
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 

Departament de Composició Arquitectònica 

 

 

LA CONSTRUCCIÓ 
EN L'ARQUITECTURA DE BARCELONA 

A FINALS DEL SEGLE XVIII 
 

 

 

 

 

 

TESI DOCTORAL 

de 

Jaume Rosell Colomina 

 

Director: Pere Hereu Payet 

 

 

BARCELONA, SETEMBRE DE 1996 



 

 

 

 

 

 

 

RECONEIXEMENTS  
 
El resultat final d'aquesta tesi, pel que fa a les idees 
que s'hi expressen, es deu en bona part al meu director i 
amic Pere Hereu. En vull donar testimoni en reconeixement 
del seu treball. 
 
Els documents que he treballat es localitzen a: 
 
- La secció de reserva de la Biblioteca de Catalunya 
- La biblioteca del Centre Borja de Sant Cugat del Vallès 
- La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
- L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
- L'Arxiu Notarial de Protocols de Barcelona 
 
Agraeixo a les institucions que custodien els documents i a 
les persones que tenen cura de la seva conservació la 
disponibilitat que han tingut vers el meu treball; 
especialment dono les gràcies a la Biblioteca de Catalunya, 
on he passat tantes hores. 
 
Agraïment que faig extensiu a La Biblioteca de la UPC 
(Arquitectura, Arquitectura Tècnica i Telecomunicacions), 
la Biblioteca de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona (Història i Art), la Biblioteca 
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i, sobretot, el 
Centre de Documentació "Josep Renart" del Col·legi 
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, on he 
acudit per tantes coses i tantes vegades. 
 
De manera més particular, vull donar les gràcies a Àngels 
Ballarà, a tots els professionals, professors i amics que 
m'han ajudat, i, especialment, a la meva dona Elena 
Fieschi. 



S    U    M    A    R    I 

 

 

I N T R O D U C C I Ó  G E N E R A L 11

P R I M E R A  P A R T 

ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ A BARCELONA 
SEGONS EL TESTIMONI DE JOSEP RENART I CLOSES (1746-1824) 

CAPÍTOL I. L'ARXIU RENART I JOSEP RENART I CLOSES 

 Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

 Mestres de c. i arquitectes: més enllà del nom 25

I.1 NOTÍCIA DE LA FAMÍLIA RENART . . . . . . . . . 33

I.2 BIOGRAFIA BREU DE JOSEP RENART I CLOSES. . . . 35

 Els anys de formació i de treball a casa . . . 36

 El treball al servei de la Corona. . . . . . . 41

 Els Quinzenaris i les Cartes . . . . . . . . . 42

 Construcció a Barcelona a finals del s. XVIII. 44

CAPÍTOL II. L'ARQUITECTURA EN ELS LLIBRES, SEGONS JOSEP RENART 

 Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

 Arquitectura civil, militar i hidràulica . . . 49

II.1 ELS LLIBRES DE L'ARQUITECTE. . . . . . . . . . 53

 La biblioteca familiar . . . . . . . . . . . . 57

 Una cultura professional notable . . . . . . . 63



II.2 ELS LLIBRES DE JOSEP RENART. . . . . . . . . . 70

 Matemàtiques i Arquitectura. . . . . . . . . . 74

 Arquitectura civil . . . . . . . . . . . . . . 75

 Arquitectura militar . . . . . . . . . . . . . 80

 Arquitectura hidràulica. . . . . . . . . . . . 82

 L'art del picapedrer . . . . . . . . . . . . . 84

 El càlcul i la pràctica del treball quotidià . 85

II.3 A TALL DE CONCLUSIONS PARCIALS . . . . . . . . 87

CAPÍTOL III TEORIA I PRÀCTICA DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS J. RENART

 Introducció. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

 Alguns aspectes del problema lingüístic. . . . 96

 Unitats de mesura i patrons de moneda. . . . . 99

III.1 TEORIA DE LA CONSTRUCCIÓ: MURS, ARCS I VOLTES. 103

 Recomanacions pràctiques . . . . . . . . . . . 105

III.2 LA QÜESTIÓ DE LA VOLTA DE MAÓ DE PLA . . . . . 107

 Modernitat de la volta . . . . . . . . . . . . 107

 La fortuna de la volta . . . . . . . . . . . . 111

 La poc coneguda traducció de J. de Sotomayor . 115

 Josep Renart i la volta de maó de pla. . . . . 119

III.3 PRÀCTICA DE LA CONSTRUCCIÓ: MATERIALS I TÈCN. 123

 Els materials. . . . . . . . . . . . . . . . . 124

 Les tècniques. . . . . . . . . . . . . . . . . 132

 La casa que Renart ens descriu . . . . . . . . 141

 El ritme i el cost de la construcció . . . . . 144

III.4 A TALL DE CONCLUSIONS PARCIALS . . . . . . . . 147
  



S E G O N A  P A R T 

L'ENTORN PROFESSIONAL DE JOSEP RENART 

CAPÍTOL IV. ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ A LA BARCELONA DEL S XVIII

 Introducció. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

 Els grans trets de la construcció de la ciutat 156

IV.1 ELS CANVIS EN LA CONSTRUCCIO D'HABITATGES. . . 159

 La casa d'escaleta . . . . . . . . . . . . . . 163

 Un exemple d'habitatges de lloguer . . . . . . 173

 Diversitat en la transformació . . . . . . . . 182

IV.2 L'APARICIÓ DE LES FÀBRIQUES. . . . . . . . . . 193

 "Cases" per a la indústria . . . . . . . . . . 196

IV.3 CONSTRUCCIÓ DE L'ARQUITECTURA MONUMENTAL . . . 202

 Les tècniques de construcció . . . . . . . . . 207

IV.4 ALGUNS COMENTARIS SOBRE QÜESTIONS ECONÒMIQUES. 214

 Important creixement de l'activitat i preus. . 215

 Els canvis en les empreses . . . . . . . . . . 218

IV.5 A MANERA DE CONCLUSIONS PARCIALS . . . . . . . 222

CAPITOL V. ELS PROFESSIONALS I LES INSTITUCIONS 

 Introducció. . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

 Els professionals en l'organització del treball 227

V.1 MESTRES DE CASES, ARQUITECTES I ENGINYERS. . . 235

 L'elit dels mestres de cases . . . . . . . . . 235

 De gremi a "lobby" . . . . . . . . . . . . . . 244

 Presència de l'Acadèmia de "San Fernando". . . 245



V.2 SORGEIXEN ELS ENGINYERS . . . . . . . . . . .  250

 Ordenació de l'enginyer militar a França . . . 250

 L'Escola Militar de Barcelona. . . . . . . . . 251

 Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona. 254

 Influència dels enginyers m. en la construcció 260

 L'enginyer civil, pren el relleu a França. . . 267

 La fallida de l'enginyer civil a Espanya . . . 270

V.3 L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES I LA CONSTRUCCIÓ. . . . 275

