis 
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Ataülf nº 8 / Comtessa de Sobradel nº10 
 
“Expediente promovido por Don José Monclús para practicar obras interiores en la 
casa nº 10 de la calle Condesa de Sobradiel y nº 8 por la de Ataulfo” 
Propietat: José Monclús 
Ex: 125 V 
 
Ataülf nº 10 
 
“Expediente de permiso a los Sres. Clarós y Gros para instalar dos calderas abiertas y 
un alambique en los bajos de la caa nº 10 de la calle de Ataulfo” –“Fabricación de 
anisado de los Sres. Clarós y Gros” 
Propietat: Sres. Clarós i Gros 
1895, juny 6 
Ex: 1141 
 
Ataülf nº14 
 
“Casa que se desea edificar” 
Elias Rogent 
1861, març 
Ex: 1.130-c 
 
Ataülf nº16 (Baixada dels Lleons nº 4) 
 
“Ramon Maspons propietario de la casa nº 4 de la calle bajada de los Leones esquina 
al callejon del Tomillo pide permiso para reedificar la fachada de la casa que posee.” 
1852 
Ex: 641-c 
 
Baixada dels Lleons nº 9 
 
“Permiso para derribo y edificar de nuevo la casa que posee en la calle Bajada de los 
Leones” 
Propietat: Magín Oliver 
1855 
Ex: 805-bis-c 
 
Carrer de la Comtessa de Sobradiel 
 
“Planta Geometrica de la Via Publica intermedia entre las Calles S. Severo y Condesa 
Sobradiel con sus abenidas y alineaciones correspondientes a la misma conocida con 
los nombres de calles de Sto.Domingo,Enseñanza, Paz de la Enseñanza, Gigants y 
Palao.”  
Arquitecte: Miquel Garriga i Roca 
1861, novembre 20 
Ex: 2636 
Comtessa de Sobradiel nº 3 
 
“Casa que se desea edificar” 
Arquitecte: Elias Rogent 
Propietat: Simon Coll 
1860, juliol 30 
Ex: 1091-C 
 



302 

Palau 
 
“Expediente sobre abertura de varias calles en el terreno que ocupa el edificio 
conocido por el Palau segun el proyecto formado por el apoderado de los Exms. 
Condes de Sobradiel.” 
Arquitectes: Juan Nolla i Francisco Daniel i Molina 
Propietat: Comtes de Sobradiel 
1853, novembre 6 
Ex: 1321 b 
 
Palau nº 6 
 
“Expediente de permiso a Dn. Felix Mitjans para construir un horno en la esquina de 
las calles del Palau y Condesa” 
Propietat: Felix Mitjans 
1865 
Ex: 1626-c 
 
Plaça de la Verònica nº 2 
 
“Expediente de permiso a D. José Pertegás como a Gerente de la Sociedad anónima 
la Propietaria del Bolsin, para derribar la casa nº 2 de la plaza de la Veronica y nº 21 
bis y 23 de la calle Aviño (19 Agosto) y proceder despues a su rectificacion.” 
Tècnic: Tiberio Sabater 
Propietat: Sociedad anónima la Propietaria del Bolsin 
1881 
Ex: 123 k 
 
 
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Centre de documentació.   
 
Comtessa Sobradiel nº 7/ Palau nº 5-13 
 
“Casa per Josep A. Buxeres” 
Arquitecte: Elias Rogent 
Propietat: Josep A. Buxeres 
1857 
Ex: C 259/61, H 102H/3/4052, H 102H /3/4053 
 
Avinyó 27-29 / Comtessa de Sobradiel nº2 
 
“Casa per Isidre Sicart” 
Arquitecte: Elias Rogent 
Propietat: Isidre Sicart Homs 
1859 
Ex: C 261/77, H 102I/2/4041, H 102I/2/4070 
 
Comtessa de Sobradiel nº 4 
 
“Casa per Manel Compte” 
Arquitecte: Elias Rogent 
Propietat: Manel Compte 
1860-1877 
Ex: C 263/91 
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Comtessa de Sobradiel nº 5 / Palau nº 6 
 
“Casa per Félix Mitjans” 
Arquitecte: Elias Rogent 
Propietat: Félix Mitjans 
1857-1863 
Ex: C 259/62 
 
Comtessa de Sobradiel nº 3 
 
“Casa per Simó Coll” 
Arquitecte: Elias Rogent 
Propietat: Simó Coll 
1860 
Ex: C-310/327 
 
 
Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona 
 
Diplomataris 
 
Diplomatari de la Catedral de Barcelona. Documents dels anys 844-1000 
 Volum I. Barcelona, 1995. 

 
ACB, L. Ant. I, n. 400, f. 153 c-d 
1 de gener de 975 
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I.  
núm. d’ordre 112, pg. 311. 
Document publicat reproduït (DP-1) 
 
ACB. Pergamí 1 - 1 - 2380 
8 de agost de 987 
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I.  
núm. d’ordre 171, pg. 376 
Document publicat reproduït (DP-2) 
 
ACB. Pergamí 1 - 1 - 308 
23 de gener de 989  
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I.  
núm. d’ordre 182, pg. 389 
Document publicat reproduït (DP-3) 
 
ACB. L. Ant. I, n. 367, f. 142 a-b 
3 abril de 994 
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I.  
núm. d’ordre 250, pg. 473 
Document publicat reproduït (DP-4) 
 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Segle XI. 
Barcelona, 2006. 
 
ACB. Pergamí 1-4-38 
24 de maig de 1015 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona 
núm. d’ordre 237  
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Document publicat reproduït (DP-5) 
 
ACB. L. A. I, n. 339, f. 132 d - 133 a 
24 febrer de 1016 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona  
núm. d’ordre 246  
Document publicat reproduït (DP-6) 
 
ACB. Pergamí 1-1-2331 
L.A.I, nº 448, f. 170 c-d-171 a. 
29 d’agost de 1022 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona  
núm. d’ordre 356 
Document publicat reproduït (DP-7) 
 
ACB. Pergamí 1-4-99 
L.A.I, nº 380, f. 146d-147b 
1 de novembre de 1032 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona  
núm. d’ordre 487 
Document publicat reproduït (DP-8) 
 
ACB. Pergamí 1 - 4 -168 
28 de maig de1052 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona  
núm. d’ordre 803 
Document publicat reproduït (DP-9) 
 
ACB. Pergamí 1-2-1500 
30 de novembre 1058 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona  
núm. d’ordre 976 
Document publicat reproduït (DP-10) 
 
ACB. Pergamí 1 - 2 - 99 
4 de juliol  de 1075 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona  
núm. d’ordre 1280 
Document publicat reproduït (DP-11) 
 
Documents inèdits. Libri Antiquitatum. Documents del segle XII-1260 
 
ACB. L. A. I, n. 282, f. 113 
any 1123 
document inèdit reproduit (DI-2) 
 
ACB. L. A. I, n. 279, f. 112 
any 1160 
document inèdit reproduit (DI-3) 
 
Mapes i plànols 
 
“Mapa de la Quadra de Garraf” 
Nicolau Credença, 1571 
Exposat a l’Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona 
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“A XXVIII de Setembre se acaba la present descripció de la costa de Garraf, any 1586. 
Per Nicolau Credença Por y Mtico” 
Nicolau Credença, 1586. 
Mapes i plànols. Nº 2 
 
“Planta de la Ciutat de Barcelona, Fortalesas y Atácos –Es copia de un mapa antich q 
esta custodiat en la Secretaria de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, de 
que certifico. Barcelona, 31 desembre de 1806”” 
Fco. Renart i Closas, 1806. 
Exposat a l’Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona 
 
“Pla de la ciutat de Barcelona i sos Contórns en lo Añy 1740” 
Fco. Renart i Closas, 17 abril 1801. (colorejat) 
Exposat a l’Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona 
 
“Plano de situación y detalle de las tres vias A, B y C de la reforma de Barcelona” 
Diario de Barcelona, 1907. 
Mapes i plànols. Nº 17 
 
“Barcha S. XI” 
Antonio Novell Bofarull, 1972 
Mapes i plànols. Nº 35 
 
 
Arxiu Diocesà de Barcelona 
 
Diplomataris 
 
Diplomatari, 5. Mensa Episcopal de Barcelona (878-1299). Barcelona, 1994. 
 
Diplomatari, 5. Mensa Episcopal de Barcelona (878-1299) 
6 de abril de 1196  
núm. d’ordre 48. pg.  
Document publicat reproduït (DP-12) 
 
 
Arxiu de la Corona d’Aragó 
 
Diplomataris 
 
El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de susu fondos. 
Barcelona, 1951. 
 
ACA. Pergamins de Borrell II, nº 44 
13 de març 989 
El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X 
núm. d’ordre 212 
 
ACA. Pergamins de Borrell II, núm. 64 
12 de febrer 992 
“El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X” 
núm. d’ordre 232 
 
ACA. Pergamins de Borrell II, núm. 52 
1 de novembre 989 
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“El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X” 
núm. d’ordre 219 
 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. 
Barcelona, 1999. 
 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Ramon Borrell, carp. 113 
4 de maig 1015 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 115 
Document publicat reproduït (DP-16) 
 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Berenguer Ramon I, carp. 7, nº 8 
27 de març 1018 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 129 
Document publicat reproduït (DP-17) 
 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Berenguer Ramon I, carp. 7, nº 47 
13 de desembre 1023 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 167 
Document publicat reproduït (DP-18) 
 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Ramon Berenguer I, carp. 11, nº 130 
30 de gener 1053 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 412 
Document publicat reproduït (DP-19) 
 
Traslado de las escrituras del IX y X Condes Dn. Ramon Berenguer II y Dn. Berenguer 
Ramon II. Barcelona, 1836. 
 
ACA. Pergamins de Ramon Berenguer II, nº 253 
sensa data (data de regència 1076-1082) 
Traslado de las escrituras del IX y X Condes Dn. Ramon Berenguer II y Dn. Berenguer 
Ramon II. 
núm. d’ordre 71 (descrit com a numeració moderna) 
Document publicat reproduït (DP-20) 
 
Cartulario del Monasterio de “San Cugat del Vallés”. Madrid, 1981. 
 
Pergamins del Monastir de Sant Cugat del Vallès 
data no identificada 
Cartulario del Monasterio de “San Cugat del Vallés” 
núm. d’ordre 71 
 
Pergamins del Monestir de Sant Cugat del Vallès 
4 de maig 1148 
Cartulario del Monasterio de “San Cugat del Vallés” 
núm. d’ordre 979 
 
Colección de Documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon 
 
ACA. Cancelleria, Pergamins de Ramon Berenguer IV, nº 28 
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15 abril 1134 
Colección de Documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon 
Vol. IV. Pg. 29 
Document publicat reproduït (DP-23) 
 
ACA. Cancelleria, Pergamins de Ramon Berenguer IV, nº 31 
23 abril 1134 
Colección de Documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon 
Vol. IV. Pg. 35 
Document publicat reproduït (DP-24) 
 
ACA. Cancelleria, Reg. 1081 fol. 1 
2 desembre 1368 
Colección de Documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon 
Vol. VI. Pg. 343 
 
 
Pares Jesuïtes. Carrer de Palau nº 3 
 
“Plano Geometrico del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la area y figura 
de terreno que comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del 
Palacio, vulgo Palau de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia 
Marques de Villafranca y de los Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 
1832.” 
 
José Mestres i Gramatges, 1832. 
Propietat Pares Jesuïtes. 
Esc. Dos cientos palmos catalanes/ ciento cuarenta pies castellanos/15,2 cm. 
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APÈNDIX 2 
 
DOCUMENTS         Pàgina 
 
 
Documents inèdits (DI) 
 
DI-1. AHPB. Andres Miquel Mir (Major). 8 de juliol 1539. ....................................  309 
DI-2. ACB. L. A. I, n. 282, f. 113. Any 1123. ........................................................   310 
DI-3. ACB. L. A. I, n. 279, f. 112. Any 1160. ........................................................ 313 
 
 
Altres documents -publicats- (DP) 
 
DP-1. ACB, L. Ant. I, n. 400, f. 153 c-d. 1 de gener de 975. ................................ 315    
DP-2. ACB. Pergamí 1 - 1 – 2380. 8 de agost de 987. ........................................  316 
DP-3. ACB. Pergamí 1 - 1 – 308. 23 de gener de 989. ........................................  317 
DP-4. ACB. L. Ant. I, n. 367, f. 142 a-b. 3 abril de 994. ........................................  318 
DP-5. ACB. Pergamí 1-4-38. 24 de maig de 1015. .............................................. 319 
DP-6. ACB. L. A. I, n. 339, f. 132 d - 133 a. 24 febrer de 1016. ........................... 320 
DP-7. ACB. Pergamí 1-1-2331. 29 d’agost de 1022. ............................................ 312 
DP-8. ACB. Pergamí 1-4-99. 1 de novembre de 1032. ......................................... 323 
DP-9. ACB. Pergamí 1 - 4 -168. 28 de maig de1052. ........................................... 325 
DP-10. ACB. Pergamí 1-2-1500. 30 de novembre 1058. ...................................... 326 
DP-11. ACB. Pergamí 1 - 2 – 99. 4 de juliol  de 1075. .......................................... 327 
DP-12. ADB, ME; tít.VI, núm. 3, Campillo, f. 27. 16 de abril de 1196. ................... 329 
DP-16. ACA. Cancelleria. Perg. Ramon Borrell, carp. 113. 4 maig 1015. ............. 331 
DP-17. ACA. Cancelleria. Perg. Berenguer Ramon I, carp. 7, nº8. 27 març 1018... 333 
DP-18. ACA. Cancelleria. Perg. Berenguer Ramon I, carp. 7, nº47.13 des. 1023. ... 335 
DP-19. ACA. Cancelleria. Perg. Ramon Berenguer I, carp. 11, nº130. 30 gen. 1053.336 
DP-20. ACA. Pergamins de Ramon Berenguer II, nº 253. Sense data. ................. 337 
DP-23. ACA. Cancelleria, Pergamins de Ramon Berenguer IV, nº28. 15 abril 1134.338 
DP-24. ACA. Cancelleria, Perg. Ramon Berenguer IV, nº31. 23 abril 1134. .........  339 
DP-26. AHPB. Marià Rufasta, manual de 1672, 4 febrer 1672. ............................. 340 
DP-27. AHPB. Ramon Vilana Perlas, llibre d’inventaris 1677-1679, 23 febrer 1679. 342 
DP-28. AHPB. Isidre Famades, 37è manual,15 i 16 de novembre 1708. .............. 343 
DP-29. AHPB. Geroni Casetas, 15è manual, 20 i 21 de juny 1704. ...................... 345 
DP-30. AHPB. Josep Llaurador i de Çatorra,29è.manual, 21 setembre 1711. ...... 348 
DP-31. AHPB. Ignasi Teixidor, 15 è. manual, 29 gener 1713. ............................... 349 
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Document inèdit 1 (DI-1) 
AHPB. ANDRES MIQUEL MIR (Major). 8 de juliol 1539. 
Sexagesimus octavus liber contractuum comunium 
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 Document inèdit 2 (DI-2) 1 
ACB. L. A. I, n. 282, f. 113 
any 1123 
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Document inèdit 2 (DI-2) 2 
ACB. L. A. I, n. 282, f. 113 
any 1123 
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Document inèdit 2 (DI-2) 3 
ACB. L. A. I, n. 282, f. 113 
any 1123 
 



 313

Document inèdit 3 (DI-3)        1 
ACB. L. A. I, n. 279, f. 112 
any 1160 
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Document inèdit 3 (DI-3)        2 
ACB. L. A. I, n. 279, f. 112 
any 1160 
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Document publicat 1 (DP-1) 
ACB, L. Ant. I, n. 400, f. 153 c-d 
1 de gener de 975 
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I. 1995. 
núm. d’ordre 112, pg. 311. 
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Document publicat 2 (DP-2) 
ACB. Pergamí 1 - 1 - 2380 
8 de agost de 987 
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I. 1995. 
núm. d’ordre 171, pg. 376. 
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Document publicat 3 (DP-3) 
ACB. Pergamí 1 - 1 - 308 
23 de gener de 989  
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I. 1995. 
núm. d’ordre 182, pg. 389. 
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Document publicat 4 (DP-4) 
ACB. L. Ant. I, n. 367, f. 142 a-b 
3 abril de 994 
Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Volum I. 1995. 
núm. d’ordre 250, pg. 473. 
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Document publicat 5 (DP-5) 
ACB. Pergamí 1-4-38 
24 de maig de 1015 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 237.  
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Document publicat 6 (DP-6) 
ACB. L. A. I, n. 339, f. 132 d - 133 a 
24 febrer de 1016 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 246.  
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Document publicat 7 (DP-7) 1 
ACB. Pergamí 1-1-2331 
L.A.I, nº 448, f. 170 c-d-171 a. 
29 d’agost de 1022 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 356. 
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Document publicat 7 (DP-7) 2 
ACB. Pergamí 1-1-2331 
L.A.I, nº 448, f. 170 c-d-171 a. 
29 d’agost de 1022 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 356. 
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Document publicat 8 (DP-8) 1 
ACB. Pergamí 1-4-99 
L.A.I, nº 380, f. 146d-147b 
1 de novembre de 1032 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 487.  
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Document publicat 8 (DP-8) 2 
ACB. Pergamí 1-4-99 
L.A.I, nº 380, f. 146d-147b 
1 de novembre de 1032 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 487.  
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Document publicat 9 (DP-9) 
ACB. Pergamí 1 - 4 -168 
28 de maig de1052 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 803.  
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Document publicat 10 (DP-10) 
ACB. Pergamí 1-2-1500 
30 de novembre 1058 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 976. 
 