 Les ciències i les arts. . . . . . . . . . . . 277

 Ciència de la construcció. . . . . . . . . . . 281

V.5 A TALL DE CONCLUSIONS PARCIALS . . . . . . . . 285

C O N C L U S I O N S  G E N E R A L S 

 Introducció. . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

1. Llums i ombres de Josep Renart i Closes. . . . 290

2. La construcció a Barcelona a finals del sXVIII 292

3. Influència dels enginyers militars . . . . . . 294

4. Les arrels de la construcció catalana. . . . . 297

A P È N D I X 

APÈNDIX I. Referència dels tractats del segle XVIII 
anomenats en el Capítol II . . . . . . . . . . 305

APÈNDIX II. Documents i inventaris de la bibliografia de 
la família Renart. . . . . . . . . . . . . . . 315



APÈNDIX III. Transcripció del Quart Quinzenari de 
Josep Renart i Closes. . . . . . . . . . . . . 331

APÈNDIX IV. Transcripció dels documents de la construcció 
de les Cases dels Capellans. . . . . . . . . . 389

 B I B L I O G R A F I A 413

 Í N D E X 423

 Índex de quadres . . . . . . . . . . . . . . . 425

 Índex de làmines . . . . . . . . . . . . . . . 426

 Índex de noms. . . . . . . . . . . . . . . . . 428

 



 



 

 

I N T R O D U C C I Ó   G E N E R A L 



 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

La present tesi doctoral vol reconsiderar el que va ser la 

construcció a Barcelona en el darrer terç del segle XVIII, és a 

dir, fer una relectura que ens permetrà afegir algunes 

precisions a allò que ha estat dit fins avui i proposar una 

interpretació, tot presentant el darrer terç del segle XVIII com 

un moment de transició i de formació del que serà després la 

moderna construcció del segle XIX. 

Aquesta interpretació ha estat possible gràcies a l'adopció 

d'un punt de vista particular sobre els fets i parteix de la 

idea que allò que sempre hem anomenat construcció catalana 

tradicional (l'exemple paradigmàtic d'aquesta arquitectura el 

trobem en l'Eixample de Barcelona) no té pràcticament res de 

tradicional, sinó que és una profunda modernització de la 

construcció, modernització que fou sistematitzada a mitjans del 



12 

segle XIX coincidint amb la represa de l'activitat al país, amb 

l'aparició d'una nova manera de fer negocis en el món 

immobiliari i amb la implementació a Barcelona del nou 

ensenyament de l'arquitectura inspirat en l'experiència 

politècnica francesa. 

L'esmentat punt de vista està arrelat en les idees que al 

llarg dels anys hem anat mostrant en diversos estudis parcials 

sobre l'arquitectura del segle XIX. Convertides d'antuvi en la 

hipòtesi que aquesta tesi volia demostrar, aquestes idees 

trobarien per fi la possibilitat d'una verificació normalitzada. 

Amb aquests pressupòsits, el primer que s'havia de comprovar 

era la realitat dels canvis. Per això calia mostrar que abans 

d'allò modernitzat havia existit quelcom d'antic. La convicció 

que qualsevol procés de sistematització va sempre precedit d'un 

període de proves que permet el seu reconeixement i dóna la 

confiança necessària per a procedir a aquella sistematització, 

ens feia pensar que els anys de la primera meitat del segle XIX 

havien estat els de la gestació de la modernització. 

Tanmateix, les especials característiques de la història de 

Catalunya i d'Espanya que configuren la primera part del segle 

XIX com un temps que, en certa manera, podríem qualificar 

d'"impasse" provocat pel desenllaç i les conseqüències de la 

Guerra del Francès, ens van fer entendre que potser convenia 

traslladar-nos a finals del segle XVIII per tal de trobar una 

realitat diguem-ne premoderna que fos tangiblement distinta. 

L'existència de l'Arxiu Renart, a la Biblioteca de 

Catalunya, ens brindava la possibilitat de fer una aproximació 

ben documentada a l'arquitectura i la construcció d'aquell final 

de segle, alhora que era una bona ocasió per a aprofundir en els 

papers de Josep Renart i Closes, fill d'una important família 
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barcelonina de mestres de cases i arquitectes, el qual havia 

tingut la feliç idea de deixar expressament per escrit allò que 

ell pensava de l'arquitectura i de la construcció del seu temps. 

El contacte amb l'Arxiu ens faria veure molt aviat que no 

ens havíem equivocat. Els documents de Josep Renart mostraven 

ben clarament que durant el darrer terç del segle XVIII, l'estat 

de les coses era encara molt distint del de la moderna 

construcció del segle XIX i, per tant, ens eren útils per al 

nostre projecte. 

Quan ja havíem iniciat el treball, però, vam pensar que 

potser havíem anat massa lluny en el temps, de manera que, tot i 

registrar correctament l'estadi anterior, potser no podríem 

donar testimoni del naixement de la nova etapa perquè aquesta no 

es feia encara prou evident. 

No obstant això, l'estudi més extens dels documents ens 

mostraria que, contemporàniament als fets que Renart explicava, es 

manifestaven ja unes tensions que permetien de veure amb claredat 

que quelcom estava canviant. L'aprofundiment i contextualització 

d'aquests documents en un marc més ampli -sempre a Barcelona- ens 

permetria després demostrar que, efectivament, el món de Josep 

Renart era un món de canvis. Aquests canvis, fonamentals i 

emblemàtics pel que fa a les tècniques de construcció, es 

produïren en un entorn econòmic i professional que també estava en 

transformació. 

Després de la identificació clara del període -per la seva 

mateixa complexitat i a la vista de l'allau de documentació que 

proporcionava l'Arxiu Renart- vàrem decidir que allò que havíem 

imaginat com la primera part d'un estudi esdevingués finalment 

el tema únic de la tesi. 
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Una tesi, doncs, que mostra, en aquest moment de tensió de 

les darreries del segle XVIII, una manera de construir que mor i 

una altra que neix, al mateix ritme amb què la ciutat de 

Barcelona es transforma al caient de la seva industrialització. 

Aquesta és la interpretació que proposem. 

 

II. 

Entre les diverses premisses a partir de les quals hem de 

treballar, n'hi ha almenys cinc que caldria destacar ja ara de 

bon començament: 

1. El fet d'adoptar, a mitjan segle XIX, un punt de vista 

que considera l'aparició sistemàtica i potent d'una nova manera 

de construir que ha estat qualificada -sobretot des d'altres 

indrets com tindrem ocasió de mostrar- de construcció catalana i 

elogiada per la seva funcionalitat i modernitat. 

2. Si bé l'acció del nostre discurs transcorre dins 

l'escenari concret de la ciutat de Barcelona -tal com el títol 

de la tesi reflecteix- cal fer notar que parlem d'una etapa de 

la construcció a Catalunya, ja que l'impuls que es dóna a la 

capital porta, com en altres moments i aspectes, a canvis que 

acaben essent definidors d'un país. 

3. Aquesta construcció catalana moderna va tenir com a 

subjecte principal la conformació d'un ampli parc d'habitatges. 

D'aquí que sigui especialment interessant tot allò que fa 

referència a la construcció de la casa de lloguer, quotidiana, 

sense oblidar la construcció de l'arquitectura monumental, que 

gairebé sempre reflecteix l'altra, si no en resulta un 

paradigma. 
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4. Una de les preguntes, que per la seva transcendència 

exigeixen resposta, és de quina manera els canvis que s'originen 

són impulsats des de la mateixa estructura del món de 

l'arquitectura i la construcció barcelonina, o bé si aquests 

canvis han estat incentivats des de fora d'aquesta estructura i 

amb quina mesura. 

5. Per últim cal deixar clar que, en el nostre treball, la 

figura de Josep Renart és abordada, no com a subjecte de la tesi 

sinó com a punt de referència, com un testimoni determinat dels 

canvis més generals que es produeixen en la construcció i en 

l'arquitectura del seu temps. No és, per tant, aquesta una tesi 

biogràfica, si bé per a comprendre el significat del testimoni 

de Josep Renart en un marc de conjunt, cal també una 

interpretació sobre la influència de la seva personalitat. 

 

III. 

La tesi s'estructura en dues parts: l'una que analitza el 

que Renart diu i l'altra que tracta de contextualitzar-ho. 

La primera part comença amb un capítol biogràfic, el qual va 

seguit de dos més: l'un dedicat a entendre la cultura 

arquitectònica de Josep Renart i la de la Barcelona del seu 

temps, a base d'estudiar els textos que el nostre personatge 

central proposa per a la formació de l'arquitecte, i l'altre, 

dedicat a estudiar la realitat de la construcció que es desprèn 

dels escrits de Josep Renart i de la seva experiència 

professional. 

La segona part està constituïda per dos capítols: en el 

primer es fa una anàlisi d'allò que ja ha estat dit sobre el 
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patrimoni construït barceloní de l'època, a fi d'identificar-ne 

els trets que són més interessants per als nostres objectius, i 

en el segon s'analitzen els plantejaments organitzatius i 

culturals que hi havia al darrere de la realitat arquitectònica.  

Per acabar, s'han escrit unes conclusions en les quals, 

després d'oferir una visió crítica del nostre personatge 

central, tractem de sintetitzar la nostra interpretació sobre la 

nova manera de construir, per tal de veure després qui ha 

protagonitzat l'inici de la nova etapa de la construcció, alhora 

que, reprenent el discurs que hem iniciat en aquesta mateixa 

introducció, intentem concretar millor la hipòtesi de partença 

pel que fa a la modernització de la construcció catalana de 

mitjan segle XIX, hipòtesi que un dia caldrà confirmar. 

Cal advertir, a més, que tot i la gran riquesa que presenten 

els documents consultats, ha estat sempre molt difícil 

descobrir-hi allò que, per a qui els escriu, és obvi i no cal 

dir-ho perquè es dóna per fet. Per tal de pal·liar les llacunes 

que podrien aparèixer en cas de no haver reflectit aquesta part 

de la realitat de l'època, hem procurat -sempre interpretant els 

documents- donar algunes explicacions de caire general en la 

introducció de cada capítol. 

 

IV. 

Finalment -i encara abans de començar- voldria fer una 

consideració global sobre el tarannà amb què hem elaborat el 

nostre treball. Aquest és un estudi que parla de la construcció, 

dels seus materials i tècniques, dels seus homes. Però no hem 

tractat la construcció únicament com un fet que forma part d'un 

univers tècnic i científic més ampli -que és així- sinó sobretot 
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com un dels aspectes de l'arquitectura, com un fet 

d'arquitectura. La construcció és un problema d'arquitectura. 

En aquest sentit volem deixar ben clar que aquesta és per a 

nosaltres una tesi d'història de l'arquitectura i que és des 

d'una profunda passió per l'arquitectura que ens hem posat a 

treballar. 

 

 

                Barcelona, setembre de 1996 
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CAPÍTOL I. 

L’ARXIU RENART I JOSEP RENART I CLOSES 

Els documents de l’Arxiu Renart foren dipositats a la 

Biblioteca de Catalunya, l’any 1933, per l’arquitecte 

Bonaventura Conill Montobbio (1876-1946), procedents del seu 

patrimoni familiar. En realitat, sembla que havien estat reunits 

pels descendents més pròxims de Francesc Renart i Arús, 

arquitecte i literat de la primera meitat del segle XIX, i 

conformats fonamentalment amb els seus papers i els del seu pare 

Josep Renart i Closes, mestre de cases de finals del segle XVIII 

i personatge central d’aquesta tesi. Tanmateix, hi ha documents 

procedents d’altres membres de la família. 

La Biblioteca començà a inventariar l’Arxiu l’any 1960 i el 

posà a disposició del públic cap a 1975. Es tracta d’un fons 

voluminós que nominalment consta de 60 lligalls de papers de 

tota mena: familiars i professionals, de literatura i 

d’arquitectura, etc. Consta també de plànols -actualment 
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integrats en el fons de gravats- i d’una sèrie de llibres que es 

troben diluïts en el fons general de monografies de la 

Biblioteca de Catalunya1. 

Dels lligalls, 27 contenen papers d’arquitectura: projectes, 

contractes d’obra, peritacions, pressupostos i altres que es 

deriven de l’exercici professional, i també escrits de caire 

teòric, didàctic i corporatiu. Es tracta d’una documentació, 

encara no prou estudiada, que pot proporcionar dades importants 

per a la història de l’arquitectura catalana de la segona meitat 

del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. 

Un dels lligalls conté 57 cartes manuscrites enviades per 

Josep Renart i Closes al seu fill Francesc, entre els anys 1809 

i 1811, en plena Guerra del Francès, des de la Barcelona ocupada 

a Tarragona, on Francesc es trobava treballant al servei de 

l’exèrcit de la Corona. Aquestes Cartes mostren amb precisió i 

vivacitat els problemes, les angoixes i les alegries d’una part 

de la societat catalana en uns moments tan singulars. Es tracta 

d’una comunicació fluida -quasi a raó d’una carta setmanal- on 

suposem que el fill devia explicar al pare la vida, sobretot 

professional, que feia a Tarragona, ja que només disposem de les 

cartes que el fill va rebre, en les quals el seu pare tractava 

d’orientar-lo professionalment al mateix temps que li donava 

consells morals i de tota mena. 