 



 327

Document publicat 11 (DP-11) 1 
ACB. Pergamí 1 - 2 - 99 
4 de juliol  de 1075 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 1280. 
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Document publicat 11 (DP-11) 2 
ACB. Pergamí 1 - 2 - 99 
4 de juliol  de 1075 
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona, 2006 
núm. d’ordre 1280. 
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Document publicat 12 (DP-12) 1 
ADB, ME; tít.VI, núm. 3, Campillo, f. 27 
16 de abril de 1196  
Diplomatari, 5. Mensa Episcopal (878-1299). 1994. 
núm. d’ordre 48. pg. 78.  
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Document publicat 12 (DP-12) 2 
ADB, ME; tít.VI, núm. 3, Campillo, f. 27 
16 de abril de 1196  
Diplomatari, 5. Mensa Episcopal (878-1299). 1994. 
núm. d’ordre 48. pg. 78.  
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Document publicat 16 (DP-16) 1 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Ramon Borrell. carp. X nº 113 
4 maig de 1015 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 115. 
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Document publicat 16 (DP-16) 2 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Ramon Borrell. carp. X nº 113 
4 maig de 1015 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 115. 
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Document publicat 17 (DP-17)      1 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Berenguer Ramon I. carp. 7, nº 8 
27 març de 1018 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 129. 
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Document publicat 17 (DP-17)      2 
ACA. Cancelleria. Pergamins de Berenguer Ramon I. carp. 7, nº 8 
27 març de 1018 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 129. 
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Document publicat 18 (DP-18)       
ACA. Cancelleria. Pergamins de Berenguer Ramon I. carp. 7, nº 47 
13 desembre de 1023 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 167. 
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Document publicat 19 (DP-19)       
ACA. Cancelleria. Pergamins de Ramon Berenguer I. carp. 11, nº 130 
30 gener de 1053 
Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 
núm. d’ordre 412. 
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Document publicat 20 (DP-20) 
ACA. Pergamí 71 del comte Ramon Berenguer II 
sense data (data de regència 1076-1082)  
Publicat a “Rodalia de Corbera” de Salvador Sanpere i Miquel 
Prueba LVI, pg. CXCVII.
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Document publicat 23 (DP-23) 
ACA. Cancelleria, Pergamins de Ramon Berenguer IV, nº 28 
15 abril 1134 
Colección de Documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon 
Vol. IV. Pg. 29. 
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Document publicat 24 (DP-24) 
ACA. Cancelleria, Pergamins de Ramon Berenguer IV, nº 28 
23 abril 1134 
Colección de Documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon 
Vol. IV. Pg. 29. 
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Document publicat 26 (DP-26) 
AHPB. MARIÀ RUFASTA, manual de 1672, 4 de Febrer 1672 
Document transcrit per Margarita Costa Trost. 
 
Document redactat pel notari de Barcelona Marià Rufasta el 4 de febrer de l’any 1672, 
corresponent al manual de 1672. El document manuscrit es troba en bon estat de 
conservació i han estat transcrites les parts fonamentals del mateix. 
 
Document de compra a l’any 1672 de la Unitat 2 del conjunt, casa ubicada a la 
cantonada del carrer del Regomir amb el carrer del Correu Vell, propietat de Estasia 
Ros i Millas. La venda es va fer a Ramon de Vilana i Perlas, de professió notari de 
Barcelona i habitant de l’esmentada ciutat. 
 
La casa havia anat a encant públic el 19 de desembre de 1671. En el document de 
compra es fa una descripció exhaustiva del mal estat de conservació de la casa, 
segurament per poder justificar el preu de compra final per part de Vilana i Perlas 
 
La introducció és escrita en llatí i a partir d’un moment determinat de la descripció es 
prossegueix en català antic, descrivint l’immoble i determinant la venda. 
  
Transcric part del text a partir del qual es podran reinterpretar part dels espais que 
configuren l’actual estructura del conjunt. 
 
“…Dicta Domus ab Oriente in tenedore hexedum seu successorum Guillermi Canals 
Habri, a Meridie in Carraria publica, ab Occidente et a Cirzio in Hospitis sive Domibus 
superius designatis…” 
 
Entrada o Zaguan… portal  rodo principal al carrer del Regomir y al entrar a ma dreta 
hi ha una porta cuadrada que si puja ab tres escalons de pedra y per dita porta se 
entra a n estudi gran ab tres finestras al carrer del Regomir y una al carrero que va del 
Regomir a la devallada de Viladecols… A la part de dit estudi se hi troba una escalera 
estreta per a pujar dalt a la resala del carrer que esta molt perillosa… 
 
A la paret del segon estudi que a la part que hi ha una estancia oberta ab un Arch que 
hi ha a la entrada se ha de reparar ab algunas Llambordes perque com es paret de 
terra y tant Vella corre gran perill de espatllarse. 
 
Y tornant a la entrada al cap damunt vers a la escala al costat de dits estudis a ma 
dreta hi ha una estancia oberta ab una Arcada que han i dita entrada y sota de la dita 
escala hi ha un pou ab lo brocal de Pedra de una pesa que si baixa per una escala 
cuberta de pedra que hi ha quatre esglaons y per sota dita escala se entra a un 
aposento petit que serveix de estable i pre llum de dos finestras petitas que la prenen 
per sobre la escala en lo qual aposento o estable no hi ha portas per poderse 
tancar…y la paret vers la Casa Méssanes com es de terra y tant vella esta molt 
consumada. 
 
Al costat vers migdia hi ha una botiga que trau porta al Carrer que va del Regomir a la 
devallada de Viladecols en la qual botiga hi ha un sostret…es te de fer la llar y una 
xameneia… 
 
Hem la escala mayor de dita Casa que com ha dit es en dita entrada y es de Pedra y 
pujats sis esglaons de pedra hi ha un replá ab un……també de pedra ab sa porta que 
tanca a dit replá de dita escala y de dit replá puja dalt a la Sala gran dita del arch y 
pujant a ma dreta ………la qual sala del arch a la part del cel obert está tota oberta ab 
Quatre Archs grans sens portas ni finestras… 
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Per lo que es troba a la part de sol ixent se entra de la escala de la entrada a dita sala 
gran y per lo que se troba a la part de sol ponent se puja de dita sala gran a la Porxada 
dedalt, advertint que lo sostre o paviment de dita sala está desenrajolat en moltas 
parts… 
 
A la part de mitx dia de dita sala del Arch hi ha una finestra alta molt antiga que es una 
lucerna ab servitut daprendrer llum y claror per aber clara dita Sala del Arch y a la dita 
part de mix dia hi ha una gran finestra feta a la antigua ab dos pilarets de Pedra prims 
las portas de la qual finestra son molt vellas…y a la part de ponent de dita sala del 
arch hi ha un portal y una finestra ab uns balustres de fusta baix de dita finestra y per 
dit portal se entra a la resala del carrer del Regomir hi ha tres finestras y un balcó ço 
es una finestra al carrer qui va a la devallada de Vila de Cols y las duas finestras y 
balcó han en el carrer del Regomir…al cap de dita Sala ço es a la part de mix dia hi 
han duas escalas estretas de rajola una que baixa al estudi y altre que puja dalt sobre 
dita resala y a la part de tramontana de dita resala hi ha un aposento o Cambra y hau 
finestra al carrer del Regomir y una altra Porta al pasadís per lo qual se va o passa a la 
Cambra de la alcoba lo arch del qual passadis se ha de fer nou…tota la aigua cau y lo 
emva que es a la part del cel obert se ha de fer nou…a la part de la Casa de 
Massanes es molt vella y es de terra…tornant a la sala del arch a la part de sol ixent 
se troban dos Portals un gran de Pedra picada proa del cap dela escala principal per lo 
qual portal se entra en un aposento fosch que serveix de pastador…per dit aposento 
de Pastador se entra a la Cambra de la Alcoba que hau finestra a la escala del cel 
obert en la qual cambra de la Alcoba hi ha un caragol que vuy está espatllat y se ha de 
fer nou per pujar dalt…en lo cel obert…hi ha una escala descoberta de pedra per la 
qual de la Sala del Arch se puja a la porxada…per ser dita escala molt Vella y sens 
Verana…y per haverse de fer nou lo Arch del passadis…y lo altre portal de la part del 
carrer qui va a la devallada de Vila de Cols es un portal petit per lo qual se entra a la 
cuina que es molt petita que trau una finestra gran feta a la antigua ab un pilaret de 
pedra al mitx y las portas de dita finestra son molt espatlladas… 
 
...y la paret que es mitjera ab las Casas que dit Comprador te a la part de sol ixent que 
foren dels...Comtes de Robres......es tota de terra y molt vella...y la porxada se veu 
que las parets duna y altra part se han de adobar y aixecar posanthi llambordes...y la 
jassena gran que sustenta a la mayor part de la taulada esta  consumida de la una part 
hi ha un cap que sols hi ha quedat lo cor...que es molt prim y en las tauladas hi falta 
mudar algunas vigas y molts Cavirons y Llatas...y per pujar desde la porxada al terat 
se han de fer escalas de fusta o raxola. 
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Document publicat 27 (DP-27) 
AHPB. RAMON VILANA PERLAS, llibre d’inventaris 1677-1679, 23 febrer 1679 
Document transcrit per Margarita Costa Trost. 
 
“Inventari post mortem dels béns d’Onofre Massanés a l’any 1679” 
 
“Aquest  document correspon al ”inventari de la heretat y bens que foren del honorable 
Massanes mercader”. Així és com es defineix el document redactat pel notari de 
Barcelona Ramon Vilana i Perlas el 23 de febrer de1679. La família Massanés, residia 
a la casa ubicada al carrer del Regomir entre l’actual Regomir 7/9 i la casa de la 
cantonada propietat al 1679 de Ramon Vilana i Perlas i anteriorment propietat de 
Estàsia Ros i Millas, definida en aquest treball com Unitat 2. Actualment aquesta 
propietat, tot i que va ser posteriorment modificada pel seu nou propietari i ha patit 
moltes transformacions al llarg d’aquests últims segles, encara avui en dia resten 
identificables moltes de les seves estructures originàries.  
 
la naturalesa del document descriu els béns continguts en cada una de les estances 
de la casa, podent assolir tant sols una aproximació a la distribució o estructura de 
l’habitatge a partir de l’enumeració i ubicació de les mateixes, encapçalant la llista de 
béns inventariats. 
 
Es transcriu part de la descripció continguda en el inventari de la casa de Onofre 
Massanés. 
 
Primo totas aquellas casas ab sa botiga de sota aquellas construida ab son portal rodo 
la qual lo dit Onofre Massanés mesntres vivis y quant mori, tenia, posehia y habitava 
situadas en la part de la Ciutat de Barcelona en lo carrer dit del Regomir... 
 
En la sala gran de ditas casas que es al cap damunt de la escala se ha trobat un bofet 
de noguer...En la resala de ditas casas que dona tres finestras al carrer se ha trobat lo 
següent... 
 
Hem en altre aposento que si entra per la porta de la prodita sala que també trau una 
finestra al carrer se ha trobat...Hem en altra aposento que es al costat del prodit que 
dona a la escala...Hem en lo menjador que trau porta a la sala gran y al celobert se 
han trobat...En altre aposento que don a una porta al celobert se ha trobat lo 
següent...En altre aposento que dona una porta al celobert en front de la altra porta del 
menjador se ha trobat lo següent (en aquest aposento s’han trobat molts béns 
mobles)... 
 
En la eixida hem dos galledas de fusta usadas ab sa corda de spart. 
 
En lo guardaropa se ha trobat lo següent (en el guardarroba es descriuen baguls i 
caixes amb molta roba de casa)...En altre aposento al costat del Giardaropa se ha 
trobat lo següent... 
 
En la cuyna de ditas casas se ha trobat lo següent... 
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Document publicat 28 (DP-28) 
AHPB. ISIDRE FAMADES, 37è manual,15 i 16 de novembre 1708 
Document transcrit per Margarita Costa Trost. 
 
Salvador Massanés, abans de la venda de la seva propietat a Francesc de Vilana i 
Perlas, havia fet obres de reforma a la casa descrita en el inventari post mortem del 
seu pare Onofre Massanés. Aquell inventari va ser redactat en el seu moment pel 
notari Ramon Vilana i Perlas, pare del que serà el seu nou comprador. 
 
Aquest inventari és interessant ja que descriu l’obra realitzada a la casa de Salvador 
Massanés. Els diferents mestres professionals en el ram de la fusta, ferro i obra dicten 
la relació de la feina realitzada i això ens dóna una descripció concreta de les parts 
intervingudes: sostres, cel ras, obertures, murs, etc... 
 
Transcrit alguns fragments concrets del document, que permetran reconèixer  
determinades parts de l’edifici, que en aquell moment eren part de la renovació i avui 
en dia, resten emmascarades per desafortunades intervencions posteriors. 
 
“Memorial de la feyna que Jo Pau Planes mestre Fuster tinch feta per compte del dit 
Salvador Massanés de Ribera en las Casas que habita en lo carrer del Regomir per 
fusta, mans, claus i ferramenta entre los anys 1706 y 1707” 
 
El mestre fuster relaciona tota la feina realitzada posant-hi preu a cada partida. 
 
“Dos marcs de cambra 
Asentar dos potas de ditas cambras 
Un march gran que dona a la primera sala y unas portas grans de melis 
Altra march gran ab sas portas que dona a la Sala del Carrer 
Un march ab sas portas que entra al segon aposento de la Sala del Carrer 
Una porta de melis que entra a la cambra que dona a la escala 
Una porta necessaria que es en dit aposento 
Portas de un balconet que dona a la entrada 
Portas de la vidriera que dona a la escala 
Unas portas de melis de balcó de la cambra que dona al carrer 
Altres portas de balco que es a la sala del Carrer 
Quatre marchs de las Vidrieras de melis per los balcons dels estrados y de la cambra 
del Carrer 
Deu quadrats per la Taulada que...dona a la escala” 
 
La suma total de la feina feta pujava 220 lliures i 9 
 
“Memorial de la feyna feta que Jo Bartomeu Reyt mestre Ferrer tinch feta per lo Sr. 
Salvador Massanés de Ribera per las Casas que habita en lo carrer del Regomir” 
 
En aquest cas la feina feta sembla ser de menor quantia, havent-hi relacionats quatre 
golfos grossos que pessan dos robras, quinze lliures y valen 5 lliures, tres barretxo? y 
sis portas, item per tres balcons que pessan... 
 
“Memorial de la feyna que Jo Jacintho Roca mestre de Casas tinch feta per compte del 
Sr. Salvador Massanés de Ribera en las Casas en lo Carrer del Regomir entre mans y 
recaptes en los anys 1706 y 1707” 
 
1706 
Dos caregols de “farin” lo un que munta des del Segon Sostre fins dalt a la porxada y 
lo altre quemunta des del Segon Sostre a la cambra de les criades... 
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Cinquanta quintars de guix negre per los dos caregols 
Un cielo raso se ha fet a la cambra que dona al terraplè per trenta quintars de guix 
negre 
dotze quintars de guix blanch per dit cielo raso 
Canyis de dit cielo raso 
Tres portals al quarto de la part del terraplè, rebosar las parets de dit quarto 
Calç, arena y argila per fer ditas obras a sostre 
Trescents cayronets per allargar lo...estrada o entrada 
Treure runes de dites obres 
Per las mans de ditas obras 
 
1707 
Cielo raso a la cambra que dona a la part de la escala 
Guix negre per fer un enva a la sala del carrer, adresar las parets y rebosar los 
balcons 
Vuit cantons de pedra que es posaren als balcons 
Mil rajoles per fer lo enva de la Sala y part del sostre de la golfa 
Mil teulas per fer taulada nova que dona damunt del quarto que hig a la escala 
Canals per traurer aÿgua 
Calç, arena y argila 
Trescentes cinquanta rajoles per enrajolar los balcons que donen al Carrer 
 
 
Amb la descripció d’aquestes obres podrem determinar la data de construcció d’alguns 
dels elements arquitectònics o constructius d’aquesta part de la casa. 
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Document publicat 29 (DP-29) 
AHPB. GERONI CASETAS, 15è manual, 20 i 21 de juny 1704 
Document transcrit per Margarita Costa Trost. 
 
Document que pertany al Septimo Volumine Decimum quintum manuale 
instromentorum et contractuum, 6 Gener 1704-24. Desembre 1704. 
 
Aquest document correspon a l’inventari que es va realitzar a l’immoble habitat per 
Francesc Vilana i Perlas, com a conseqüència del registre que va patir, al ser acusat 
per les tropes borbòniques de voler entregar la ciutat de Barcelona als austriacistes. 
Aquest document va ser redactat pel notari de Barcelona Geroni Casetas (1689-1729) 
el dia 20 i 21 de juny de l’any 1704. 
 
Francesc de Vilana i Perlas, fill de Ramon de Vilana i Perlas habitava la casa que va 
resultar de la unió de l’antic habitatge familiar, anteriorment propietat del compte de 
Robres situada al carrer del Correu Vell amb la casa veïna que feia cantonada amb el 
carrer del Regomir, adquirida a l’any 1672 a Estàsia Ros i de Millas. 
 
La part de casa corresponent a l’antic habitatge del compte de Robres, va ser 
substituïda per un edifici de fàbrica recent noucentista. La part de l’antic habitatge de 
Estàsia Ros descrita en el corresponent document de compra (AHPB, Marià Rufasta, 
manual del 4 de febrer 1672) és encara, avui en dia, identificable. 
 
Atesa la naturalesa del document, el principal era poder descriure acuradament els 
béns mobles continguts dins a la casa i que constituïen l’inventari requerit. En aquest 
apartat es transcriuen determinades parts del document, corresponents a la descripció 
de la ubicació de les cambres o altres estances de la casa. Per poder definir els béns 
mobles continguts dins la casa, els notaris, descrivien els béns ordenadament 
relacionats a cada una de les diverses estances de la casa: cambres, menjador, 
estudis, oratori,cuina etc..Abans de descriure els béns mobles continguts a cada 
estança, s’introduïa la enumeració del béns situant l’esmentada estança o aposento 
dins l’habitatge. Nombrar i ubicar l’espai descrit en relació als altres o a cops en relació 
a alguna peça principal de la casa, pot ajudar a restituir la distribució de l’edifici en el 
moment del registre. 
 
La característica descriptiva d’aquest document, possibilita conèixer una mica millor el 
confort, les costums i la vida quotidiana d’una família benestant a la Barcelona de 
principis dels segle XVIII i també ens permetrà ajudar a interpretar les parts, encara 
avui en dia identificables, de l’estructura de la cantonada (antiga propietat Estàsia 
Ros). La part transcrita es redacta en cursiva i la part descriptiva en lletra normal. 
 
“En aposento de la casa acostuma a dormir lo Dr. en drets Pere Alba i Serra ciutadà 
honrat de Barcelona...com a testimonis Joan Llacuna -Escrivent- (Joan Llacuna viu al 
Regomir -1695-1713- i va fer brillant carrera partint d’escrivent del seu pare) 
 
“Pmo Totas aquellas Casas ab un portal obrint situadas en la present ciutat en lo 
carrer dit del Regomir ab tres botigas debaix de ditas casas que donan i trahuen en lo 
carrer dit del Correu dins las quals se ha trobat lo seguent. 
 
En lo aposento dit la Cambra de la Alcova ques al pujar de la Escala principal de dita 
casa se ha trobat lo seguent.” 
 