En iniciar-se aquesta correspondència, el pare, Josep 

Renart, va anunciar que, no tenint feina, havia decidit escriure 

-només per a l’ús privat del seu fill- sis Quinzenaris (ja que 

havien de ser lliurats cada quinze dies): tres sobre 

                                                 
1 Dels 60 lligalls, n'hi ha cinc que no existeixen: els XXX, XXXI, XXXII, XXXIII i XXXVIII; 

probablement, pel fet de contenir documents tan diversos l’Arxiu Renart va patir ja inicialment 

algunes segregacions. Recentment, la Biblioteca ha posat a disposició del públic un inventari, 

realitzat per Reis Fontanals, que permet un bon accés a la documentació. 
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arquitectura civil, un sobre construcció en general, un sobre 

arquitectura militar i un darrer sobre arquitectura hidràulica. 

Durant l’intercanvi epistolar, els Quinzenaris, a poc a poc 

convertits en realitat, foren enviats al fill l’un darrere 

l’altre2. 

Aquestes Cartes i Quinzenaris conformen el lligall XXVIII de 

l’Arxiu Renart i constitueixen la part més substanciosa dels 

documents que nosaltres hem estudiat. Escrits en un castellà ple 

de catalanismes3 i amb lletra de vegades no gaire entenedora, 

s’haurien de transcriure i publicar, ja que són de difícil 

lectura4 (04). De fet, són un testimoni de primera mà sobre el 

que, a començaments del segle XIX, un mestre de seixanta anys 

pensava que una persona havia de saber per fer de mestre de 

cases i arquitecte. Fins ara han estat estudiats, junt amb la 

resta de la documentació del fons, per Joan Bassegoda, Manuel 

Arranz, Josep Maria Montaner i José Luis Gonzàlez Moreno-

Navarro. 

Joan Bassegoda ja va publicar, el 1979, les dades més 

importants -familiars, professionals i culturals- de la família 

Renart5. L’interès de Manuel Arranz s’ha centrat en l’estudi de 

                                                 
2 En realitat, la redacció dels sis quinzenaris va trigar més de tres mesos; el primer fou acabat 

a l'octubre de 1809 i el darrer fou lliurat durant el més de juny de 1810, segons es desprèn de 

les Cartes n. 17 i 37 de 24.10.1809 i 6.06.1810, respectivament. 
3 El castellà apareixia aleshores com la llengua culta i Josep Renart feia un gran esforç per a 

escriure'l. En tots els documents del lligall XXVIII els fragments en català són molt pocs i 

dispersos; només una de les cartes (la del 16 de desembre de 1810) és enterament escrita en 

català; probablement es tracta de la carta més important en la relació epistolar pare-fill, ja 

que reflecteix un moment difícil en què el pare amenaça desheretar el noi perqué aquest s'ha 

casat contra la seva voluntad. 
4 A causa d'aquesta dificultat de lectura, els fragments dels escrits de Josep Renart es 

reprodueixen en el text de la present tesi doctoral en versió actualitzada, però el lector pot 

trobar en l’Apèndix III la versió original. 
5 BASSEGODA NONELL, Juan: La Familia Renart. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 

Barcelona. Vol. XLIV n. 13. Barcelona, 1979. 
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l’activitat professional dels Renart com a exemple d’una 

determinada realitat social, i en la influència que a través 

d’ells i d’altres mestres de cases havien exercit els enginyers 

militars en la Barcelona de la segona meitat del segle XVIII6. 

Josep Maria Montaner ha estudiat els Renart en el marc de la 

transició de l’arquitectura gremial a l’arquitectura acadèmica7. 

I, finalment, José Luis González, ha glossat alguns aspectes de 

la tècnica constructiva que Josep Renart intenta transmetre8. 

Nosaltres ens mirarem els escrits de Josep Renart i Closes, 

sobretot els del lligall XXVIII i, principalment, el primer i 

quart quinzenaris, com un determinat testimoni de l’estat de la 

construcció a finals del segle XVIII. De manera que, el nostre 

punt de vista, tot i ser distint dels altres, el nostre, en vol 

ser complementari; i cal deixar clar d’antuvi que, en molts 

aspectes, en resulta deutor. 

                                                 
6 ARRANZ HERRERO, Manuel: Los profesionales de la construcción en la Barcelona del siglo XVIII. 

Tesi doctoral dirigida per Pere Molas. Universitat de Barcelona, 1979. Part d'aquesta tesi fou 

publicada en Mestres d'obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIII. Col.legi 

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Barcelona, 1991. 
7 MONTANER I MARTORELL, Josep Maria: Anàlisi del procés de transformació del cos de coneixements 

arquitectònics a Catalunya en el període 1714-1859. Tesi doctoral dirigida per Ignasi de Solà-

Morales. Universitat Politècnica de Catalunya, 1983. Publicada en La modernització de 

l'utillatge mental de l'arquitectura a Catalunya (1714-1859). Institut d'Estudis Catalans. 

Barcelona, 1990. 
8 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, José Luis: Un estudio sobre el proceso de desvinculación de los 

contenidos de construcción en los tratados de arquitectura de los siglos XVI al XIX. Tesi 

doctoral dirigida per Ignacio Paricio. Universitat Politècnica de Catalunya, 1987. Part 

d'aquesta tesi fou publicada en El legado oculto de Vitruvio. Alianza Editorial. Madrid, 1993. 
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Mestres de cases i arquitectes: més enllà del nom 

La família Renart és una família de mestres de cases i 

arquitectes. L’ús ambigu que es fa d’aquests qualificatius durant 

el segle XVIII ens obliga ara, abans d’entrar en matèria, a fer 

unes precisions que considerem necessàries per a entendre el just 

significat d’aquests i altres qualificatius professionals9, i 

també el sentit exacte dels documents que hem d’estudiar. 

En el món preindustrial i en la llarga etapa de transició 

cap a la industrialització, mestre de cases i arquitecte són 

qualificatius usats sovint de manera imprecisa, perquè si bé mai 

no han tingut el mateix significat, recauen moltes vegades en la 

mateixa persona (com és el cas dels components de la família 

Renart) i la seva interpretació acusa la mateixa ambigüitat dels 

atributs o de la funció que aquests termes volen significar. 

Això mateix passa amb altres títols professionals i tot plegat 

fa que quan parlem de mestre d’obres, arquitecte de mèrit, 

mestre major, aparellador, etc., en un context històric, no 

sempre sigui fàcil fer una lectura correcta del seu significat. 

El món dels gremis10 (per cert, gremi es una paraula que 

prové del castellà i el nom tradicional de les corporacions 

laborals a Catalunya era el de confraria, tot i que després hagi 

acabat emprant-se gremi) establia unes categories jerarquitzades 

que culminaven amb la de mestre: mestre de cases, mestre moler 

(o sigui mestre picapedrer) o mestre fuster, per exemple. 

                                                 
9 Aquesta reflexió, necessària ara per a ajudar a fer una lectura més precisa d'aquesta tesi, no 

constitueix una recerca acabada i, atesa la seva importància, creiem que hauria de tenir 

continuïtat. 
10 Pel que fa els gremis en general, cal veure MOLAS RIBALTA, Pedro: Los gremios barceloneses del 

siglo XVIII. Confederación Española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1970. També Josep Maria 

MONTANER estudia en La modernització de l'utillatge mental... Op.Cit pp 31-68 el coneixement 

arquitectònic dins l'estructura gremial i explica les característiques generals del gremi. 
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En la Confraria de Mestres de Cases i Molers de Barcelona 

(que com es pot veure reunia les dues modalitats artesanes en 

una mateixa institució) hi havia, com arreu, les categories 

d’aprenent, fadrí i mestre. Un aprenent esdevenia fadrí quan 

s’aflorinava, és a dir, quan pagava un simbòlic florí després 

d’un mínim de tres anys i mig al servei d’un mestre. No tots els 

fadrins arribaven al mestratge, sobretot els fadrins forros, que 

era el nom que prenien aquells que no provenien d’una família 

agremiada, els quals, en una situació no expansiva del mercat de 

la construcció, ho tenien molt difícil11. 

Manobre és el nom que, en la construcció, rebia -i rep 

encara- l’ajudant que no precisa d’uns grans coneixements de 

l’ofici, i, ja aleshores, podia tractar-se d’un aprenent o d’un 

passavolant. En el món preindustrial no es pot parlar encara 

pròpiament de paleta, ja que, com veurem en el decurs d’aquesta 

tesi, aquest és un terme modern que denota canvis en 

l’estructura del treball, per bé que el seu equivalent castellà 

actual, "albañil", sí que existia12. 

El terme arquitecte havia estat usat, a partir del 

Renaixement, per a designar aquell que s’assegurava el control 

del procés a partir del domini intel·lectual. Es definia així un 

artista situat per sobre de la pràctica manual. L’arquitecte, 

com l’escultor o el pintor, sovint es trobava adscrit en 

col·legis, que eren associacions destinades a les arts liberals 

i, generalment, constituïdes amb privilegi reial amb la 

consegüent contrapartida de prebendes, cosa que feia que 

gaudissin d’un major prestigi social i polític que els gremis13. 

                                                 
11 Sobre fadrins forros cal veure ARRANZ, Manuel: Los profesionales de la construcción..., Op.Cit. pp 318. 

12 Molt probablement darrera d’aquesta divergència terminològica hi ha una distinció que té a 

veure amb els aspectes tècnics de l’ofici i d’altres. 
13 MOLAS RIBALTA, Pedro: Los gremios barceloneses..., Op.Cit. pp 46-50. 
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A Barcelona sembla que la darrera darrer arquitecte d’aquest 

estatus fou l’escultor i arquitecte Pere Costa (1695-1761)14. 

Però en el marc d’aquest significat, és a dir, de la 

voluntat de situar-se més a prop de les arts liberals, i suposem 

que també per la poca presència dels col·legis i pel mateix 

desig dels clients notables de poder presumir dels serveis d’un 

artista, els mestres de cases que tenien una formació teòrica 

notable usaven el títol d’arquitecte, tot i que es mantenien 

dins el seu gremi. Sembla que no es tractava d’un títol que, a 

Catalunya15, fos atorgat per cap institució ni que suposés cap 

privilegi; hom se’l podia adjudicar únicament d’acord amb uns 

coneixements i, si li era reconegut "de facto" en el mateix 

entorn del gremi, el qualificatiu li representava una major 

categoria professional i intel·lectual. En el temps del barroc 

la qualificació d’arquitecte anava sobretot lligada al 

coneixement dels ordres, de manera que, no solament podem parlar 

d’arquitectes entre els mestres de cases, sinó també entre els 

mestres picapedrers i sobretot entre els mestres fusters. 

Els títols com ara el d’arquitecte del rei, arquitecte del 

capítol o arquitecte municipal, per exemple, sí que eren 

atorgats per alguna institució -de la mateixa manera que mestre 

del rei, etc.-, anaven lligats al càrrec i eren reconeguts en 

aquells que els ostentaven. 

Inaugurada a Madrid la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, l’any 1744, institució considerada com un instrument 

reial, va tractar de monopolitzar, a partir de 1757, la 

concessió del títol d’arquitecte, títol que lliurava (amb les 

atribucions que comportava) a qui hagués estudiat a l’Acadèmia, 

                                                 
14 Així ho explica Josep Maria MONTANER a La modernització de l’utillatge mental..., Op.Cit. pp 72. 

15 A Castella, el títol d’arquitecte l’atorgava el Consejo de Castilla. 
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o bé el d’arquitecte de mèrit per a qui hi hagués convalidat els 

seus coneixements16. Però això no vol dir que aquells qui 

anteriorment s’anomenaven arquitectes deixessin de ser-ho a 

partir de 1757 o convalidessin els seus coneixements per a 

accedir al títol d’arquitecte de mèrit, ans al contrari, seguint 

el costum, continuaren anomenant-se així aquells mestres que en 

feien o que assolien el nivell desitjat, fent cas omís de la 

nova reglamentació17. I això succeí amb més intensitat durant el 

temps i en els indrets en què la presència de l’Acadèmia era 

feble o discutida; tal com quedarà reflectit més endavant, 

aquest era el cas de Barcelona. 

A la llarga, la posició de l’Acadèmia acabà triomfant i el 

qualificatiu d’arquitecte havia de ser usat únicament per 

aquells que n’havien obtingut el reconeixement sia a l’Acadèmia, 

sia -a partir de la segona meitad del segle XIX- a les escoles 

d’arquitectura. Però, particularment a Barcelona, l’estira-i- 

arronsa anà molt més enllà, fins que les atribucions i funcions 

reals correspongueren a les legals, i el nom, a aquestes. 