En aquesta cambra s’hi va trobar un armari, una caixa petita de fusta, quatre cadires, 
dues de petites i dues de grans i una arquimera de fusta. En el Aposento de Pere Alba, 
entre altres coses s’hi van trobar cinc quadres. 
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“En la primera Sala del cap de l’escala s’ha trobat el següent.” 
 
En aquesta sala s’hi va trobar un bufet , un quadro, una taula dos bancs, vuit cadires, 
altres dues cadires quatre quadros més i una farola al mig de la sala. 
 
“En lo corredor se ha trobat lo següent. Cinc quadrets llisos que son unes frutesques. 
En lo aposento de la part del carrer del Regomir se ha trobat lo següent.” 
En aquest aposento s’hi varen trobar onze cadires, una tauleta coberta de vaqueta de 
Moscovia, una tauleta rodona, una arquilla,una capsa de cabellera amb una cabellera i 
un perruquí a dins, un fusil, un mirall i molts quadros. 
 
“En altre aposento al costat del anterior se ha trobat lo següent” 
Aquí es va trobar una taula, una cadira, una altra cadira amb braços, un llit amb dos 
matalassos de llana i un altre de ploma, un quadre, llençols, un coixí...i una caixeta 
amb roba blanca propi de Joan Llauna 
 
“En lo aposento dit lo menjador se ha trobat lo següent” 
En el menjador es va trobar un buffet, cinc cadires amb brassos “de vagueta de 
Moscovia ab brassos ab tatxas de llauto”, sis quadros de les vrituts, altres quadres, 
una cortina de lli i  “una cortina ab sa sanefa y ab sas barretas de fusta i ferro i dos 
pomets”. 
 
“En un altre aposento al costat del prox dit se ha trobat lo següent” 
En aquest aposento es varen trobar nou butaquetes, “una arquilleta a modo de 
escaparate”, un quadre de la vídua Judith,altres quadres, una cortina i sanefa de tafatà 
blau amb barreta de fusta i ferro i dos pomets. 
 
“En la Ressala al costat de dit aposento se ha trobat lo següent” 
En aquesta estança es va trobar setze butaques, dos “bofetillos” de pedra dos 
quadrets un de Santa Eulàlia i altre de Sant Justi Pastor, dos miralls,altres quadres, 
una cortina i sanefa de tafetà blau amb barreta de fusta i ferro i dos pomets, dues 
cortines de tela blanca amb barreta de fusta i ferro i dos pomets. 
 
“En la Cambra al costat de la Ressala se ha trobat lo següent” 
En aquesta cambra s’hi trobà un llit de peu de gall amb tres matalassos de llana i 
quatre coixins, una vànova i sis cadires. 
 
“En la cambra dita de terraplè al costat de la prop dit dª se ha trobat lo següent” 
En aquesta cambra s’hi trobà “un llit de quatre banchs” amb tres matalassos de llana, 
llençols, vànova, quatre cadires, “un bufetillez”, una tauleta, una arquilleta, una caixeta 
amb coses de les criatures. 

 
“En lo terraplè se ha trobat lo següent” 
La corda, la corriola i dues galledes del pou. Les parets que envoltaven el terraplè eren 
revestides amb rajola de valència. 
 
“En la Cuyna se ha trobat lo següent” 
La cuina era ben proveïda podent s’hi trobar tots els estris necessaris d’una casa 
benestant. A la cuina s’hi varen trobar entre altres coses plates d’estany una caldera 
d’aram, una conca d’aram, una olla de ferro, xocolateres, copetes, paelles, una 
torradora, una taula amb un calaix, u tallador amb mitja lluna de ferro, uns graxonereta, 
dos escambells, un tamboret, un altre tamboret d’espart, una caixa amb farina, una 
pastera, una pastelera, unes graelles, molls i clemàstecs de ferro. 
 
“En lo Aposento dit lo menjador dels Criats se ha trobat lo següent” 
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Un canti, un prestatget, quatre garrafons una cadira i un ascó de fusta 
 
“En un aposento dels de dalt de la part de la casa faenans se ha trobat lo següent” 
Aquest aposento era ubicat a la planta primera i sembla destinat a allotjar al servei de 
la casa. Aquí s’hi va trobar un baúl amb nou armilletes de criatura i dues barretines de 
llana,quatre cadires, un bressol de fusta, una caixa amb orellanes dins, una caixeta 
amb roba de la criada i dues “caixas que En Joan Llacuna diu son de Doña Marianna 
Mari i Genovés de las quals ella mateixa te les claus”, entre altres coses. 
 
“En la cambra de las criadas al costat de la prop dª se ha trobat lo següent” 
En aquesta cambra s’hi va trobar “un llit de tres banchs”, amb dos matalassos i un 
llençol, teles i flassades molt dolentes, quatre butacons, set quadres, dues caixes una 
amb roba de la criada i altre amb la bugada i una “tauleta petitona de menjar en lo llit” 
 
“En lo aposento al costat del oratori se ha trobat lo següent” 
Aquesta descripció ens informa que a la casa hi havia oratori però en cap altre part de 
l’escrit ens descriu la seva ubicació. En aquesta estança hi havia una tauleta molt 
dolenta, un bagul amb roba varia entre la qual hi eren unes faldilles de Gertrudis filla 
del dit Vilana Perlas i molta altre roba. 
 
“En lo aposento dit lo oratori se ha trobat lo següent” 
Una capella, un Sant Crist, un guardamanil i una llàntia. 

 
“En la Cambra on dorm lo lacayo se ha trobat lo següent” 
En aquesta cambra bàsicament només es fa referència a l’existència d’un llit. 
 
“En lo guardarroba que dona a la part del carrer del Regomir se ha trobat lo següent” 
Diferents peces de roba entre les quals hi havia unes faldilles i una gavardina. 
 
“En los Estudis se ha trobat lo següent” 
La llibreria de Vilana Perlas que consistia en cinc cents setanta nou tomos o llibres, 
dos vidrieres que són en els estudis del carreró i dos estudis més. 
 
“En la estrada (o entrada) se ha trobat lo següent” 
Un quadre de Sant Cristòfol amb guarnició d’argent. 

 
“En lo Estable de dita casa se ha trobat lo següent” 
Un cavall i una sella dolenta. 
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Document publicat 30 (DP-30) 
AHPB. JOSEP LLAURADOR i DE ÇATORRA, 29è. manual, 21 setembre 1711 
Document transcrit per Margarita Costa Trost. 
 
Dels dos saguans o entradas....a las casas compradas a dit Massanes y las mias se 
fara un sol saguan o entrada tant capas com permetra lo terreno per lo qual effecte se 
ha de espatllar y llensar las parets que eran des del sol de terra al primer sol y 
intermitg entre la entrada a las casa de dit Massanés y la botiga y se han tret los 
Estudis de las casa de dit Massanés los quals per media dos finestras prenian claror 
del carrer del Regomir y ocupando terreno desde la entrada de dit Sr. Massanes a la 
entrada de las casas mias propias y tambe se ha posat a terra la paret que mediana 
entre la entrada de mis casas propias y los dits estudis posantla a terra desde la 
taulada fins a la entrada y se..xxxx..ditas dos casas y paret mitjera..xxxxxxxxx...venia 
des del carrer del Regomir al dit carrero dels Correus que vuiy no passa y perque se 
sapra lo dita mida que ocupan las casas foren de dit Massanés se han midit tot lo que 
conte lo enfront de aquellas de la part del carrer del Regomir que prenentse la mida 
desde la paret que divideix las casas del Dr. en Medicina Geroni Gomez (Pomez?) que 
foren de Pere Costa Parayre y antes de Joachim (Ceruerri?) Apothecari y antes?.de 
Miquel Girbau Musich tenen denfront Setanta quatre palms y està &1 y de la part del 
carraró dit dels Correus que vuiy no passa desde las casas de Not. Don Felix Farran y 
Çacirera y las mias propias........ y per la .....serveix la paret mitgera que com s’ha dit 
ve casi recta des de dit carrer del Regomir al Carreró anomenat dels Correus &2  
 
 
Nota al marge  
 
&1: y tenen dos casas fins a la sala gran y  des  fan las casas un  xxx de manra que 
desde dita sala   per laqual se enntra    de dit estrado y celobert de amplada sinquanta 
vuit palms y noranta amplassa desde dita casa ede dita sala al celobert del 
carreró.(s’enten molt malament) 
 
 
&2: y per major desahogo de las dos casas se llençara a terra la paret que media entre 
lo celobert de una y altre casa. 
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Document publicat 31 (DP-31) 
AHPB. IGNASI TEIXIDOR, 15 è. manual, 29 gener 1713 
Document transcrit per Margarita Costa Trost. 
 
Document redactat pel notari de Barcelona Ignasi Teixidor, el 29 de gener de 1713. 
Descriu les obres de reforma realitzades per unificar funcionalment la casa del anterior 
propietari Massanés (Unitat 3) amb la resta de la propietat da Vilana Perlas, ubicada a 
la cantonada del carrer del Regomir i el carrer de Correu Vell, resultant del anterior 
unió de la casa d’Estàsia Ros (Unitat 2) i la casa del comte de Robres (Unitat 1). 
 
A la data de la redacció del document, gener de 1713, l’actual carrer de Correu Vell ja 
disposava de nom propi: 
 
“in Civitate Barna in vieci...Regumir et Carrero del Carreu...” 
 
Transcripció de la part descriptiva del document, redactada en català: 
  
“Memorial de las obras utils y necessarias que jo Mestre Joseph Tintorer Mestre de 
casas tinch fetes de ordre del Illustre Sr. Don Ramon de Vilana Perlas Marques de 
Rialp del consell de sa Magestat y Son Secretari de estat en las Casas que te y 
posseheix en la present Ciutat en los Carrers del Regomir y  Carrero del Carreu fetes 
en los anys 1711 y 1712. Las actuals obras per major se insinuan en dit preambol y 
consistexen en lo portal major fet de fonament, tapar lo vell fer deu archs als dos 
saguans abaixar y renovar la Cuina de la casa nova ab sos annexos que antes era de 
Massanés fer la Escala major cuberta de fonament ab lo balco del repla y portal del 
cap de escala la reixa que dona a dita escala y barana de ferro. A la Sala primera dita 
del arch tapar un balco y una finestra que treya al saguan al aposento del canto del 
Regomir se ha tret una escala que pujava dalt y fet un balco de la finestra que treya al 
carrero y condemnada una finestra que treya al Regomir y fetas dos portas novas als 
portals de dit aposento y lo enva rebosar y emblanquir de guix las parets y se ha 
enbigat lo sostre de nou y fet lo cel ras. En la pessa seguent que trau dos Balcons al 
Regomir y la immediata que també hi ya dos balcons y en lo aposento que trau finestra 
al Carrer se tingueren de tornar a embiga de bigas velles tot lo paviment per fer lo igual 
y enrajolarlo tot de nou fer los dos envans rebossar y emblanquir de guix totas las 
parets fer balco de una finestra de la Casa primitiva desfer y mudar lo primer balco de 
la segona pessa uns quatre palms de alli ahont era antes tres portas novas per las 
quals se entre en dites tres pesses abaixar y embigar los tres sostres y posari celras al 
salo principal Se enrajola de cayro se feu balco de la finestra gran que hi avia Se tapia 
lo portal que era cap de escala de la Casa de Masanes que estava al costat de dit 
balcó se feu lo celras cornissas, floro y sinch finestras altas ubertas y sinch de fingidas 
ab pintura dorant la “tarja”, cantonadas y cornissas en la pessa que esta demunt del 
repla de la escala sel hi ha fet nova la ximenea En la pessa immediata que esta 
demunt de la cuina nova se ha abaixat y embigat de nou lo sostre y se ha fet celras y 
ubert un portal que passa a la Casa antiga. En lo terraple dels torongers si han fet tots 
los pedrissos de a.....tret lo broncal del pou y pica que era de Massanes y derribat la 
paret mitjera. En lo primer estrado que trau portal a dit terraple y salo gran y en lo 
estrado segon que se segueix sols si ha fet lo enva nou y sentragueren dos de vells y 
un caragol que pujava dalt Se emblanquiren de guix totas las parets Se feu una 
finestra alta ab tres portas al cap del segon estrado y lo celras de tots dos. En lo tercer 
estrado o aposento de dormir que tambe trau porta al terraple se ha fet derribar la 
paret mitjera que dividia las dos casas y fet un enva y portal que ab tres graons passa 
a la casa antiga. En los quartos alts comensant al lienso de casa que te tot lo 
frontipissi del Regomir si han fet lo enrajolat tot de nou. Si feren dos finestretas que 
donan al Salo del arch tres balcons que donan al regomir ab ses portas que lo un ja hi 
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era dos finestras altas ab celosias que donan al Salo principal ab sas portas dos 
finestras que donan al saguan de la casa nova ab sas portas y un balco que dona al 
saguan de la casa antiga ab sas portas y del aposento de dit balco en anant envers 
Sant Christofol se ha embigat de nou tot lo sostre y fet lo celras la secreta y tres 
envans  rebossar y emblanquir de guix totas las parets. En la pessa per hont se entra y 
ix de dits quartos si ha fet lo enrajolat lo balco que dona al saguan de la Casa nova y 
altre balco que dona al terraple dels torongers ab sas portas. Se embiga de nou y feu 
lo celras y se obri la porta dels quatre graons per la qual se comunican las dos Casas 
y se llevaren sis graons del caragol que baixa de alli a la cuina nova per lo que se unia 
baixat lo sostre y rebossar y emblanquir totas las parets. 
 
En los tres Aposentos seguents que tots trauen al terraple y los dos al Saló principal se 
ha fet nou tot lo enrajolat un Balcó ab sas portas del primer aposento que trau al 
terraple Una finestra gran que trau al saguan ab sas portas y dos finestras que donan 
al Saló principal y al segon aposento altra finestra semblant y embigat tots los tres 
sostres Fer celras en elles y los envans que hi ha y rebossar y emblanquir totas las 
parets al guix blanch y un pedas de escala que va a trobar lo caragol per altra part 
pujant per la escala mes prop de la principal que era de la casa antiga Si ha fet lo enva 
dela primera pessa que trau un balcó al carreró y una finestra al passadís del terradet 
Se ha enrajolat de nou la primera pessa que dona dos balcons al carreró y altres dos 
al terraplè dels quals sen ha fet un de nou ab ferros y portas Se llansaren quatre 
envans que hi havia y se feu selras en dita pessa gran que es la segona en la tercera 
que es per cabinet o estudi que trau un balco al Carreró y una finestra al carrer que no 
passa si ha fet dita finestra y lo envà en lo aposento seguent que servia de dormitori y 
dona un balcó al carrer que no passa y una finestra al terradet si ha fet lo portal per lo 
qual se entra en dit aposento y portas novas lo dit balcó ferro y portas Los selras y 
emblanquinar de guix totas las parets dels quatre dits aposentos a la recambra que 
dona un finestro al carrer que no passa Una porta a la porchada de la Casa nova y 
altra al caragol que puja y baixa si ha fet los dos envans y dita finestra. 
 
Per raho de las quals obras es a saber mans y recaptes se ha gastat lo seguent. 
 
A continuació el document enumera detalladament els diferents apartats de la partida 
del ram de paleta realitzada cada mes durant les obres. Cada apartat, tant si és de 
materials o de mà d’obra, va acompanyat del seu preu corresponent. En aquest 
apartat del document es descriuen els materials, els obrers i els sistemes constructius 
emprats, així com altres partides incloses, com veurem dins aquesta llista del mestre 
d’obres. Crec interessant transcriure íntegre el document per ésser exemple 
d’aplicació en aquest treball. 
 
Juliol de 1711 
 
Primo a vint de dit mes fins al primer de agost per 10 jornals a Francesch Torner 
mestre de cases a raho de 14  Son 
Item per 10 jornals de fadrí a raho de 12 Son 
Item per 10 jornals de manobre a raho de 8  Son 
item per 20 quintars de cals ... 
Item un miller de teules 
Item 600 rajoles 
Item 18 tortugas tot per cubrir la teulada que se ha fet nova demunt del terrat de dit 
quarto 
 
Agost  
 
Primo per 20 jornals de mestre Francesch 
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Item per 32 jornals repartits en dos fadrins Son 
Item per 52 jornals repartits en tres manobres 
Item 40 quintars de cals a raho de... 
Item 3000 rajoles 
Item una llinda per lo portal que se ha fet nou a la sala del arch 
Item per 70 quintars de guix negre y 8 quintars de guix blanch 
Item per lo encañissado al celras de dit quarto dantli los claus 
 
Setembre 
 
Primo per 22 jornals de mestre Millàs que comença a treballar en la casa nova que 
antes era de Massanes 
Item per 118 jornals repartit en set fadrins 
Item 151 jornals repartits en 11 differents manobres 
Item per 100 quintars de cals 
Item per 6000 rajoles... 
Item per 152 quintars de guix negre y 4 de guix blanch 
 
Octubre 
 
Primo per 4 jornals de mestre Masia Odena y 22 jornals de mestre Joseph Tintorer qui 
entra en lloch de Millàs 
Item per 175 jornals repartits entre vuyt fadrins a raho de dotze sous cada jornal y 7 
jornals mes de Joseph Odena... 
Item pr 180 jornals repartits ab nou manobres 
Item per 55 canons de las dos canonadas 
Se feren una al quarto del carrer y altra al extrem de la casa nova 
Item per  5600 rajoles a raho de... 
Item las tes carretadas de cals que fan 10 quintars a raho... 
item se ha pagat al mestre dit lo St. Pare a bon compte de la pedra te entregada per lo 
portal y la escala de un partit 4 doblas de altra 16 doblas Son... 
item al encañissador a bon compte del preu fet que esta ajustat Se li han donat ab tres 
partits 4 doblas 
Item per 4 quintars de guix blanch a raho de 10 y 681 quintars y mitg de guix negre 
 
Novembre 
 
Primo per 23 jornals de mestre Joseph Tintorer a raho de... 
Item per 228 jornals repartits entre 10 fadrins a raho de... 
Item 200 jornals y mitg repartits ab 10 manobres a raho... 
Item al moler dit lo Rector a bon compte de 30 Ll per sis graons de la escala queha 
portat Son... 
Item al moler dit lo Sant Pare a compliment de las 20 Ll que ha importat la pedra de tot 
lo portal y onse graons per la escala... 
Item per 45 quintars de cals se ha pagat a mestre Joseph a raho de... 
Item per 1800 rajoles se ha pagat a mestre Joseph a raho de... 
Item guix negre 406 quintars y 40 quintars de guix blanch que se ha pagat en dit mes 
importa... 
 
Desembre 
 
Primo per 18 jornals de mestre Joseph a raho... 
Item per 140 jornals repartits entre onse fadrins a raho de... 
Item per 133 jornals manobre a raho de... 
Item per 12 quintars de cals a raho de... 
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Item per 1800 Cayrons per enrajolar lo saló a raho de 20 Ll lo mille son... 
Item a compliment de las 30 Ll que importaran los 6 graons de la escala principal que 
porta lo Pedrer dit Lo Ror 
Iem a compliment de las 8 doblas en que se ajusta ab lo encañissado de posar claus y 
canyis per lo selras del saló, dos estrados y dos pesses del Regomir... 
Item per guix blanch 34 quintars y 98 quintars de guix negre 
 
Janer 1712 
 
Primo per 26 jornals de mestre Joseph Tintorer a raho... 
Item per 2004 (?) jornals y mitg de fadrins a raho... 
Item per 162 jornals de manobre a raho... 
Item per pedra al moler 
Item per 44 quintars de cals a raho.. 
Item per 3300 rajoles 
Item per 900 teules 
Item per 33 tortugas 
Item al encañissador de celras 
Item guix 120 quintars de negre y 4 blanch 
 
Febrer 
 
Primo per jornals i mitg de mestre 
Item per 158 jornals y mitg de fadrins 
Item per 98 jornals y mig de manobre 
Item per pedra al moler 
Item per 2000 rajoles comunes 125 valencianes y 29 pesons  
Item als encañissadors del celras 
Item per guix negre 264 quintars 
 
Mars 
 
Primo per 21 jornal y mitg de mestre Joseph 
Item per 170 jornals de fadrins 
Item per 106 jornals demanobre 
Item per pedra als molers 
Item per 40 quintars de cals 
Item per guix 61 quintars de negre 
 
Abril 
 
Primo per 22 jornals de mestre 
Item per 165 jornals de fadrins 
Item per 84 jornals de manobres 
Item per pedra als molers 
Item 44 quintars de cals 
Item per guix 55 quintars 
 
Maig 
 
Primo per 24 jornals de mestre 
Item per 203 jornals de fadrins 
Item per 98 jornals de manobre 
Item per pedra als molers 
Item per 44 quintars de cals 
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Item per 1500 rajoles 
Item per un cano de llauna 12 canals caputehines 6 canons de bolló 
Item guix blanch 11 quintars y 78 de negre 
 
Juny 
 
Primo per 20 jornals de mestre 
Item per 106 jornals de fadrins 
Item per 98 jornals de manobre 
Item per 69 quintars de cals 
Item guix blanch 18 quintars y 3 de negre 
 
Juliol 
 
Primo per 11 jornals de mestre Joseph 
Item per 85 jornals de fadrins 
Item per 11 jornals de manobre 
Item per pedra als molers 
Item per guix negre 43 quintars 
 
Agost 
 
Primo per 22 jornals de mestre 
Item per 134 jornals y mitg de fadrins 
Item per 94 jornals de manobre 
Item per 1000 rajoles 
Item per 44 quintars de cals 
Item per 310 teules 
Item per lo encañisado del celras 
Item per una canal de llauna 
Item per 136 quintars de guix negre a.. lo quintar y 18 quintars de blanch a...per lo 
quarto del Senyor Abat son 
Item guix per las obras de bai 33 quintars de negre 
 
Setembre 
 
Primo per 23 jornals y mitg de mestre 
Item per 99 de fadrins 
Item per 92 de manobre 
Item 66 quintars de cals 
Item per 1980 rajoles 
Item per 6 canons de Aiguera 
Item guix 
Item guix banch 2 quintars y 68 de negre 
 
Octubre 
 
Primo per 4 jornals de mestre 
Item per 18 de fadri 
Item per 12 de manobre 
Item 80 rajolas pintadas y 120 de blancas terra negra 
Item per aigaucuit 
Item guix 27 quintars de negre y 3 de blanch 
Item per 4 jornals de aprenent a raho de ... 
item per 4 pedres cantoneres de balco 
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Item per lo encañisador del celras que ocupava la escala del aposento que baixa al 
estudi 
 
Novembre 
 
Primo per dos jornals de mestre 
Item per 11 jornals de fadri 
Item per un jornal y mitg de aprenent 
Item per 12 jornals y mitg de manobre 
Item per 5000 rajolas valencianas a .....lo cent 
Item per 108 manpernals a ..cada un 
Item per lo import de traurer la runa en lo espay de dts mesos Se han pagat... 
Item per mil quatrecentas carregas de  arena a raho de... la carrega valen 
Item per doscentas trenta carregas de argila a raho de un sou la carrega 
 
Suman tots los dits partits... 
 
...Cuatuormille Ducentum Septuaginta quinque Librarum Undeum Solidorum 
 
A continuació el document descriu la participació a l’obra del mestre fuster: 
 
Jacobus Vendrell Lignarius Civis Barna...Memorial de las obras  utiles y necessarias 
que lo Jaume Vendrell mestre fuster ciutada de Barcelona de ordre del illustre Señor 
don Ramon Vilana Perlas marques de Rialp del Consell de sa Magestat y son 
Secretari de estar tinch fetas en los anys 1711 y 1712 en las casas que te y posseheix 
en la present ciutat en los Carrers del Regomir y Carrero del Correu las quals obras 
per major se enuncian en dit preambol y consisteixen. En las portas del portal snou 
prncipal de ditas casas en empostisar y anivellar los sostres o aviments de tots los 
saguants fer las portas novas de la escala posar las bigas i llats a la cuberta de dita 
escala fer dos portas novas al aposento que trau als dits carrers del Regomir i Carrero 
y enllatar de nou lo sostre y en las dos salas y aposento seguents que trauen a dit 
carrer del Regomir se han fet tres portas novas ab sos marchs enbigats y enllatats de 
nou los sostres y acomodar las portas di dits balcons Una porta nova ab son march en 
un enva dels estrados del terraple y una finestra en lo estrado que dona al carrero Una 
porta nova en lo aposento de la casa de Massanés a la part del terraple per la qual se 
comunica ab la casa vella. En lo quartos alts y en lo lienso o frontispici del Regomir 
dos portas de balcons novas tres portas de aposento novas ab sos marchs y tres 
finestras que las dos trauen al salo y altra al saguan y se han embigat y enllatats tots 
los sstres de dits quartos. En la pessa per ahont se entra y ix a dits quartos se han fet 
dos portas de balcons unas novas y altras remendades y lo march y porta del portal 
que hi ha quatre graons y se enbiga y enllata lo sostre de dit quarto. En los tres 
aposentos seguents que tots trauen al terraple y los dos al salo principal y al se ha fet 
al primer unas portas novas al balco y unas portas de finestra grans que trau al saguan 
y se ha enbigat i enllatat de nou y dos portas novas la una ab son march y en los dos 
seguents aposentos se ha acomodat unas portas vellas i finestras y se han enbigat y 
enllatat de nou los sostres en lo Aposento que dona al carrero de Casa Farran se han 
fet dos portas en dos envans Unas portas al balco de dit carreró y unas portas a las 
finestras que trau al saguan de la casa vella Unas portas novas al balco que dona 
sobre lo tarradet d dit saguan y las portas novas del portal per lo qual se comunican dit 
aposento y Sala y se enbiga y enllata dit aposento y cabinet y en la porchada de la 
casa vella de la part del Regomir se (cubri) un tarat y se enbiga de nou la taulada per 
raho de las quals obras se ha gastat la fusta, claus y ocupats los jornals .....y seguents 
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Juliol de 1711 
 
Primo en dit mes per tres jornals y mitg de mestre fuster a Jaume Vendrell a raho de... 
Item per dos jornals y mitg de fadri 
Item per 7 quadrats a raho de una lliura catorce sous 
Item per 16 cabirons a raho y dos dotsenes de llata doble a quatre liuras quatre sous 
dotsena tot per cubrir la teulada nova que se ha fet dl terrat 
 
Agost 
 
Primo per 16 jornals de mestre Fransesch 
Item per 19 jornals de fadri 
Item per tres jornals de aprenent 
Item per 34 quadrats... 
Item per sinch dotsenas de lata doble a raho... 
Item per dos dotsenas de pots per dos portes novas de dit quarto y llistons de tapineria 
Item per tres cabirons per fer dos bastiments de finestra 
 
Setembre 
 
Primo per 19 jornals de mestre 
Item per 29 jornals y mitg entre dos fadrins 
Item per 11 de aprenent 
Item 12 quadrats a raho de ... y dos bigas 
Item una jacera petita per sustentar la paret del terrat nou 
Item 30 llates dobles a raho... 
Item als seradors per 23 fils a raho... 
 
Octubre 
 
Primo per 20 jornals de mestre Jaume vendrell fuster a raho de... 
Item per15 jornals y mitg repartits en quatre fadrins a raho...y 24 jornals de aprenent 
Item per 3 lliuras de aiguacuit 
Item per 36 llates a... 
Item per 23 quadrats a una lliura vuyt sous dos mes a...y un mes a... 
 
Novembre 
 
Primo per 23jornals de mestre Vendrell a raho... 
Item per 48 jornals repratits entre tres fadrins fusters a raho... 
Item per 21 jornals repartits entre dos aprenents son 
item per 27 quadrats que uns ab altres han costat.... 
Item se han pres 20 llates a raho... 
Item 6 pots de albe a raho... 
Item 3 lliures de aiguacuit son... 
Novembre sobredit als Escultors per la escultura delsalo y portal major 
Primo per 21 jornals de mestre Mariano Montanyana a raho ... 
Item per 46 jornals y mitg repartits en tres adrins a raho... 
 
Desembre 
 
Primo per 21 jornal de mestre Vendrell  a raho de... 
Item per 51 jornal de fadri a raho 
Item 35 jornals de dos aprenents a raho... 
Item 4 pots son.. 
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Item 59 llates son... 
Item 37 cabirons son.. 
Item per 17 jornals de mestre Montanyana y mestre Bonifas a raho.. 
Item per 24 jornals de fadrins escultors  a raho de... 
Item a Joseph Vives pinto y a Geroni Planella dorador per pintar y dorar lo salo... 
 
Janer de 1712 
 
Primo per 22 jornals de mestre Vendrell a raho... 
Item per 42 jornals de fadrins a raho... 
Item per 24 jornals de aprenent a raho... 
Item per 14 quadrats 
Item per 46 llates dobles 
Item per 12 cabirons 
Item per 6 post primes 
 
Febrer 
 
Pimo per 20 jornals de mestre Juame 
Item per 41 jornals de fadrins 
Item per 18 jornals y mitg de aprenent 
Item per 15 quadrats 
Item per posts 
Item per 36 cortes 
Item per 6 lates 
Item per aiguacuit 
 
Mars 
 
Primo per 21 jornal i mitg de mestre 
Item per 39 jornals de fadrins 
Item per 12 costers (?) 
Item per 18 llates 
Item una fusta de nguer 
Item per aiguacuit 
 
Abril 
 
Primo per 20 jornals de mestre fuster 
Item per 10 jornals de mestre pintor 
Item per 48 jornals y mitg de fadrins 
Item per jassenas 
Item per aiguacuit 
 
Maig 
 
Primo per 22 jornals de mestre Jaume 
Item per 63 jornals de fadrins 
Item per 18 llates dobles 
Item per ... 
Item per pots de albi 
Item per 6 costes de pi 
Item per aiguacuit 
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Juny 
 
Primo per 22 jornals de mestre 
Item per 33 jornals de fadri 
Item per 6 jornals de aprenent 
Item per 12 costers 
Item per 2 pots de albi (albe) 
Item per claus 
 
Juliol 
 
Primo per 19 jornals de mestre 
Item per 19 de fadri 
Item per tenir las bigas dels saguants 
Item per fusta de noguer 
Item per aiguacuit 
 
Agost 
 
Primo per 20 jornals y mitg de mestre 
Item per 13 jornals y mitg de fadri 
Item per 9 quadrats 
item per 12 llates 
Item per 12 costes 
Item per 4 cabirons 
 
Setembre 
 
Primo per 11 jornals de mestre Jaume 
Item per 25 jornals de fadrins 
Item 6 llates 2 cabirons y 4 posts 
Item per aiguacuit 
 
Octubre 
 
Primo per 16 jornals y mitg de mestre 
Item per 14 jornals y mitg de fadri 
Item per 14 jornals y mitg de aprenent 
Item per fusta y mans del aposento de Llauna 
 
Novembre 
 
Primo per mitg jornal de mestre 5 de fadrins y un y mitg de aprenent 
Item per 5 posts 
Item per lo pintor Vives de pintar las fustas portas y finestras de lallibreria 
Item al clauetayre per tots los claus que ha gastat lo fuster en estas obras Importa lo 
comte dos cetas sinquanta y una lliura 
 
suman las 17 mesadas     1624 lliuras 6 s. 
 
 
Modus vero solutionis dietarum mille sexicetum quatuordeum librarum et sex solidorum 
barna.... 
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APÈNDIX 3 
 
LLEIS CONSULTADES 
 
 
Llei d’Urbanisme 2/2000, del 14 de març. 
 
Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 
 
Llei 17/1990, de museus. 
 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
d’interès natural. 
 
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 
 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 
Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 
 
Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de 
protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives. 
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APÈNDIX 4 
 
LLISTA DE PLÀNOLS DE FORMAT DIN A3 
 
Plànol 0a. Cartografia històrica. 
Plànol 0b. Cartogrfaia històrica. 
Plànol 0c. Cartografia històrica. 
 
Superposició 1: Superposició de plànols històrics amb el plànol parcel·lari any 2005: 
Plànol 1. Superposició del Cartogràfic de l’any 2005 amb els “Quarterons” de la ciutat 
de Barceona de 1858.  
Plànol 2. Superposició del Cartogràfic de l’any 2005 amb el “Plano Geométrico de la 
Ciudad de Barcelona Levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. José Mas y 
Vila, quien lo dedica a su Excmo. Ayuntamiento Constl. 1842”. 
Plànol 3. Superposició del Cartogràfic de l’any 2005 amb el plànol “Plano Geometrico 
del piso inferior que manifiesta aprocsimadamente la area y figura de terreno que 
comprehenden los Edificios, Jardines, Patios, Iglesia y Casas del Palacio, vulgo Palau 
de la Condesa, que el Escmo. Sr. Duque de Medinacidonia Marques de Villafranca y 
de los Velez & c posee en la Ciudad de Barcelona en el año 1832.”. 
 
Aixecaments: 
Plànol 4. Finca Regomir nº 3-5. Nivell Planta Baixa.   
Plànol 5. Finca Regomir nº 7-9. Nivell Planta Baixa .  
Plànol 6. Finca Regomir nº 7-9. Nivell Pis Principal .  
Plànol 7. Finca Regomir nº 11-19. Nivell Planta Baixa.  

   Finca Regomir nº 11-19. Nivell Planta Soterrani.  
Plànol 8. Finca Regomir nº 11-19. Nivell Planta Primera.  
Plànol 9. Finca Regomir nº 11-19. Nivell Planta Segona.  
Plànol 10. Finca Regomir nº 11-19. Nivell Planta Tercera.  
Plànol 11. Finca Regomir nº 11-19. Nivell Planta Quarta.  
Plànol 12. Finca Regomir nº 11-19. Nivell Planta Coberta. 
Plànol 13. Finca Regomir nº 11-19. Alçat C/ del Regomir.  
Plànol 14. Finca Regomir nº 11-19. Alçat C/ Correu Vell.  
Plànol 15. Finca Regomir nº 11-19. Secció AA’.   
Plànol 16. Finca Regomir nº 11-19. Secció BB’.   
Plànol 17. Finca Regomir nº 4bis i nº 6. Nivell Planta Baixa .       
Plànol 18. Finca Regomir nº 8-8bis i nº 10 i Ataülf nº 11 i nº 13. Nivell Planta Baixa. 
Plànol 19. Sector del Regomir. Nivell Planta Baixa. 
Plànol 20. Entorn del Regomir. Nivell Planta Baixa.          
Plànol 21. Sector del Regomir. Restes arqueològiques.  
 
Superposició 2: Superposició dels aixecaments inèdits de l’autora corresponents al 
sector del Regomir, el plànol de Josep Mestres i Gramatges i els expedients d’obra del 
segle XIX amb el parcel·lari de l’any 2005: 
 
Plànol 22. Restitució del traçat sud-est de la muralla romana de Barcelona. 
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Superposició 4: Superposició dels aixecaments inèdits de l’autora del sector del Palau 
Reial Menor amb el plànol de Josep Mestres i Gramatges: 
Plànol 23. Sector del Palau Reial Menor. Identificació de les restes de la muralla 
romana i de l’antiga estructura desapareguda. 
  
Aixecament i document arxivístic: superposició final per una nova interpretació del 
Regomir en els segles IX-XII: 
Plànol 24a. Aproximació a l’arquitectura del Regomir: segles X-XII. Sector. 
Plànol 24b. Aproximació a l’arquitectura del Regomir: segles X-XII. Entorn. 
 
Aixecament i document arxivístic: superposició final per una nova interpretació 
d’un tros del teixit urbà situat en el carrer del Regomir en els segles XVII-XXI: 
Plànol 25. Entorn de Regomir 11-19. Restitució arquitectònica segle XVII. 
Plànol 26. Regomir 11-19. Unitat 2. Restitució arquitectònica en le segle XVII. P.B.  
Plànol 27. Regomir 11-19. Unitat 2. Identificació segle XVII sobre l’estat actual. P. B. 
Plànol 28. Regomir 11-19. Unitat 2. Restitució arquitectònica en el segle XVII. P.1a.  
Plànol 29. Regomir 11-19. Unitat 2. Identificació segle XVII sobre l’estat actual. P. 1a. 
Plànol 30. Regomir 11-19. Unitat 2. Restitució arquitectònica en el segle XVII. P. 2a.  
Plànol 31. Regomir 11-19. Unitat 2. Identificació segle XVII sobre l’estat actual. P. 2a. 
Plànol 32. Entorn de Regomir 11-19. Restitució arquitectònica l’any 1714. 
Plànol 33. Regomir 11-19. Unitat 2 i 3. Restitució arquitectònica l’any 1714. PB. 
Plànol 34. Regomir 11-19. Unitat 2 i 3. Identificació any 1714 sobre estat actual. P.B. 
Plànol 35. Regomir 11-19. Unitat 2 i 3. Restitució arquitectònica l’any 1714. P.1a. 
Plànol 36. Regomir 11-19. Unitat 2 i 3. Identificació any 1714 sobre estat actual. P. 1a. 
Plànol 37. Regomir 11-19. Unitat 2 i 3. Restitució arquitectònica l’any 1714. P. 2a. 
Plànol 38. Regomir 11-19. Unitat 2 i 3. Identificació any 1714 sobre estat actual. P. 2a. 
Plànol 39. Regomir 11-19. Façana c/ Regomir en el segle XVII. 
Plànol 40. Regomir 11-19. Façana c/ Regomir l’any 1714. 
Plànol 41. Regomir 11-19. Façana c/ Regomir. Modificació arquitectònica S. XVIII-XXI. 
Plànol 42. Regomir 11-19. Façana c/ Correu Vell en el segle XVII i l’any 1714. 
Plànol 43. Regomir 11-19. Façana c/ Correu Vell. Modificació arquitectònica S. XVIII-XXI. 
 