Altres qualificatius professionals tenien, en canvi, un 

sentit exclusivament funcional. El detall de la funció, però 

l’explicarem més endavant18. Es el cas de l’aparellador19, que era 

                                                 
16 A més del d’arquitecte de mèrit, l’Acadèmia atorgava el títol de supernumerari. El de 

"director de arquitectura" era una qualificació de caire docent en l’estructura de l’Acadèmia i 

el de "teniente de arquitectura", feia referència al professor que suplia el director; en 

aquest cas la paraula "teniente" es fa servir com sinònim de substitut, per exemple "teniente 

de alcalde". Pels aspectes que fan referència a l’organització de l’Acadèmia durant el segle 

XVIII, vegeu QUINTANA MARTINEZ, Alicia: La arquitectura y los arquitectos de la Real Acadèmia 

de San Fernando (1744-1774). Xarait ediciones. Madrid, 1983. 
17 Aquesta situació és explicada, pel cas de Madrid, a NAVASCUES, Pedro: "Sobre titulación y 

competencias de los arquitectos de Madrid". Anales del Instituto de Estudios Madrileños, IX, pp 

123-136. Madrid, 1975. 
18 Les funcions que feia cada un d’aquests professionals es detallen en la segona part de la tesi 

al parlar dels professionals i l’organització del treball en la construcció. 
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el nom d’una de les funcions de la direcció de l’obra. En la 

piràmide de l’organització de l’obra hi trobem el mestre major20, 

l’aparellador i, més avall, hi ha també el sobrestant. Tots ells 

són qualificatius de funcions i no de capacitats. Aquestes 

funcions estaven en mans d’arquitectes o de mestres que "feien 

de" i que en un altre moment o en una altra obra podien fer una 

altra funció. Són coneguts els casos d’arquitectes importants 

que havien fet de mestre major en una obra i d’aparellador en 

una altra, funcions que -naturalment- podien fer també els qui 

només eren mestres21. 

La jerarquització de funcions, però, en ser emprada per 

algunes institucions per a qualificar l’escalafó funcionarial 

corresponent, comportava l’ús permanent del qualificatiu. 

Aquest, per exemple, era el cas de l’Exèrcit, que tenia una 

estructura jeràrquica al vèrtex de la qual hi havia un enginyer 

militar, seguit d’un mestre major, un aparellador, un sobrestant 

major i un sobrestant segon, com veurem més endavant; i aquell 

que ocupava el càrrec jeràrquicament superior podia firmar, per 

exemple, com a Sobrestant dels Exèrcits de Sa Majestat, però ho 

feia d’acord amb el càrrec. 

Finalment es detecta un altre tipus de confusió, que exigeix 

només un aclariment lingüístic. És el cas del mestre d’obres, un 

qualificatiu que s’usava indistintament que el de mestre de 

cases. El problema ve pel fet que "maestro de obras" és 

l’equivalent castellà del mestre de cases català i la seva 

                                                                                                                                                             
19 Pel que fa a l’aparellador en el món preindustrial, cal veure GARCIA MORALES, Maria Victoria: 

El oficio de construir origen de profesiones: El Aparejador del siglo XVII. Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Madrid, 1990. 
20 És probable que aquest qualificatiu de mestre major o el de sobrestant, com tants d’altres, 

fossin termes catalanitzats i usats aquí durant el mateix segle XVIII. A Castella s’usaven 

encara altres títols, com per exemple "arquitecto mayor", "trazador mayor", etc. 
21 Ventura Rodríguez, per exemple, era "aparejador segundo" del Palau Reial de Madrid quan el 

"maestro mayor" era Sacchetti. 
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catalanització (provocada per la influència de documents, obres 

i tècnics oficials a Catalunya) ens porta al mestre d’obres; 

així, tenim que per la traducció castellana de mestre de cases 

les mateixes institucions catalanes fan servir maestro de obras. 

Sobre això cal tenir present també que, en diversos moments, 

l’Acadèmia va atorgar títols oficials de maestro de obras per 

contraposar-los als títols gremials22. 

Hem d’admetre que per a una persona no introduïda en el 

tema, això és un cert galimaties. Les coses es varen complicar 

encara més quan a mitjan segle XIX es varen establir les noves 

titulacions (amb el corresponent allau de legislació que les 

acompanyava) del nou ensenyament, inspirat en l’experiència 

politècnica francesa, per a entendre’ns en direm 

"politècniques". Aquestes empraren els títols històrics 

tradicionals sense que hi hagués sempre correspondència entre 

les noves i les antigues funcions. Per exemple, tot i la 

distància que podem establir, entre un arquitecte gremial, un 

arquitecte acadèmic i un arquitecte politècnic, des del punt de 

vista del panorama global, la figura de l’arquitecte mantingué 

la seva categoria, diguem-ne superior, en tots els casos. El 

mestre d’obres politècnic, en canvi, va representar un canvi 

funcional respecte del mestre gremial en la línia del que 

l’Acadèmia havia mirat d’establir, precisant-se la seva 

dedicació a l’edificació anomenada de segona categoria, 

fonamentalment habitatges i edificis per a la indústria; mentre 

que l’aparellador politècnic fou conseqüència de la necessitat 

de potenciar la divisió del treball en les àrees intermèdies de 

la producció i ja quedava molt lluny de l’antiga funció de 

l’aparellador preindustrial. 
                                                 
22 Vegeu NAVASCUES, Pedro: "Sobre titulación y competencias..., Op.Cit., on s’explica que, ja en 

temps de Ferran VII, l’Acadèmia va atorgar eventualment els títols de "maestro arquitecto" y 

"aparejador facultativo", de menor categoria que el d’"arquitecto de mérito" i "maestro de 

obras". 
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Ara, però, en el text que segueix, atès que només tractem de 

les darreries del segle XVIII, podem simplificar el problema 

d’aquesta manera: parlarem de mestre de cases i renunciem a 

emprar el terme mestre d’obres (cosa que seria legítima, ja que 

també es feia servir) perquè tot just s’havia començat a emprar 

a Catalunya en aquell temps. I usarem el terme arquitecte 

acadèmic, quan es tracti d’arquitectes titulats o reconeguts per 

l’Acadèmia, en el benentès que arquitecte de mèrit és, com ja 

hem dit, també un arquitecte acadèmic. 

Finalment, tenint en compte que alguns d’aquests arquitectes 

acadèmics havien estat prèviament mestres de cases i partint de 

la base que l’adopció del nou títol imprimia un nou estatus que 

pressuposava la renúncia de l’anterior estatus gremial, aquests 

professionals seran tractats com a mestres de cases en parlar de 

la seva primera etapa i com a arquitectes acadèmics o de mèrit, 

si parlem de després d’aquesta. Per acabar hem de dir que 

podríem parlar també del mestre d’obres acadèmic, però d’aquest 

cas no en tenim constància de moment a Barcelona, on sembla que, 

en general, qui es desplaçava a Madrid per estudiar a l’Acadèmia 

ja ho feia per a esdevenir arquitecte. 