Aixecament, document arxivístic i document estratigràfic: superposició final i 
localització d’un vial construït abans del segle XVII: 
Plànol 45. Identificació i qualificació de les vores i superfícies.  
Plànol 46. Tipologia constructiva amb identificació de materials.  
Plànol 47. Reconeixement de les unitats estratigràfiques.  
Plànol 48. Accions constructives i diagrama estratigràfic. 
Plànol 49. Localització d’antic vial anterior al segle XVII. Finca c/ del Regomir nº 11-19. 
Secció. Mur nord-oest del pati d’entrada i pati de llums 2.  
Plànol 50. Localització d’antic vial anterior al segle XVII. Finca c/ del Regomir nº 11-19. 
Muntatge fotogràfic. Fotografies Manuel Yerro i Martí. 
Plànol 51. Localització d’antic vial anterior al segle XVII. Finca c/ del Regomir nº 11-19. 
Planta Baixa.  
Plànol 52. Localització d’antic vial anterior al segle XVII. Finca c/ del Regomir nº 11-19. 
Planta Baixa del sector.  
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APÈNDIX 5 
 
LA LEGISLACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC A 
CATALUNYA 1 .          
 
 
1. Informació prèvia 
 
Definició de patrimoni cultural. 
 
Segons la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, “el patrimoni cultural és un dels 
testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat 
nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïbles, que cal 
transmetre en les millors condicions a les generacions futures.” 
 
La llei parteix del concepte ampli del patrimoni cultural a Catalunya que engloba el 
patrimoni moble, el patrimoni immoble i el patrimoni immaterial siguin de titularitat 
pública o privada i les manifestacions de la cultura tradicional i popular. 
 
Procés de protecció legal. 
 
El procés de protecció legal del patrimoni cultural es realitza per dues vies: a través de 
la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català o a través de la via del planejament 
urbanístic. 
 
A Catalunya, la voluntat d’endegar un procés de protecció ha quedat materialitzada en 
els denominats pre-catàlegs o inventaris, existents a gran quantitat de municipis 
catalans. 
 
Categories de protecció. 
 
La Llei 9/1993 del patrimoni cultural català estableix tres categories de protecció per 
els béns que formen part del patrimoni cultural a Catalunya: 
 
A) Els béns culturals d’interès nacional -BCIN- És la categoria de protecció de 

major rang. 

 
B) Els béns culturals d’interès local o béns catalogats. Correspon al segon rang 

de protecció. 
 

C) Resta de béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural català -
BIPCC-  

 
 
Gaudeixen de la categoria de BCIN: 
 

- Tots els béns ubicats a Catalunya que hagin estat declarats bien de interés 
nacional (BIN) amb anterioritat a la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català i 
d’acord amb la Ley del patrimonio histórico español 16/1985. Antigament 
aquests denominats monumento histórico-artístico (MHA) 

 
- Béns afectats pel Decret de 22 d’abril de 1949 (Ministerio de Educación 
Nacional) sobre la protecció de castillos españoles. 
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- Béns afectats pel Decret 571/1963, de 14 de març (Ministerio de Educación 
Nacional) sobre la protecció d’escuts, pedres heràldiques, emblemes, creus de 
terme i similars. 

 
- Béns afectats pel Decret 474/1962, d’1 de març (Ministerio de Educacion 
Nacional) sobre la declaració de determinats museus, mentre es destinin a 
aquesta finalitat. 

 
- Tots els béns que hagin estat declarats bé cultural d’interès nacional BCIN a 
partir de l’aprovació de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
Tots ells estan inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català. 

 
 
Gaudeixen de la categoria de BCIL: 
 

- Tots els béns radicats a Catalunya que en el moment de l’entrada en vigor de 
la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català estaven inclosos en catàlegs de 
patrimoni arquitectònic incorporats en plans urbanístics. 

 
- Tots els béns que hagin estat declarats bé cultural d’interès local BCIL a partir 
de l’aprovació de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 

  
Tots ells estan inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català. 

 
 
Gaudeixen de la categoria de bé catalogat: 
 

- Tots els béns inclosos en catàlegs de patrimoni arquitectònic de qualsevol 
terme municipal incorporats en plans urbanístics aprovats a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, sense tenir declaració 
expressa de BCIN ni BCIL. 

 
Tots ells estan inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català. 

 
 
Gaudeixen de la categoria de bé integrant de l’ampli concepte de patrimoni cultural 
català -BIPCC-: 
 

- Tots els béns que pels seus valors adjudicats configuren el conjunt de béns 
definits en l’Article 1 de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català. 
 
“El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles 
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, 
artístic, arquitectònic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic 
o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin 
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors 
condicions a les generacions futures.” 

 
És important el concepte d’aquest tercer bloc de béns, ja que la pròpia llei 
reconeix com a patrimoni un tercer grup de béns culturals, que tot i no estar 
catalogats, configuren un conjunt patrimonial a considerar e insta al particular, a 
la col·lectivitat o a l’administració a endegar el procés de catalogació per 
assegurar la seva preservació i transmissió a les generacions futures. 
Tanmateix la societat ha de ser conscient que existeixen béns culturals que mai 
no arribaran a estar protegits oficialment i que només dependrà del 
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reconeixement, sensibilitat i voluntat de la societat que els envolta, el que 
puguin seguir existint com a tal. Aquí és on veritablement és important el 
reconeixement dels seus valors per part de la propietat o col·lectivitat i en el cas 
que hagi de ser rehabilitat, ho serà la cultura i formació de l’arquitecte a qui se 
la seva adequació o rehabilitació li sigui encomanada. 

 
 
Competències de la declaració de catalogació. 
 
a) La facultat de declarar els BCIN s’atribueix a la Generalitat de Catalunya en el 

marc de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català. 
 
b) La facultat de declarar un BCIL s’atribueix al Ple de l’Ajuntament de cada 

municipi, en els municipis de més de cinc mil habitants i al Ple del Consell 
Comarcal, en municipis fins a cinc mil habitants, sota el marc de la Llei 9/1993 
de patrimoni cultural català. 

 
c) La facultat de declarar un bé catalogat es regirà per les competències pròpies 

del planejament urbanístic. Els mecanismes de protecció seran regulats per la 
legislació urbanística de la Llei 2/2002 de 14 d març. 

 
 
2. Protecció assolida a través de la llei 9/1993 del patrimoni cultural català 
 
Marc legal 
 
La Ley de 13 de mayo de 1933 del Patrimonio Histórico Español va ser fins a la 
democràcia, el marc legal sota el qual es legislava la protecció del patrimoni cultural 
estatal. La consideració i determinació de patrimoni cultural i Bien de Interés Nacional 
a Catalunya depenia totalment de la legislatura esmentada. A partir del moment de 
l’entrada de la democràcia, l’estat va elaborar una nova i més amplia resposta legal a 
les exigències de protecció del patrimoni cultural nacional, emmarcada en el nou 
quadre polític que adopta la nova distribució de competències entre l’Estat i les 
Comunitats Autònomes. La nova llei es va dictar sota aquestes conseqüències, 
configurant la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Històrico Español. 
 
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 9 de l’Estatut d’autonomia i sens 
perjudici de les competències que l’article 149.1.28 de la Constitució assigna a l’Estat, 
té competència exclusiva en la protecció, conservació, acreixement, investigació i 
difusió del coneixement del patrimoni cultural a Catalunya. 
 
Aquesta competència es va materialitzar amb la redacció i publicació de la Llei 9/1993 
del patrimoni cultural català. 
 
 
Declaració de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 
 
Classificació dels BCIN 
 
Els BCIN immobles es classifiquen en 7 grups: 

- a) Monument històric: construcció o altre obra material produïda per l’activitat 
humana que configura una unitat singular. 
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- b) Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que 
constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que 
cadascun individualment no tingui valors rellevants. 

 
- c)Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l’ordenació per l’home d’elements 

naturals i que pot incloure estructures de fàbrica. 
 

- d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de béns 
immobles que fan part d’una unitat coherent per raons històriques i culturals a 
la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen obres 
de l’home amb valors històrics o tècnics. 

 
- e) Zona d’interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure 

intervencions en el paisatge natural, edificis  i instal·lacions, que contenen en 
llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya. 

 
- f) Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que 

solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb la metodologia 
arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o 
sota les aigües. En el cas que els béns culturals immobles definits per les 
lletres a) b) c) d) i e) tinguin en el subsòl restes que solament siguin 
susceptibles d’ésser estudiades arqueològicament, tindran també la condició 
de zona arqueològica. 

 
- g) Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una 

unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no 
tingui valors rellevants. 

 
Els BCIN mobles poden ésser declarats d’interès nacional singularment o com a 
col·lecció. 
 
 
Origen de la proposta de la declaració 
 
Qualsevol persona física o jurídica pot impulsar la protecció d’un bé per arribar a 
assolir la protecció de rang major. 
 
L’interès de protecció i la consegüent petició, la pot realitzar una persona a nivell 
particular, un ajuntament, un Consell Comarcal, la Diputació, una fundació, una 
associació etc, sense que sigui necessàriament el propietari del bé. 
 
 
Ubicació de la tramitació de la declaració de BCIN 
 
La tramitació i procés d’expedient dels grups a) b) c) i d) es realitzarà a la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de Catalunya ubicat actualment al carrer de la 
Portaferrissa nº 1 -Palau Moja- de Barcelona. 
 
Des de la publicació del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic, la tramitació i procés d’expedient dels grups e) f) 
i g) es competència directa del Departament d’Arqueologia. 
 
Procediment 
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- La persona física o jurídica interessada, adreçarà a la Direcció General del patrimoni 
Cultural de Catalunya una instància de part. A través del principi de la antiformalitat 
establert per la llei de protecció, l’interessat adreçarà un escrit on farà constar la 
ubicació del bé proposat com a BCIN i una descripció escrita o fotogràfica dels valors 
que se li assignen. 
 
- Els tècnics de la Direcció General del Patrimoni Cultural de Catalunya ho estudiaran, 
demanant informes interns, realitzant la recerca oportuna o consultant els inventaris 
pertinents. 
 
- S’emet l’informe previ. Si aquest informe és favorable s’inicia l’expedient de 
declaració. 
 
- Si el bé proposat no disposava de la protecció de BCIL, aquesta protecció l’adquireix 
“de facto” al iniciar-se l’expedient de declaració, quedant sotmès a les prescripcions de 
la Llei 9/1993 de protecció del patrimoni cultural català. 
 
- Si la Direcció General del Patrimoni Cultural de Catalunya amb els tècnics 
competents, desestimen la petició i emeten un informe desfavorable, aquest és 
transmès directament al interessat que ha realitzat la sol·licitud. 
 
- La Direcció General del Patrimoni Cultural de Catalunya deriva l’expedient elaborat a 
dos organismes establerts, que tindran que emetre el seu respectiu informe favorable 
perquè es realitzi la incoació oficial de l’expedient. 
 
Els dos organismes implicats són: 
 

- L’institut d’Estudis Catalans -IEC-. Els membres de l’IEC emeten un informe 
amb la seva opinió, essent aquest informe preceptiu i vinculant. En el cas que 
sigui desfavorable, l’expedient queda aturat i la declaració de BCIN 
desestimada. En el cas d’informe favorable, aquest es transmet al segon 
organisme implicat. 

 
- Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya. Aquest emet el seu 

informe, essent vinculant la seva decisió. En el cas de ser desfavorable 
l’expedient s’atura i la declaració de BCIN queda desestimada. En el cas de ser 
favorable, coincidint amb l’IEC, l’expedient de declaració es publica en el DOG i 
en el BOE i a partir d’aquest moment queda oficialment incoat. La incoació de 
l’expedient de declaració d’un BCIN s’ha de notificar als interessats i als 
ajuntaments del municipi on radica el bé. 

 
- Des de la publicació en el DOG el bé proposat queda sotmès a l’aplicació de la Llei 
9/1993 del patrimoni cultural català i se li apliquen tots els mecanismes de control i 
protecció. La incoació de l’expedient de declaració comporta, per part dels 
ajuntaments, la suspensió de la tramitació de llicències municipals de parcel·lació, 
edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la suspensió de les llicències 
ja concedides. 
 
- L’expedient és sotmès a exposició pública i s’obre un període d’al·legacions, on tota 
persona física o jurídica pot participar-hi, sota el principi de la antiformalitat, adreçant-
les a la Direcció General del Patrimoni Cultural de Catalunya. 
 
- Els tècnics competents de la Direcció General del Patrimoni Cultural de Catalunya 
analitzen i contesten les al·legacions. Si no existeix cap aportació suposi una 
reconsideració imminent de la declaració, es tanca el procés administratiu. 
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- L’expedient s’envia al Consell Executiu del Govern de la Generalitat i a través de 
l’ordre del dia es realitza la declaració oficial de BCIN, acordada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya a proposta del conseller de Cultura. 
 
- La declaració d’un BCIN s’ha de notificar als interessats i als ajuntaments dels 
municipis on radica el bé. Amés, la declaració s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en Boletín Oficial del Estado. 
 
- L’acord de declaració de béns culturals d’interès nacional s’ha d’adoptar en el termini 
de divuit mesos a comptar de la data en què s’ha incoat l’expedient. La caducitat de 
l’expedient es produeix si un cop transcorregut aquest termini se sol·licita que s’arxivin 
les actuacions i dins els trenta dies següents no es dicta resolució.  Un cop caducat 
l’expedient, no es pot tornar a iniciar dins els dos anys següents, llevat que ho demani 
el titular del bé. 
 
- L’aprovació es notifica al Govern Central de l’Estat a Madrid, el qual assignarà al nou 
BCIN, un número de registre estatal. 
 
 
Descatalogació d’un BCIN 
 
La facultat de deixar sense efecte una declaració d’un BCIN és competència del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. El procediment serà el mateix que el necessari 
per la seva declaració, amb l’informe tècnic de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de Catalunya i els informes de les dues institucions abans esmentades (IEC i 
CAPCC) 
 
 
Entorn de protecció del BCIN 
 
La figura de l’entorn de protecció del BCIN apareix a partir de l’aprovació de la Llei 
9/1993 de protecció del patrimoni cultural català 
 
La protecció de l’entorn del BCIN el pot impulsar l’ajuntament on pertany el BCIN o en 
la seva omissió, l’iniciarà la mateixa Direcció General del Patrimoni Cultural de 
Catalunya. L’ajuntament o en el seu cas els tècnics de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de Catalunya determinaran la delimitació de l’entorn del BCIN i 
també podran establir un entorn de protecció que inclogui de manera coherent un 
conjunt de diversos BCIN. 
 
Un cop determinada la delimitació de l’entorn del BCIN, l’ajuntament corresponent ha 
d’elaborar un instrument urbanístic de protecció -Pla Especial de Protecció- o adequar-
ne un de vigent. La redacció d’un Pla Especial de Protecció, requerirà també 
l’aprovació amb un informe favorable per part de la Comissió de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de Catalunya. 
 
Mentre aquest instrument de control de l’entorn del BCIN no estigui redactat i aprovat, 
les intervencions realitzades sobre el mateix estaran sota la tutela de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de Catalunya, requerint l’informe favorable de la 
corresponent Comissió. 
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En el moment que l’ajuntament corresponent té aprovat el Pla Especial de Protecció 
de l’entorn, aquest resta sota la tutela del mateix. Els projectes que afectin a aquest 
entorn rebran la llicència d’obres directament de l’ajuntament, el qual s’ajustarà a lo 
establert en el Pla Especial de Protecció. 
 
 
Obligacions dels propietaris d’un BCIN i dels ajuntaments corresponents 
 
Totes les obligacions a les que són sotmeses els propietaris dels BCIN i els 
ajuntaments corresponents són amplament definides en els articles de la Llei 9/1993 
del patrimoni cultural català. En aquest apartat, ens centrarem en les que considerem 
més necessàries a tenir en compte, per l’enteniment i desenvolupament de la gestió 
vinculada a la intervenció dels Béns Culturals d’Interès Nacional immobles, essent 
principalment competència de l’arquitecte. 
 

a) Deure de conservació. Tots els béns integrants del patrimoni cultural català 
han d’ésser conservats per llurs propietaris, titulars d’altres drets reals i 
posseïdors. Els propietaris tindran que facilitar informació sobre l’estat de 
conservació dels béns i sobre llur utilització si els hi ho demana l’Administració. 

 
b) Deure de preservació i manteniment. Els propietaris de BCIL i BCIN han de 
vetllar pel manteniment de l’immoble i la conseqüent preservació dels valors 
patrimonials del bé que li varen atorgar el dret de la declaració. 

 
c) Drets de tempteig i retracte (en cas de transmissions oneroses de la 
propietat) segons l’Article 26 

 
d) Accés als BCIN. La llei determina l’accés públic a un BCIN sigui privat o 
públic en els diferents casos: 
 
- Obligació de permetre l’examen i l’estudi dels béns pels investigadors 
reconeguts per alguna institució acadèmica amb la presentació prèvia d’una 
sol·licitud raonada, avalada pel Departament de Cultura. 
 
- Obligació de visita pública, inclosa la propietat privada, en les condicions 
establertes pel reglament al menys quatre dies al mes i en dies i hores 
prèviament assenyalats. 
 
- Col·locació d’elements de senyalització fent referència a la condició de BCIN 
 
e) Prohibició d’enderrocament. Un BCIN només es pot enderrocar si es tramita 
un expedient per deixar sense efecte la declaració (descatalogació). 

 
f) Planejament urbanístic. La declaració de un immoble o jardí com a BCIN 
preval sobre qualsevol pla o norma urbanística que afecti al bé. Pels entorns de 
protecció de BCIN o totes les altres cinc classificacions de BCIN, l’ajuntament 
haurà de redactar un Pla Especial de Protecció amb informe favorable del 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

 
g) Autorització d’obres: La llicència d‘obra per la intervenció en un monument 
històric, jardí històric, zona arqueològica o zona paleontològica, tindrà que 
ésser autoritzada amb informe favorable del Departament de Cultura de la 
Generalitat. 
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En el cas del BCIN no esmentats anteriorment i els entorns de protecció, 
l’autorització del Departament de Cultura només és preceptiva mentre no 
s’aprovi el Pla Especial de Protecció corresponent. 
 
El projecte de intervenció sobre un BCIN immoble ha de incloure una descripció 
dels valors històrics (constructius, formals i funcionals), artístics i arqueològics, 
descripció de l’estat actual de conservació i valoració de l’impacte de la 
intervenció proposada. 
 
Els ajuntaments han de notificar les llicències d’obra que afectin a qualsevol 
BCIN al Departament de Cultura, simultàniament a la notificació a l’interessat. 
 
Si un BCIN immoble està en mal estat, correspon a l’ajuntament adoptar 
mesures per evitar danys a tercers. En aquest cas, l’ajuntament ha de notificar-
ho al Departament de Cultura, el qual disposa d’un termini de quaranta-vuit 
hores per a determinar les condicions a què s’ha de subjectar la intervenció. 

 
 h) Criteris de intervenció. 

 
Els criteris de intervenció sobre els BCIN immobles queda establert en l’Article 
35 de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. En aquest apartat descriurem 
breument els conceptes bàsics que han determinat el criteri de protecció dels 
mateixos. 
 
Qualsevol intervenció sobre un bé cultural d’interès nacional immoble, ha de 
permetre potenciar i fer intel·ligible els valors pels quals va ser declarat com a 
tal. Aquesta finalitat ha de permetre condicionar o millorar les condicions d’ús 
del bé, sense suposar la pèrdua de genuïnitat del mateix, tot assegurant 
mantenir la seva capacitat vital per evitar caure en desús amb la conseqüent 
degradació i posterior desaparició en el temps. 
 
En quan a les intervencions en conjunts històrics, la Llei 9/1993 del patrimoni 
cultural català en el seu Article 35.2 defineix unes pautes a respectar per 
assegurar uns criteris bàsics de protecció històrica, volumètrica, morfològica,  
tipològica i paisatgística del mateix. 
 
La protecció d’un edifici o d’un conjunt històric, quant al resultat final de la seva 
intervenció, dependrà exclusivament de la capacitat d’anàlisi i sensibilitat 
projectual dels tècnics redactors del projecte i en última instància, de l’honest i 
savi saber dels tècnics competents del Departament de Cultura de la 
Generalitat. 
 
Els tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat encarregats de vetllar 
pel correcte desenvolupament de les eines legals de protecció, són 
professionals cada cop més preparats i conscients del càrrec que ocupen. 
 
Ara bé, la possibilitat d’intervenir professionalment en el patrimoni cultural 
català, com arquitecte redactor del projecte, depèn exclusivament de la sort de 
rebre l’encàrrec, ja que no existeix cap legislació que determini una formació 
professional concreta per endegar la tasca. En aquest cas la protecció d’un bé 
a través d’un bon projecte que aconsegueixi assolir els criteris de protecció 
definits per la llei, dependrà exclusivament de la formació i capacitat del 
professional que l’executi. 
 
i) Autorització de canvi d’ús 



 369

L’ajuntament afectat ha d’emetre informe sobre el motius i característiques del 
canvi d’ús d’un BCIN, el qual ha de ser autoritzat pel Departament de Cultura, 
prèvia concessió de la llicència municipal corresponent. 

 
 
Declaració de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 
 
Definició 
 
Segons definició de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català els béns integrants del 
patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les 
condicions pròpies dels BCIN han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. La categoria de protecció és la de segon rang i els béns immobles seran 
definits com a Bé Cultural d’Interès Local -BCIL- 
 
En aquest apartat ens centrarem a analitzar els conceptes bàsics que regeixen la 
protecció dels BCIL. 
 
 
Classificació de la declaració 
 
En els BCIL, la catalogació proposada es pot concretar sobre diverses parts del bé 
immoble: 
 

a) Declaració total del bé (un edifici). 
b) Declaració parcial del bé (una torre d’un edifici) 
c) Declaració d’element singular del bé (una portalada d’un edifici) 

 
 
Origen de la proposta de la declaració 
 
Qualsevol persona física o jurídica pot impulsar la protecció d’un bé per arribar a 
catalogar-lo i assolir la protecció de segon rang. 
 
L’interès de protecció i la consegüent petició la pot realitzar una persona a nivell 
particular, un ajuntament, un Consell Comarcal, la Diputació, una fundació, una 
associació etc., sense que sigui necessàriament el propietari del bé. 
 
 
Ubicació de la tramitació de la declaració de BCIL 
 
La tramitació i procés d’expedient dels béns que volen ser catalogats es realitzarà des 
de l’ajuntament on és ubicat el bé o directament al Consell Comarcal per a municipis 
fins a cinc mil habitants, però es recomana la tramitació centralitzada des de 
l’ajuntament. 
 
 
Procediment 
 
- L’expedient administratiu de petició de declaració d’un bé com a BCIL, ha d’incloure 
un informe favorable de la petició de declaració redactat per un tècnic en patrimoni 
cultural, poden ésser arquitecte, arqueòleg, historiador etc. indistintament. Aquest 
informe ha de descriure els valors per els quals es justifica la catalogació d’aquest bé. 
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- En els municipis de més de cinc mil habitants, la proposta de declaració serà portada 
Ple de l’Ajuntament el qual acceptarà o denegarà la proposta amb ple dret. 
 
- En els municipis fins a cinc mil habitants, la proposta de declaració serà portada al 
Consell Comarcal, on el Ple del Consell Comarcal acceptarà o denegarà la proposta 
amb ple dret. 
 
- L’acord de la declaració d’un BCIL ha de ser comunicat al Departament de Cultura 
perquè faci la inscripció en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català. 
 
 
Descatalogació d’un BCIL 
 
La facultat de deixar sense efecte una declaració d’un BCIL és competència del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
El procediment serà el mateix que el necessari per la seva declaració, amb informe 
redactat per tècnic competent on es tindrà que especificar la pèrdua dels valors per els 
quals havia estat catalogat. La procediment de descatalogació es farà efectiu, amb un 
informe previ favorable del Departament de Cultura de la generalitat de Catalunya 
 
Cal destacar que en aquest cas no s’accepta com a argument la declaració d’estat de 
ruïna. 
 
 
Obligacions dels propietaris de BCIL 
 
a) Deure de conservació. Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han 
d’ésser conservats per llurs propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors. Els 
propietaris tindran que facilitar informació sobre l’estat de conservació dels béns i 
sobre llur utilització si els hi ho demana l’Administració. 
 
b) Deure de preservació i manteniment. Els propietaris de BCIL i BCIN han de vetllar 
pel manteniment de l’immoble i la conseqüent preservació dels valors patrimonials del 
bé que li varen atorgar el dret de la declaració. 
 
c) Drets de tempteig i retracte (en cas de transmissions oneroses de la propietat) 
segons l’Article 26 
 
d) Autorització d’Obres. La concessió de la llicència d’obres en el cas del BCIL és 
competència exclusiva de l’ajuntament corresponent. 
 
 
Drets dels propietaris de BCIN i BCIL 
 
a) Informació de la declaració. Qualsevol afectació d’una propietat sigui en sòl urbà, no 
urbanitzable o urbanitzable ha de ser notificada a la propietat per tal que pugui ajustar-
se a les condicions de protecció que marca la llei sense caure en cap possible 
infracció. 
 
b) Subvencions. Prioritat en les subvencions establertes per la Generalitat. Els ajuts de 
les administracions per a la conservació, rehabilitació investigació, documentació i la 
difusió dels béns culturals del patrimoni català es concediran d’acord amb criteris de 
publicitat, concurrència i objectivitat i dins les previsions pressupostàries. Article 54/55 
1  
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(1) Aquest apartat ha estat extensament analitzat en “Els municipis i el patrimoni 
arquitectònic- Compendi legislatiu comentat”. Raquel Lacuesta. Ed. Diputació de 
Barcelona. 2003 
 
c) L’ú per cent cultural. L’Administració de la Generalitat ha de reservar en els 
pressupostos de les obres públiques un ú per cent anual destinat a la conservació, 
restauració, excavació i adquisició de béns protegits per aquesta llei i en la creació 
artística contemporània.  
 
d) Els propietaris de béns del patrimoni cultural poden sol·licitar a l’Administració de la 
Generalitat i a l’Administració Local, l’admissió de la cessió en propietat dels 
esmentats béns en pagament de llurs deutes. 
 
e) Beneficis fiscals.  
 
- Els propietaris de BCIN i BCIL gaudeixen dels beneficis fiscals marcats per les 
competències de l’Estat, la Generalitat i les ordenances locals. 
 
- L’impost sobre els béns immobles. Els propietaris dels BCIN estan exempts de 
l’impost sobre els béns immobles (IBI). 
 
- Permís d’Obra. Els propietaris de BCIN estan exempts de pagar els permisos d’obra 
que afectin als mateixos. 
 
 
Confecció i criteris de redacció dels Catàlegs de protecció 
 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català 
 
El Catàleg del Patrimoni Cultural Català conté referenciats tots els béns culturals 
d’interès nacional, tots els béns catalogats d’interès local i tots els béns catalogats, en 
tot el territori de Catalunya. 
 
Correspon al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la confecció 
d’aquest catàleg, el qual es realitza bàsicament amb les aportacions de les 
declaracions de protecció, endegades pels diferents municipis catalans. 
 
 
Catàleg del Patrimoni Cultural d’un municipi 
 
El Catàleg del Patrimoni Cultural d’un municipi té recopilats tots els béns culturals 
d’interès nacional, tots els béns culturals d’interès local i els béns catalogats per via del 
procediment urbanístic, ubicats dins el terme del municipi. 
 
El Catàleg recopilarà els béns protegits dins el marc de la Llei 9/1993 del patrimoni 
cultural català contenint els BCIL i possibles BCIN de l’indret. També contindrà els 
béns catalogats abans de l’aprovació d’aquesta llei, sota el marc de les anteriors lleis 
de protecció de l’estat. 
 
Si a partir de l’aprovació de la Llei del 9/1993 del patrimoni cultural català es va 
procedir a modificar o adaptar el planejament urbanístic, el Catàleg inclòs  incorporarà 
els BCIL i els BCIN existents i la proposta d’altres béns catalogats, sota el criteri de 
l’ajuntament, de qualsevol persona física o jurídica o sota el criteri de l’equip redactor 
del nou planejament. Els béns catalogats es protegiran amb els mecanismes que 
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estableixi el propi planejament. Aquests últims seran catalogats però no rebran la 
qualificació de BCIL. Tots quedaran inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural de 
Catalunya. 
 
Actualment a Catalunya, no existeix cap criteri general per a l’establiment de les 
diferents categories de protecció possibles en els catàlegs municipals. Cada tècnic 
redactor realitza la seva pròpia presentació de catàleg, definint els diversos grups 
d’elements a protegir i els diferents graus de protecció a aplicar. 
 
Aquest fet determina que a Catalunya no existeixi una visió i establiment de la 
protecció homogenis a tot el territori, existint una gran llibertat a l’hora de redactar els 
catàlegs. Aquesta manca d’unificació de criteri fa que la decisió i qualitat de protecció 
resti en mans del tècnic que l’ha redactat. Aquesta realitat pot resultar perillosa si 
considerem que els arquitectes que ho proposem, la majoria de cops, no som 
especialistes en la matèria i tot i actuant sota el nostre honest comportament, les fitxes 
dels catàlegs resultants són, molts cops, poc elaborades a l’hora de definir els valors a 
protegir i els criteris de protecció establerts. Això fa que el catàleg es converteixi en 
una eina fàcilment interpretable segons els interessos de la col·lectivitat que l’aplica. 
 
 
Inventari del Patrimoni Cultural Català 
 
El Departament de Cultura ha d’elaborar i mantenir l’Inventari del Patrimoni Cultural 
Català, el qual està integrat pel conjunt de béns que no han estat catalogats ni en 
primer, ni en segon rang però que, pels seus valors, constitueixen la resta de béns 
integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural català -BIPCC-, configurant la 
tercera categoria de protecció. 
 
L’Administració de la Generalitat, per aconseguir la salvaguarda de la integritat 
d’aquests béns, ha de comptar amb la col·laboració dels Consells Comarcals i dels 
Ajuntaments. 
 
La llei no fa esment de l’organisme a qui pertoca la qualificació d’un BIPCC. Es 
pressuposa que els ajuntaments o els consells comarcals per ells mateixos o a 
proposta d’altre institucions, d’altres entitats públiques privades en sol·liciten la 
inscripció en l’ Inventari del Patrimoni Cultural Català. 
 
 
3. Protecció assolida a través del planejament urbanístic 
 
Informació prèvia 
 
La finalitat d’aquest apartat és apropar-se al planejament urbanístic vigent per analitzar 
el procés de protecció o catalogació possible des d’aquest àmbit. En l’apartat anterior 
s’ha vist com qualsevol bé amb valors patrimonials, reconeguts per un particular o una 
col·lectivitat, pot assolir la declaració de bé catalogat a través de l’aplicació i tramitació 
legal que estableix la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. Aquest procés de 
catalogació d’un bé és totalment independent del planejament existent o previst del 
municipi on aquest radica. 
 
La segona via de protecció possible és l’assolida a través del planejament urbanístic. 
 
Les competències en matèria d’urbanisme van ser assumides per la Generalitat el 2 
d’octubre de 1978, amb el Real Decret 1385/1978, de 23 de juny, de Traspàs de les 
Competències de l’Administració de l’Estat, en el marc d’una legislació urbanística 
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preconstitucional. L’Estatut d’Autonomia del 1979, en l’Article 9, de conformitat amb el 
disposat a l’article 148 de la Constitució, atorgà a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria d’urbanisme. En el desenvolupament d’aquest marc de 
competències, s’han anat aprovant al llarg del anys, un conjunt de lleis amb la finalitat 
de configurar una ordenació jurídico-urbanística pròpia de Catalunya. Aquestes lleis i 
disposicions estan encapçalades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme a 
Catalunya. 
 
 
Protecció del patrimoni a la llei d’urbanisme 
 
La Llei 2/2002, de 14 de març, en l’article 9 quan defineix les directrius establertes pel 
planejament urbanístic, en l’apartat 9.3 determina: 
 
“ El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’especial interès, 
el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, incorporant 
les prescripcions adequades per que les construccions i instal·lacions s’adaptin a 
l’ambient en el que són situades o bé en el que s’hagin de construir sense suposar un 
demèrit pels edificis o restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic 
existents en el seu entorn.” 
 
A partir de l’aprovació de la Llei 2/2002, de 14 de març, els municipis de Catalunya que 
desitgin o hagin de modificar el seu planejament, s’hauran d’adaptar a la nova Llei d’ 
Urbanisme vigent, abans esmentada. 
 
El planejament urbanístic és una eina fonamental i bàsica per col·laborar a 
salvaguardar i potenciar el patrimoni urbà i rural d’un municipi. L’ajuntament, els 
habitants del municipi i l’equip redactor del nou planejament n’han de ser conscients i 
aplicar tot l’esforç en aconseguir un correcte equilibri entre les necessitats de 
desenvolupament i la preservació del medi que configura la identitat del poble. Les 
figures del planejament urbanístic que tenen incidència directa sobre la protecció del 
patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i mediambiental són: 
 
Planejament urbanístic general 
 
1.Plans d’ordenació Urbanística Municial (POUM) 
2. Programes d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) 
3. Normes de Planejament (NPU) 
 
Planejament Urbanístic Derivat 
 
4. Plans Parcial Urbanístics (PPU) 
5. Plans Especials Urbanístics (PEU) 
6. Plans de millora Urbana (PMU) 
7. Catàleg de béns a protegir i ordenances municipals. 
 
De les eines de protecció esmentades cal destacar per la seva incidència directa i 
explícita en la protecció dels béns d’un municipi, la figura del POUM, el Catàleg de 
béns a protegir, la Normativa de Planejament Urbanístic i el Plà Especial Urbanístic: 
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l’ instrument d’ordenació integral 
del territori, pot comprendre un o més municipis. El POUM té com a finalitat, entre 
altres, classificar el sòl, qualificar-lo amb usos i model d’implantació urbana i definir 
l’estructura general del territori així com redactar la normativa urbanística i, en cas 
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d’existir la proposta de Sòl Urbanitzable, configurar el Catàleg de béns a protegir 
determinat en l’Article 59. 
 
Aquest Catàlegde béns a protegir, inclòs en la redacció del POUM, té com a finalitat la 
de protegir monuments, edificis, paisatges o béns culturals. En els catàlegs 
s’estableixen uns criteris de conservació i protecció que seran d’obligatori compliment. 
En aquests catàlegs, s’inclouran tots els possibles BCIN i BCIL declarats dins el 
municipi. 
 
En el sòl No Urbanitzable només serà permès rehabilitar i reconstruir les masies i 
cases rurals que sigui precís preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques i paisatgístiques i hagin estat incorporades a través del planejament 
urbanístic en el Catàleg específic de masies i cases rurals establert per la llei en el seu 
Article 50. 
 
En el cas que el planejament urbanístic vigent no contingui la catalogació de les 
masies o cases rurals del terme municipal i el municipi no tingui la previsió de la 
redacció d’un POUM per adaptar el seu planejament actual a la nova llei vigent, per 
regular llur reconstrucció o rehabilitació, els ajuntaments poden promoure la figura d’un 
Pla Especial Urbanístic (PEU). Aquests plans especials urbanístics tenen com a 
finalitat la identificació i la regulació de les masies i cases rurals, amb 
desenvolupament de les determinacions contingudes en altres figures de rang 
superior. 
 
La redacció de l’articulat de la Normativa de Planejament Urbanístic  que forma part de 
la documentació del POUM, assegurarà un correcte funcionament i establiment del 
municipi, així com una protecció dels seus trets bàsics i genuïns. La correcta redacció 
de les Normes de Planejament Urbanístic no ha de deixar lloc a l’ambigüitat i ha de 
convertir-se, paral·lelament al catàleg, en una veritable eina de preservació dels valors 
patrimonials del nucli i el seu territori. 
 
Ara bé, la salvaguarda del patrimoni no resideix tan sols en la figura establerta del 
Catàleg de béns a protegir, el Catàleg de masies i cases rurals o la Normativa 
redactada, sinó també en una correcta distribució del règim jurídic del sòl i en una 
equilibrada qualificació urbanística del mateix sòl.  
 