Així, distingint entre mestre de cases i arquitecte acadèmic 

podrem clarificar l’estatus dels nostres professionals. Això no 

vol dir que no reconeguem la categoria d’arquitectes a aquests 

mestres que se’n deien i signaven com a tals. Els nostres dubtes 

respecte de la seva qualitat professional no són altres que els 

que puguem tenir respecte dels arquitectes acadèmics. En molts 

casos el seu tarannà expressa la seva pràctica liberalitat i, 

amb títol o sense, investits o reconeguts per uns o altres, la 

Barcelona de finals del set-cents va tenir els seus arquitectes, 

tal com ho demostren els edificis que encara existeixen. 
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QUADRE I. GENEALOGIA DELS RENART 
 
 
A la dreta, 
els anys de 
major 
activitat 
dels tres 
personatges 
centrals de 
la família. 

 
 

Josep Renart 
(    -1738) 

PAGES 

OO 
Rosa 

 
 
 
 

Francesc Renart 
(1723-1791) 

MESTRE DE CASES 

OO 
Josepa Closes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(filla de Magí Closes) 
          FERRER 

 
 

1745 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

1770 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita Renart i Closes 

OO 
Joan Bosch i Quer 

MESTRE DE C. I COMERCIANT 
Joaquim B.i R. Marià B.i R. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Renart i Closes 
(1746-1824) 

MESTRE DE CASES 

OO 
Madrona Arús 
(1756-1831) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Francesc Renart i Closes 
(1758-1816) 

MESTRE DE CASES 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

1810 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita Renart i Arús 

OO 
Zenón Esteve 

MESTRE DE CASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramona Renart i Secanell 

 
 
 
 
 
 

Francesc Renart i Arús 
(1783-1853) 

MESTRE DE CASES 
ARQUITECTE DE MÈRIT 

OO 
Anna Secanell i Carmona 

 
 
 
 
 

Salvadora Balcells 

 
 
 
 
 
 
 
 

Josefa Renart i Arús 
(Monja Agustina) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Renart i Secanell 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

1850 
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I.1 NOTÍCIA DE LA FAMÍLIA RENART 

La primera notícia que tenim dels Renart és la de Josep, que 

fou pagès a Barcelona -ho expressem en el Quadre I. Tanmateix 

fou el seu fill Francesc Renart qui inaugurà la tradició 

familiar de mestres de cases i arquitectes. 

Francesc Renart (1723-1791)23 va fer una notable fortuna 

econòmica i professional en la Barcelona dinàmica de mitjan 

segle XVIII, treballant en la construcció de les obres públiques 

impulsades pels militars borbònics, i també en obres 

particulars, tot sol o en companyia d’altres socis. D’aquestes 

obres en coneixem algunes de significatives, com el Reial 

Col·legi de Cirurgia (1761-1765), el Palau March de Reus (1775-

1781) i la conclusió de l’església i convent de Sant Agustí Nou 

a Barcelona (acabada el 1769), l’Església de Badalona, la 

carretera de Barcelona a Vilafranca (1765-1795), etc. Francesc 

es va casar amb Josepa Closes i tingué tres fills: Josep, 

Francesc i Rita. Els nois foren tots dos mestres de cases, i la 

noia es casà amb el mestre de cases i comerciant Joan Bosch i 

Quer, que pertanyia també a una notable família del gremi. 

El seu fill gran, Josep Renart i Closes (1746-1824), que es 

va casar amb Madrona Arús, tingué tres fills: Francesc, Rita i 

Josepa. En parlarem extensament tot seguit perquè ell és el 

personatge central de la nostra recerca. El fill petit, Francesc 

Renart i Closes (1758-1816), treballà com a mestre de cases 

municipal i dibuixà alguns plànols de Barcelona; treballà també 

al servei del corregidor i participà en la construcció de Sant 

Carles de la Ràpita. Va morir sense descendència24. 

                                                 
23 La notícia més completa de la biografia de Francesc Renart ens la proporciona ARRANZ, Manuel: 

Mestres d’obres i fusters..., Op.Cit. pp 388-389. 
24 Per a més dades sobre la biografia de Francesc Renart i Closes vegeu ARRANZ, Manuel: Mestres 

d’obres i fusters..., Op.Cit. pp 394-395. 
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Tal com diu Manuel Arranz, la família Renart és un bon 

exemple del salt, en tres generacions, de la pagesia corrent a 

l’alta burgesia, emprant solament la via professional. En aquest 

procés d’ascensió social, Josep i el seu germà Francesc es 

trobarien en l’estadi intermedi. En el vèrtex hi ha situat 

Francesc Renart i Arús, el fill gran de Josep, de qui l’Arxiu 

que hem consultat proporciona major quantitat d’informació. 

Francesc Renart i Arús (1783-1853)25 és considerat com un 

dels arquitectes més actius de la Barcelona de la primera meitat 

del segle XIX. Inicià la seva activitat en els treballs de 

fortificació al servei de l’exèrcit de la Corona durant la 

Guerra del Francès. Acabada aquesta, fou anomenat sobrestant de 

les obres de fortificació de Barcelona, càrrec que havia ocupat 

el seu pare. Més tard abandonà aquest treball per dedicar-se 

exclusivament a l’exercici liberal de la professió i participà 

en nombroses obres de caire públic i privat. Fou dirigent de la 

Confraria de Mestres de Cases i obtingué el títol d’Arquitecte 

de Mèrit de l’Acadèmia de San Fernando en 1830. Després, 

substituí Antoni Cellers en la direcció de la Classe 

d’Arquitectura de la Junta de Comerç, de la qual va ser 

professor durant anys. 

Francesc Renart i Arús va intervenir en política municipal 

durant el Trienni Liberal. Escriptor i autor de teatre, fou 

nomenat, l’any 1822, soci numerari de la Reial Acadèmia de Bones 

Lletres sota la presidència de Pròsper de Bofarull i, avui, és 

considerat com un dels pioners de la Renaixença. Casat dues 

vegades, del seu primer matrimoni va néixer Josep Renart i 

Secanell, que va ser membre de la "Sociedad de Amigos del País", 

de Barcelona i fundador de l’Ateneu Barcelonès. 