Figures del planejament derivat com els Plans parcials urbanístics, Plans especials 
urbanístics o Plans de millora urbana disposen també d’incidència directa sobre la 
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i mediambiental. 
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APÈNDIX 6 
 
“RECUPERO” versus “REHABILITATION” 
 
 
Analitzada la concepció de la protecció de l’arquitectura sorgida a Itàlia a principis del 
segle passat amb la figura de Gustavo Giovannoni, crec oportú incloure com annex 
d’aquest treball, el seu desenvolupament al llarg de les dècades posteriors. Durant els 
últims anys, la percepció del concepte de “conservar”, “mantenir”, “recuperar” o 
“rehabilitar” l’arquitectura, no ha estat igual entre les diferents col·lectivitats, no existint 
una mateixa visió sobre l’essència de la protecció i la finalitat de la mateixa. En aquest 
aspecte, és inevitable recordar el concepte de reutilització dels edificis i l’espai urbà 
vinculat a la seva protecció que, a finals del segle XX s’anunciava i es desenvolupava 
en els dos països europeus pioners en la història de l’arquitectura: Itàlia i França. 
 
El patrimoni cultural d’una col·lectivitat és un dels testimonis fonamentals de la 
trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat nacional. Els béns que l’integren 
constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions 
a les generacions futures 1. Dependrà de la consideració que la mateixa col·lectivitat 
els atorgui, que aquests béns estiguin o no inclosos dins els conseqüents catàlegs de 
protecció, emmarcats per la legislació del país corresponent. La trajectòria que li 
espera en el futur a un bé considerat patrimoni cultural, dependrà del grau de protecció 
que se li confereix i del concepte de protecció que entén i desenvolupa la pròpia llei 
que el salvaguarda. 
 
A l’Europa occidental, en els últims vint i cinc anys del segle XX, varen posicionar- se 
dues tendències que tractaven la protecció del patrimoni i la rehabilitació des de dos 
punts de vista diferents i crec necessari recordar-ho, per aconseguir una visió més 
àmplia de la matèria en aquests últims anys. Les dues tendències analitzades 
representen una concepció diferent dels mecanismes d’actuació sobre l’arquitectura i 
sobre la ciutat en general i per consegüent, dos resultats diferents d’execució, de 
protecció i de transmissió del patrimoni. Els dos termes utilitzats per a la intervenció 
arquitectònica destinada a la salvaguarda de l’arquitectura, dels barris i de les ciutats 
era la de “recupero” a Itàlia i la de “rehabilitation” a França. 
 
La finalitat d’aquest apartat i d’aquesta tesi, no és la de discutir la nomenclatura 
utilitzada en els diferents països o fins i tot, en el nostre propi país per a la definició de 
la temàtica estudiada, sinó conèixer i fer possible la presa de posicions sobre els 
diferents conceptes que la seva diversitat representa. Tal com he manifestat en el 
primer apartat d’aquest capítol, serà Arquitectura la matèria prima d’actuació i la 
Rehabilitació, l’acte professional que fa possible la seva salvaguarda. 
 
Analitzem doncs les dues polítiques utilitzades a Itàlia i a França. 
 
En el desenvolupament d’aquest apartat veurem com les dues definicions d’una, a 
priori, mateixa finalitat, aportaran dades ben diferents sobre la seva significació i 
materialització. Les dues opcions estaven destinades a realitzar una reutilització dels 
antics centres de les ciutats, dels conjunts històrics o de les arquitectures singulars, 
amb l’afany de poder aconseguir una millora de la qualitat urbana i la salvaguarda de 
la vida de les velles construccions. 
 
Els textos de la Dra. Patrizia Ingallina han estat la meva principal referència per a la 
construcció d’aquest apartat 2. 
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En l’anàlisi de les possibles intervencions definides com “recupero” o “rehabilitation” es 
pot arribar a adoptar un terme comú, inherent a ambdues definicions: la reutilització. 
 
Les dues aproximacions a una mateixa finalitat venen determinades per un procés 
cultural, metodològic i legal que les farà divergir i emetrà uns resultats clarament 
diferenciats en la majoria de les seves especificitats. És important, doncs, veure les 
diferents aproximacions que ambdós països tenen sobre la ciutat i els seus espais. 
 
A Itàlia es considera l’espai urbà com un conjunt en la seva totalitat. L’urbanisme i 
l’arquitectura són considerats com a part integrant d’un únic conjunt unitari: la ciutat. 
L’elaboració del planejament urbanístic i els projectes d’arquitectura són confiats als 
arquitectes. Els projectes d’arquitectura se’ls denomina simplement “projectes” ja que 
són considerats com actuacions urbanes en elles mateixes. Els projectes aporten una 
modificació vers l’espai urbà precedent i això implica inevitablement una presa en 
compte del seu context. Per aquest motiu es pot considerar tot projecte d”urbà”, sense 
que importi la seva escala, però sempre que contingui un principi essencial: el projecte 
urbà no implica necessàriament un canvi de la forma urbana. 
 
A França l’arquitecte i l‘urbanista són dues figures que sempre han estat considerades 
per separat. L’urbanisme és matèria més pròpia d’enginyers, d’urbanistes i de geògrafs 
més que d’arquitectes, que s’ocupen essencialment dels projectes arquitectònics. 
 
Aquestes dues distincions són fonamentals ja que revelen una lògica d’intervenció 
diferent en ambdós casos: La lògica global dels italians i la lògica sectorial dels 
francesos. Les diverses actuacions provenen de decisions preses en funció de la 
legislació jurídica i la política d’actuació del país que, a la vegada, venen determinades 
pel comportament social del seus ciutadans fonamentat en els seus interessos, la seva 
percepció cultural de l‘entorn i la seva formació. Es a dir, analitzar el resultat final d’una 
política d’actuació a nivell urbà en aquests dos països, ens porta inevitablement a 
estudiar la seva mentalitat, per poder arribar a descobrir la base d’arrencada de les 
dues diverses posicions. 
 
“Recupero” 
 
A Itàlia el debat cultural entre arquitectes i urbanistes sobre la ciutat, es va alimentar 
en els anys cinquanta del segle passat. En aquest període es va assistir a una gran 
producció temàtica intel·lectual sobre la qualitat de les ciutats històriques, en gran part 
degradades en aquell moment, que arrossegaven les seqüeles de la segona guerra 
mundial i la manca d’interès que progressivament es tenia del centre degut a la 
quantitat de nova construcció que es feia en la seva perifèria. Es va analitzar i discutir 
la seva regeneració en relació al seu centre i als barris de construcció més recent 
sempre fonamentada en la visió global del conjunt urbà. Aquesta concepció va donar 
lloc a la definició de la noció de “recupero” i a la consideració del seu valor lligat 
principalment a la història. 
 
El veritable valor del “recupero” residia en què la visió clàssica de la restauració entesa 
com una acció puntual era substituïda per una altra de caràcter històric, morfològic i 
tècnic. Es va passar de la restauració del monument a la restauració del territori. La 
ciutat entesa com estratificació de diferents cultures que hem de saber salvaguardar 3. 
 
“L’histoire et la modernité sont en parallèle et la connaissance de l’histoire urbaine est 
le point de départ de tout projet. L’objet architectural est donc considéré comme un 
“objet urbain” qui représente les sédiments des cultures bâties et des techniques 
constructives.” 4 
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El “recupero” adquiria una dimensió cultural des de la base del seu planteig, i requeria 
per a la redacció dels seus projectes una inevitable consideració de tots els elements 
urbans i representava una aproximació global a l’espai 5. 
 
És important recordar el personal que en aquell moment produïa aquelles reflexions i 
alimentava la necessitat de concebre l’acte de la regeneració urbana com un procés 
intel·lectual lligat al coneixement del existent, tant a nivell constructiu, com territorial. 
L’origen de la formació de l’arquitecte italià està fonamentat en la història, una història 
que veu la ciutat com un organisme viu, entramat de realitats socials, geogràfiques, 
funcionals o pròpiament històriques, que cal tenir en compte a l’hora d’establir el 
procés projectual. Aquest fet va contribuir a una visió global de l’arquitectura, 
considerant-la com un element que no pot ser apreciat en ell mateix desvinculat del 
seu context, sinó que la visió orgànica del cos urbà fa necessària la conjuminació 
d’altres paràmetres com el temps i l’espai, reunificats en la dimensió històrica del 
conjunt. Era important la idea que el “recupero” tenia de l’edifici, considerat com un 
òrgan vital dins el cos humà, que era la ciutat, inspirat en la imatge antropomòrfica de 
Filarete o de Francesco di Giorgio 6. 
 
El “recupero” era concebut com una acció global que considerava l’objecte 
arquitectònic en estreta relació amb el seu context, i proposava una relectura de la 
ciutat actual en referència amb el seu passat 7. 
 
“Cette action vise à établir une communication entre présent et passé et une mise en 
relation de tous les lieux dont la ville est constituée. L’objectif à atteindre est l’unité de 
la ville, sa cohésion en tant que patrimoine collectif.” 8 
 
Aquest concepte altament debatut en els anys cinquanta va sorgir de la primera 
concepció de globalitat patrimonial atorgada a la ciutat, anunciada per Gustavo 
Giovannoni, que va marcar intel·lectualment el temps d’entreguerres en una Itàlia 
afectada per la primera guerra mundial. Aquest concepte ja ha estat exposat en 
l’apartat anterior de la tesi i configura el preàmbul teòric i cultural per entendre el 
sorgiment, la credibilitat i el seguiment que va tenir aquest postulat entre els 
professionals italians.  
 
“La nature même de l’urbain, son “ambiente” résulte de cette dialectique de 
“l’architecture majeure” et de ses abords. Ç’est pourquoi isoler ou “dégager” un 
monument revient, la plupart du temps, à le mutiler”  9 
 “Les principes de Giovannoni dépassaient la notion de monument en englobant dans 
la conservation un ensemble urbain bien défini; ces principes ont amené à la définition 
du centre historique” 10 
 
L’any 1960 es va redactar la “Carta de Gubbio” que fa referència al recupero dels 
centres històrics, i passa per primera vegada de la protecció del monument a la 
protecció de conjunt urbà, l’any 1972 la “Carta de la Restauració” i l’any 1974 es va 
redactar la “Carta de Venecia” .11 
 
La ciutat actual i el seu nucli antic varen ser considerades com un conjunt unitari i 
complex, que tan sols podia ser abordat en referència a la història i a l’estructura 
pròpia de la ciutat, considerant tots els canvis morfològics que aquesta hagués sofert. 
Una intervenció clara que havia de contribuir a l’equilibri territorial i afavorir la 
integració del centre històric al conjunt de la ciutat. 
 
Cervellati l’any 1977 escrivia: 
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“...le centre historique de la ville existante (est) le lieu le plus “moderne” qu’il s’agit de 
protéger physiquement et socialement si l’on veut éviter qu’il s’urbanise selon la 
“logique” du développement économique et l’intérêt des promoteurs” 12 
 
Les experiències realitzades a Itàlia per exemplificar el concepte del recupero portat a 
la pràctica, han demostrat que cada ciutat és diferent i que no existeix un sol mètode 
de recupero adaptable a tots el casos. La voluntat de mantenir viva una ciutat en els 
seus aspectes físics i socials, composa la fita del recupero. El mètode per aconseguir-
ho dependrà de les especificitats de formació de les escoles i de la predisposició i 
habilitat dels seus professionals. 
 
Els projectes desenvolupats a Bolonya o Urbino demostren que és difícil, i no sempre 
s’aconsegueix, establir un equilibri entre tots els paràmetres desitjats. 
 
Bolonya va ser la primera experiència que es va realitzar per aplicar el concepte del 
recupero Italià. Aquesta experiència ha estat curosament analitzada per la Dra. 
Patrizia Ingallina i l’arquitecte Josep Lafont i Pomés en els textos titulats “Les politiques 
de rehabilitation (...) le “recupero” de l’aire Galileo à Florence -la 
rehabilitation/rénovation de l’aire Citroën à Paris.13 i “Estudi bàsic sobre els 
mecanismes de la rehabilitació arquitectònica a Bolonya” 14, escrits respectivament 
pels dos autors, els quals m’han estat de gran ajuda per extreure les referències per la 
concreció de les informacions aportades. 
 
Bolonya disposava d’un pla regulador redactat l’any 1889 i caracteritzat per un 
urbanisme desfigurador i demolidor a favor de la modernització pròpia de l’era 
industrial que s’escampava per Europa. En el 1938 es convoca un concurs per a la 
redacció d’un nou pla. El període a partir de 1938 es caracteritza per una gran activitat 
urbanística fins arribar al 1958 que és quan es decideix redactar el nou pla regulador 
que proposava, com instrument de reestructuració, l’esbotzament a gran escala del 
teixit antic de la ciutat realitzat, de vegades, sota premisses d’ordre purament 
especulatiu. En el 1960 comença la veritable conscienciació sobre la salvaguarda del 
patrimoni històrico-urbanític i s’inicien uns estudis per modificar el pla del 58 que 
finalitzaran l’any 1969 en el moment en què també, el principi de l’anomenat restauro 
conservativo esdevé llei 15. 
 
L’interès polític i cultural del nou pla resideix en el sistema d’actuació i en la 
metodologia emprada, basada en la lectura en termes històrico-morfològics de la 
ciutat. Aquesta lectura de la ciutat, segons Lafont, supera els models més tradicionals 
que apliquen l’anomenada informació prèvia amb una recollida de dades per iniciar un 
pla 16.  
 
El coneixement històric de la ciutat va ser el suport d’aquesta primera acció de 
recupero: “une recherche historique fut effectuée, fondée sur la lecture en profondeur 
des plans et surtout sur l’exploration globale des fichiers où les religieux décrivaient 
chacune de leurs propriétés bâties. Cela permit d’établir une typologie rigoureuse et 
sans failles du patrimoine à restaurer.” 17 
 
S’analitzaren les tipologies existents dels palaus, convents, cases i esglésies, amb la 
voluntat de poder identificar les formes i els aspectes originals dels edificis i 
determinar-ne la nova destinació al servei dels ciutadans. Les cases es van adaptar a 
les exigències d’habitabilitat del moment, política basada en el dret a un habitatge 
decent. Aconseguir una relectura i reutilització de les antigues construccions, entenent 
la seva lògica i recuperant la seva funcionalitat, sense perdre la seva genuïnitat 
constructiva i tipològica, tot això amb la conservació social del seu teixit 18. 
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En el cas d’Urbino també es feia referència a l’organització urbana concebuda com un 
sistema de relacions. El redactor del pla de recupero d’Urbino va ser l’arquitecte 
Giancarlo De Carlo, el qual va proposar un exercici d’interpretació del conjunt edificat i 
no solament un mecanisme de conservació. Les intervencions proposades 
s’adaptaven i feien ressaltar les línies de força històriques que havien determinat 
durant segles el creixement del centre de la ciutat, així com proporcionaven un 
correcte lligam entre les intervencions proposades al seu interior i a l’exterior19. 
 
E projecte a la ciutat d’Urbino es va centrar en la intervenció proposada en el Palau 
Ducal, recuperant un antic recorregut que posava en contacte els dos nivells de la 
ciutat. El “ripristino” ( tornar al seu estat original) de la rampa del Mercadale va 
representar una solució molt peculiar per la ciutat: per una banda, va resoldre un 
problema funcional entre dos barris existents a diferents nivells, posant en relació 
directa l’antic mercat i el nucli antic de la ciutat. Per altra banda, va aconseguir que els 
ciutadans s’apropiessin del seu patrimoni a través d’un recorregut totalment evocador 
de l’Urbino medieval, aproximant-se a la imatge de vida que antigament s’hi 
desenvolupava. A Urbino, cadascuna de les intervencions proposades tenia una 
estricta relació amb el context més proper, quedant caracteritzada cada actuació de 
recupero per les especificitats de la seva localització 20. 
 
Les referències fetes al concepte de recupero recullen l’interès desenvolupat a 
l’Europa de finals de segle passat, les quals han contribuït a donar forma a les lleis de 
protecció de diferents països europeus.  
 
“Réhabilitation” 
 
Analitzant el terme “Réhablitation” utilitzat a França, lligat a l’actuació professional que 
fa possible la transmissió dels valors constructius i culturals de l’arquitectura, 
assistirem a un postulat o un posicionament davant d’aquesta ben diferent que el cas 
del “Recupero”. Crec que és interessant conèixer-ho, ja que mostra una manera 
diferent d’entendre la protecció del patrimoni, acceptada i vàlida des del punt de vista 
social i jurídic. A França aquest terme ha estat utilitzat durant molts anys, per indicar 
un acte de millora dins l’habitat existent, i s’utilitzen indistintament els termes de 
renovació o restauració al respecte. El terme “réhabilitation” s’aplica principalment als 
edificis, i pot tractar des d’una intervenció que modifiqui radicalment l’estat inicial de 
l’immoble, fins a una simple actuació de condicionament del mateix immoble. En el cas 
extrem trobem la restauració que s’aplica estrictament a la intervenció que intentarà 
menar la construcció fins al seu estat inicial 21. 
 
En el cas de l’espai urbà normalment s’adopten els termes de restructuration urbaine, 
réaménagement o mise en valeur d’un site, traduint-los com reestructuració urbana, 
condicionament urbà o posta en valor d’un indret, podent resumir tots tres termes sota 
el concepte global de la requalification urbaine, s’entén requalificació urbana. En el cas 
de patrimoni arquitectònic, pròpiament dit, no es parla d’una protecció, sinó que totes 
les actuacions que proposin un manteniment parcial de l’edifici seran qualificades de 
“rénovation-rehabilitation”, que en aquest cas podem dir, representarà la no-demolició 
de l’objecte. A França la “réhabilitation” normalment s’entén com una acció aplicada a 
l’espai construït, a l’edifici, a la construcció. Tot canvi que es pugui produir en l’espai 
urbà és conseqüència d’una acció dirigida vers la construcció, amb una pretesa 
modificació d’una determinada imatge urbana 22. 
 
L’aprovació l’any 1962 de la Loi Malraux, Loi 62.903 du 4 août 1962 va constituir un 
text fonamental en l’intent d’establir determinades bases jurídiques, fins aleshores 
inexistents, per la conservació dels centre històrics considerats en la seva integritat, 
intentant apropar-se a les teories proteccionistes globalitzadores dels italians. 



380 

 
La Loi Malraux establia una acció de protecció i revalorització del patrimoni en la 
definició dels “Secteurs Sauvegardés”, que pretenien segons la pròpia llei, definir una 
àrea de protecció per protegir el patrimoni històric i estètic de França i facilitar la 
restauració d’edificis situats en el seu interior. 
 
El primer “Secteur Sauvegardés” creat a França va ser el del nucli històric de la ciutat 
de Lyon “Le Vieux Lyon”, determinat per decret ministerial el 12 de maig de 1964.  
 
La noció de protecció del patrimoni comportava la valoració d’una construcció o d’un 
conjunt edificat en ell mateix, podent-se produir en el seu procés de valorització 
urbanística o “mise en valeur” una gran quantitat d’enderroc del teixit adjacent. Les 
operacions de “mise en valeur” corresponien als “Secteurs Sauvegardés” previstos 
dins els “Plas Permanents de Sauvegarde et de Mise en valeur” (PPSMV) 23. 
 
“La protection devient alors une action visant à la création d’une image urbaine comme 
ensemble homogène...” “C’est une action qui ne vise à montrer que la “façade” de la 
ville en cachant sa partie moins “belle” par le biais de sa démolition progressive...Il 
s’agit de la conception inverse de l’italienne fondée sur le principe de l”ambientazione 
dellle preesistenze” 24 
 
Aquesta realitat ha fet que a França el concepte de la coexistència de la nova 
arquitectura amb l’antiga hagi estat possible, afortunada o desafortunadament, cosa 
que a Itàlia encara ha portat llargs debats. 
 
Ara bé, aquesta acció rehabilitadora ha cristal·litzat en uns barris que sembla que mai 
s’arribaran a posicionar amb certesa en el temps creant- se, de fet, uns barris nous 
amb nou ambients urbans. 
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APÈNDIX 7 
 
DADES SOBRE ESTRATIGRAFIA MURÀRIA 
 
 
Per apropar-nos al mètode de l’estratigrafia murària, s’ha pres com a referència l’obra 
de Francesco Doglioni titulada, Stratigrafia e Restauro. Tra conoscenza e 
conservazione dell’ architettura 1. Donada la finalitat d’aquest apartat, em centraré en 
la descripció de l’estratigrafia aplicada a la construcció. 
 
 
Objectius de l’estratigrafia 
 
Per a l’arqueòleg, dins la seva activitat, és de vital importància poder entendre la 
formació de l’estrat que està excavant i poder determinar el motiu de la seva formació 
o, al menys, poder establir una hipòtesi raonada del seu origen. L’arqueòleg treballa 
amb estrats horitzontals i analitza el contingut i motiu de les diverses capes de material 
dipositat. Els estrats estudiats, es poden haver format d’una manera totalment natural 
o poden ser deguts, íntegrament, a l’acció humana o a la combinació d’ambdues 
possibilitats, podent tractar-se d’acumulacions ràpides provinents d’esllavissaments o 
altres esdeveniments sobtats o tal vegada de lentes sedimentacions al llarg del    
temps 2. 
 
L’arqueologia estudia el procés de dipòsit dels diferents estrats i les successives 
modificacions que aquests han estat sotmesos. 
 
En els edificis, el moment de formació de l’estrat coincideix, majorment, amb el 
desenvolupament de l’activitat constructiva. L’arqueòleg de l’arquitectura és el 
professional que intenta aplicar els mètodes de l’arqueologia, bàsicament 
l’estratigrafia, a l’anàlisi de la construcció. El coneixement del procés constructiu en un 
determinat context cultural és necessari per poder determinar la formació de cada 
estrat i a la vegada, per definir i limitar els diferents estrats en ells mateixos 3. 
 
En determinats casos d’edificis singulars, la documentació arxivística que sobre d’ell 
existeix, ens aporta les dades necessàries per interpretar la complexitat formal, 
constructiva i funcional de la construcció, possibilitant la comprensió de la seva lògica 
de formació i solapament. Ara bé, la majoria dels edificis que actualment la nostra 
cultura admet com a singulars, que han arribat fins a l’actualitat amb una riquesa 
innegable de solapament històric, social i constructiu, no han conservat documents 
gràfics i descriptius del seu procés de construcció i transformació, i existeix un buit 
cognoscitiu del seu procés de desenvolupament, que dificulta una correcta 
interpretació de la seva complexitat. 
 
En aquest cas, la consideració del propi edifici com a únic document persistent, es 
converteix en l’eina indispensable per la seva reinterpretació. 
 
“Quella conoscenza forma, inoltre, il tessuto di riferimenti utilissimo all’attività di 
interpretazione, che attraverso gli strati e i loro rapporti fisici cerca di ricostruire 
accaduti e forme, e di attribuire significati alle cose che ne portano la testimonianza.”  4 

 
En el procés del reconeixement de les diferents capes estratigràfiques, en la 
interpretació dels rastres constructius i formals que en elles es llegeixen, en la 
identificació dels diferents dipòsits materials que contenen, intervenen altres mètodes 
de recolzament documental i metodològic. 
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L’evolució d’un edifici al llarg del temps pot generar un solapament extremadament 
complex. A cops, aquest solapament deixa traces molt definides que posteriorment es 
podran identificar i interpretar amb facilitat. Altres vegades els senyals són quasi 
imperceptibles, sobretot els motivats per modificacions de procés lent, pròpies del 
solapament d’ús, de la degradació, etc. La major part dels cops, els canvis bruscos, 
són els que deixen un rastre més incicatritzat i poden convertir-se en ferides 
clarificadores del desenvolupament de l’edifici. Les modificacions o alteracions de la 
matèria degudes a la degradació física, a l’ús i al procés de manteniment propi del 
període d’utilització, deixen senyals difícilment perceptibles, creant una unitat de 
contorn indefinit (degradació) o a vegades unitats extremadament articulades en elles 
mateixes (deformacions i fissures), que travessen el teixit de l’estrat amb les seves 
pròpies lleis, alienes a la lògica dels mètodes que el varen construir o transformar (llei 
de la mecànica, de la química...) 5. 
 
En l’estratigrafia murària, el professional només té accés a la part superficial de 
l’estrat, ja que l’estudi de la part inaccessible de l’estratificació provocaria, en la major 
part dels casos, una degradació afegida. 
 
 
Peculiaritats de l’estratigrafia murària 
 
Segons Francesco Dogliani, l’estratigrafia referida a l’estudi de l’element construït, ve 
caracteritzada per un conjunt de peculiaritats, “peculiarità constitutiva del construito” 6. 
 
1a) A l’element construït, existeix una quasi total coincidència entre la manera de 
dipositar-se i consolidar-se un estrat, amb el mètode constructiu del mateix. 
 
En estratigrafia murària, el terme “construït” adequadament desenvolupat, s’assimila al 
terme de “dipositat” que correspon a la definició per excel·lència de la formació d’un 
estrat. L’estratificació arqueològica sota el terreny, no ve determinada, majorment, per 
una voluntat d’implantació, sinó que es configura o apareix afectada per un conjunt de 
fenòmens naturals que seguiran les lleis pròpies de la dipositació, alienes a qualsevol 
voluntat de construcció o ordenació voluntària 7. 
 
En l’edifici, el terme construït va lligat a la finalitat de l’ús pel qual va ser creat. 
Característica de l’element arquitectònic en ell mateix, com objecte conclús, que 
respon a unes determinades necessitats, voluntats i objectius. Considerar les diferents 
parts construïdes de l’edifici com a parts dipositades dins una totalitat, significarà 
realitzar una lectura de la seqüència temporal de l’obra, trobant les seves pròpies lleis 
internes dins el procés de creació i transformació. 
 
Examinar una construcció des del punt de vista de l’estratigrafia, és intentar trobar un 
ordre, una seqüència temporal i una lògica funcional i operativa de les accions 
constructives que la composen. Moments o accions constructives que no es poden 
considerar concluses o essencials en elles mateixes, sinó integrades e integradores 
d’un procés evolutiu 8. 
 
2a) En la construcció, les traces que fan reconeixible i donen entitat a un determinat 
estrat estan reflectides, bàsicament, en els seus bords, límits i superfície, més que en 
l’estrat en abstracte 9. Les impremtes sobre la superfície de la matèria de l’obra, seran 
els senyals que utilitzarem per determinar la seva lògica, sense arribar, normalment, a 
observar o analitzar la seva integritat. Aquesta definició, que localitza les traces de 
l’estratigrafia murària, en composa la segona peculiaritat, ben diferenciada de 
l’estratigrafia soterrada, la qual conté forts components naturals. 
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3a) La tercera peculiaritat va lligada a la condició de visibilitat limitada que disposem 
de la totalitat de l’obra, accentuant la importància de la superfície en l’estudi del tot 
construït 10. En estudiar un edifici, normalment no es procedeix a realitzar cap 
excavació dels estrats, doncs això provocaria, evidentment, una degradació afegida. 
 
A continuació s’exposen els conceptes que intervenen en l’anàlisi de l’estudi de 
l’estratigràfia murària, descrivint les seves parts físiques, sense entrar en el seu 
material de composició. Cal considerar que aquest escrit té com a finalitat la de 
posicionar al lector en front d’una metodologia actualment existent, que configura una 
de les eines fonamentals en el coneixement de l’edifici històric, sense pretendre 
aprofundir-hi, ja que aquest tema ha estat exhaustivament estudiat en les obres 
referenciades al llarg d’aquest apartat. 
 
Depenent de la naturalesa del perímetre de les superfícies de l’estrat, se’ls ’atribueix 
un diferent significat. El perímetre de l’estrat es defineix a través del concepte de 
diferents tipus de vores o bordes  
 
 
Conceptes bàsics de l’estratigrafia murària 
 
Bordes o Vores de l’estrat 11 (Figura149) 12 

 
Perímetre definit com a vora: 
 
 Vora vertadera (VV) 13 

 Vora d’acabament (VA) 14 

Vora d’espera (VE) 15 

 
Vora falsa (VF) 16 

  Vora falsa configurada de l’estrat (VF c) 17 

Vora falsa no configurada de l’estrat (VF nc) 18 

 
 

 Vora de recolzament (VR) 19 

  Vora de recolzament configurada (VRc) 20 

  Vora de recolzament no configurada (VRnc) 21 

 
 Vora vertadera d’interfície negativa (VVIN) 22 

 Vora terminal d’interfície negativa  -demolició-(VTIN) 23 

 
 
Perímetres definits com a límits 24 : 
 
Queda definit com a límit el conjunt de punts que limiten un estrat que observem, però 
que degut a la superposició d’un altre estrat no veiem el seu final. La continuïtat de 
l’estrat inferior existeix i el seu límit coincideix amb la vora física de l’estrat que el 
cobreix. 
 
En la lectura estratigràfica és important saber identificar i descriure les diferents 
superfícies amb les seves vores i límits. Aquestes superfícies resten definides pel 
conjunt de vores determinades prèviament. 
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Figura 149. Vores dels estrats. “Stratigrafia e restauro. Tra conoscenza e conservazione dell’architettura”. 
Francesco Doglioni. 
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Superfície de l’estrat 25 (Figura 150) 26 

 
Falsa superfície -interna o de recolzament – (SF) 27 

Superfície vertadera -externa- (SV) 28 

  superfície arquitectònica a cara vista (SVD) 29 

  superfície arquitectònica per revestir (SVpR) 30 

 
Superfície in sé -degut a accions negatives o demolicions- (SD) 31 

 
 
Perímetre de la superfície de l’estrat: 
 
Està constituït per la totalitat del perímetre extern de la superfície de l’estrat 
observable. El perímetre és constituït per la totalitat de perímetres de les seves cares o 
superfícies interiors, però normalment ens limitem a analitzar el límit o vora de la 
superfície visible externa de l’estrat, sense contemplar el límit de les cares internes 32. 
 
 
Peculiaritat estratigràfica dels materials de construcció 
 
Totes les composicions formals construïdes i definides a l’edifici, es materialitzen amb 
un conjunt molt divers de materials. Cadascun d’aquests materials tindrà una 
composició física i química pròpia, que li proporciona una capacitat d’envelliment i 
degradació diferent. L’heterogeneïtat que presenta l’obra, deguda a les diferents 
tipologies constructives utilitzades i l’acopi de materials diferents, augmenta la 
complexitat estratigràfica. 
 
Cal conèixer la peculiaritat constructiva dels diferents materials, per poder identificar 
les seves traces de desgast i transformació i poder establir correctes relacions 
d’esdeveniments o processos constructius. 
 
El llenguatge estratigràfic de la construcció es fonamenta en el coneixement d’aquest 
conjunt de peculiaritats constructives dels materials 33. 
 
 
Mètode i procediment operatiu de l’aixecament estratigràfic 
 
S’entén com a relleu o representació estratigràfic, la restitució de les dades de l’anàlisi 
estratigràfica en forma de dibuix, esquema o escrit. La representació estratigràfica es 
realitza de la part visible de l’edifici. Només efectuant cales o inspeccions de l’interior 
dels estrats, fet que sempre malmet la part analitzada, es podran recollir dades de les 
seves parts internes 34. 
 
L’anàlisi estratigràfica es descriu en diferents fases: 
 
a) Aixecament de les parts estudiades. En el cas d’un edifici, serà necessari 

dibuixar les plantes, seccions i alçats del mateix, on quedin reflectides totes les 
superfícies a analitzar. Sobre aquest aixecament, s’anoten les dades 
patològiques, constructives o formals que apareguin en les superfícies 
estudiades. Aquestes anotacions es podran realitzar per simple nota escrita o 
grafisme identificador 35. 

 
Finalitzat aquest aixecament, s’inicia el procés d’interpretació del conjunt 36. 
S’identifiquen les diferents unitats estratigràfico-constructives de les superfícies 
i es descriuen els materials que les composen, identificant- t’ho sobre la base  
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Figura 150. Superfícies d’un estrat. “Stratigrafia e restauro. Tra conoscenza e conservazione 
dell’architettura” . Francesco Doglioni. 
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topogràfica de l’aixecament, utilitzant trames o indicacions gràfiques de límits i 
continguts. 

 
b) en forma de diagrama, com el Diagrama de Harris o Harris Matrix 37. Es realitza 

una reconstrucció gràfica il·lustrant les fases de la transformació o es redacta 
una descripció escrita del procés evolutiu de la construcció. Es tracta de poder 
establir un ordre constructiu o procés evolutiu de la construcció, fonamentat en 
les dades visuals recollides del procés de l’estudi estratigràfic. 

 
Autors com B. Paolo Torsello o E.C. Harris han opinat, estudiat i escrit sobre el mètode 
estratigràfic en numerables publicacions. No es pot obviar la transcripció d’algunes de 
les més, per a mi, significants opinions o descripcions d’aquests autors. 
 
Els interessos de Torsello s’han orientat principalment vers els problemes històrics i 
teòrics de la restauració i vers les metodologies analítiques de l’arquitectura, essent 
autor de nombrosos articles i assajos publicats en revistes especialitzades. 
 
Publicacions com Misura e conservazione: techniche di rilevamento 38, Restauro 
architettonico. Padri, teorie, immagini 39 o La materia del restauro: Techniche e teorie 
analitiche 40, demostren l’ enorme esforç de Torsello per analitzar d’una manera 
intel·lectual però, alhora totalment pràctica, la disciplina de la restauració. 
 
“La stratigrafia è una metodica analitica ben singolare. Si colloca, infatti, in uno spazio 
epistemologico che non appartiene propriamente alle scienze sperimentali, in quanto 
non può fare a meno di valutazioni e mezzi tipici del lavoro congetturale e critico; e 
neppure è ascrivibile completamente alle regioni della critica, perché le nozioni che 
essa costruisce si fondano sempre su dati sperimentali e su proporzioni logiche. Non è 
mai, cioè completamente dimostrativa e mai soltanto o semplicemente persuasiva.” 41 
 
Torsello ha defensat en els seus escrits, la necessitat d’anàlisi, la necessitat de 
conèixer, la necessitat d’aprendre de la pròpia construcció abans de realitzar els 
projectes, defensant un dinamisme que l’ha portat a escriure obres com “La materia 
del Restauro”, fonamentada en el reconeixement del procés de la degradació del bé. 
 
El rol dels mètodes i de la tècnica analítica ha de ser revisat per poder ser incorporat a 
l’especificitat de la restauració, entesa com a disciplina que té per finalitat la 
fenomenologia de la construcció arquitectònica i de les seves dades materials. 
 
“Il Restauro non è, dunque, materia da concludere, ma momento di ricerca e di 
aperture”  42 
 
“La scelta de la conservazione non è certo una scelta obbligata, ma – una volta 
convinti della necessità di praticarla – non può consentire ulteriori equivoci”  43 
 
L’arqueòleg E.C. Harris desenvolupà el diagrama denominat Harris Matrix, traduït a 
l’escola italiana com a Diagramma di Harris, per poder resumir la interpretació del 
procés evolutiu-constructiu d’un estrat en un esquema que proporciona una visió 
temporal de la transformació de la unitat estudiada. El mètode de Harris consisteix en 
mostrar en un esquema gràfic, les relacions establertes per configurar la seqüència 
estratigràfica, basat en l’ordre de dipositació dels diversos estrats que es troben en 
contacte físic. El diagrama s’estableix des del més alt fins el més baix; des del més 
recent fins al més antic, seguint el mateix criteri que el de l’excavació estratigràfica 
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“Il metodo del matrix (...) è molto semplice: esso si bassa sul fatto che due qualsiasi 
unità stratigrafiche o non hanno rapporti stratigrafici o giacciono l’una sovrapposta 
all’altra o possono essere correlate come parti di un deposito originariamente unitario. 
Queste semplici definizioni costituiscono naturalmente l’essenza dei principi della 
cronologia relativa.”  44 
 
Actualment a Itàlia la pràctica de l’anàlisi estratigràfica es realitza acuradament en 
moltes de les construccions declarades sota la protecció de la Soprintendenza ai 
BB.AA. A Itàlia existeixen tres institucions que vetllen per la conservació de 
l’arquitectura, el paisatge i altres bens patrimonials. Aquestes institucions funcionen 
per regions, llevat a Sicília que funcionen per províncies. Són la Soprintendenza ai 
Beni Mobile, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (BB.AA.) i la 
Soprintendenza di Paesaggio. 
 
L’anàlisi estratigràfica s’ha convertit en una eina totalment necessària per poder 
entendre la complexa realitat de les estructures centenàries que arriben fins a 
nosaltres. L’estratigrafia murària permet recompondre el trencaclosques global de 
l’edifici i entendre en tres dimensions el seu funcionament constructiu i mecànic. 
 
 
Barcelona, 1 de Març de l’any 2007. 
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