                                                 
25 Per a més detalls sobre ell i els seus descendents, vegeu BASSEGODA, Juan: La Familia 

Renart..., Op.Cit. 
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I.2 BIOGRAFIA BREU DE JOSEP RENART I CLOSES 

Josep Renart i Closes (Barcelona 1746-1824)26 va néixer 

l’any en què morí el rei d’Espanya Felip V i arribà al tron el 

seu fill Ferran VI. Mentre va escriure els papers que 

constitueixen la nostra font documental, és a dir, del juny de 

1809 al març de 1810, complí 64 anys -quan el país es trobava 

embolicat en la Guerra del Francès-. Fins aleshores Josep Renart 

havia viscut diversos regnats: els primers 13 anys sota el 

regnat de Ferran VI (1746-1759); els quasi 30 anys següents, és 

a dir, dels 13 als 42, sota el regnat de Carles III (1759-1788); 

i els 21 anys darrers, sota el de Carles IV, el període de la 

Guerra del Francès i Ferran VII. Es tracta, doncs, d’un home de 

les darreries del segle XVIII que escriu el seu testimoni a 

començament del XIX. 

Casat a 23 anys amb Madrona Arús, va tenir tres fills, el 

primer dels quals va ser el Francesc, que fou el destinatari de 

les Cartes i Quinzenaris de què hem parlat, i, després, les dues 

filles. Amb consciència d’haver-se fet a si mateix27, visqué en 

una posició confortable: tenia un bon patrimoni (cases pròpies i 

de lloguer), i alguns estalvis invertits (part dels qual 

provenien de l’herència paterna). En el moment en què va 

escriure les Cartes i els Quinzenaris els temps eren durs i 

Renart parla d’austeritat i estalvi, però ell mateix explica que 

                                                 
26 A més de diversos passatges dels seus escrits en què parla de si mateix, Josep Renart va 

escriure el pròleg autobiogràfic dels Quinzenaris, que ha estat parcialment reproduït per 

ARRANZ, Manuel: Mestres d’obres i fusters..., Op.Cit. pp 392-393. L’autor ens ofereix, en 

aquesta mateixa publicació, valuoses dades biogràfiques de Josep i de la resta d’arquitectes de 

la família Renart. Tanmateix, són valuoses les dades biogràfiques que ens proporciona 

BASSEGODA, Juan: La Familia Renart..., Op.Cit. 
27 "Quando me fude casa mis padres, me fuy, no mas, qe con quinze duros". RENART, Josep: Pròleg 

dels Quinzenaris, pp 10. 
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abans havia diners; molts d’aquests en plets, mobles, vestits i 

funcions socials28. 

Durant la primera meitat de la seva vida va compaginar el 

"treball a casa" amb l’estudi. Després, a partir dels 33 anys, 

exercí el càrrec de sobrestant de fortificacions de Barcelona 

per a la Hisenda pública però, tot i la seva condició de 

funcionari, continuà fent treballs per a ell i per a la seva 

família, de manera que, vist des d’avui, el perfil de Josep 

Renart es troba més a prop del d’un professional liberal. 

Els documents que hem consultat, en part autobiogràfics, 

reflecteixen la profunda religiositat de l’autor i la seva 

fidelitat a la Corona, característiques normals en un funcionari 

reial del segle XVIII espanyol, potser amplificades per les 

dificultats històriques dels temps en què aquests documents 

foren escrits. També el caracteritzen com una persona que, avui, 

podríem qualificar d’arrelada en el pairalisme i, com a tal, 

reveladora d’un gran desig de transmetre els valors més preuats 

-la moral i els coneixements- a l’hereu que representa la seva 

continuïtat. 

Renart es presenta a si mateix com qui té en gran estima el 

coneixement, principalment el professional, però també el de 

tota mena. Això, i la necessitat omnipresent de reflexionar 

sobre si mateix, figuren entre les causes que originaren els 

Quinzenaris, que, en part, són les seves memòries. 

Els anys de formació i de treball a casa  

Aprenent des dels 10 anys i fadrí des dels 16, va ser 

investit mestre als 26 (tres anys després de casat) per la 

Confraria de Mestres de Cases i Molers. Igual que el seu pare i 
                                                 
28 RENART, Josep: Pròleg dels Quinzenaris, pp 10-11. 



37 

altres mestres de cases de l’època, Josep Renart s’anomenava 

arquitecte. Fins a l’edat de 33 anys, en què entrà al servei de 

la Corona, romangué a l’empresa familiar i s’ocupà 

progressivament dels aspectes més qualificats de la feina 

(dibuix, càlculs econòmics29, peritacions, informes, etc.), 

sobretot aquells d’ordre tècnic. 

Entre les obres familiars en què el seu pare actuava 

d’abastador30 o de mestre de cases hi trobem des de la 

construcció del Col·legi de Cirurgia on Josep va treballar, 

d’aprenent primer i d’oficial després, i en copià els plànols, 

fins a les diverses obres en esglésies, convents i cases a 

Barcelona, Palamós, Martorell i altres indrets, per a distints 

clients particulars i ordes religiosos, com per exemple la dels 

Agustins per a qui el pare treballava habitualment com a mestre 

de cases. Els Renart varen participar en la construcció d’obres 

de fortificació i també d’arquitectura hidràulica. 

Quant a les obres de fortificació, la família Renart va 

participar, per exemple, en la supressió de la muralla de la 

Rambla (les portes de la Boqueria i Ferrissa i la Foneria de 

Canons que hi havia entremig, i també les portes d’Escudellers i 

Estudis); en diverses obres a la caserna d’artilleria de les 

Drassanes, etc. En la modalitat d’arquitectura hidràulica31 podem 

anomenar els dos trams de la carretera general de Madrid a la 

frontera: el de Barcelona a Esplugues, i el d’Esplugues a Molins 

de Rei, en la línia de Lleida; i, més endavant, la variant cap a 

                                                 
29 En aquest temps la paraula càlcul usada a la construcció té normalment un sentit econòmic i fa 

referència als preus i als pressupostos. 
30 Abastador o proveïdor, en castellà "asentista", s’usava -també en els ambients de la 

construcció- per anomenar aquell que formava societats per finançar les grans obres, sobretot 

les de contractes oficials. Durant anys s’ha acceptat la paraula assentista (diccionaris 

Labernia i Aladern). En l’Epígraf V.2 sobre l’organització de l’obra ens estendrem sobre aquest 

particular. 
31 En referència a aquest concepte vegeu la introducció al Capítol 2. 
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Tarragona, en el tram de Barcelona a Vilafranca que comprenia el 

Pont del Lladoner del qual parlarem més endavant. 

Josep va adquirir una notable qualificació professional 

compaginant, durant molts anys, el treball amb l’estudi. Una de 

les idees més repetides en els seus escrits és la necessitat de 

complementar la pràctica amb la teoria i viceversa, que arriba a 

parangonar amb la dualitat ànima-cos, i el ple convenciment que 

l’una sense l’altra són inútils32. Josep Renart va tenir 

l’oportunitat d’estudiar i no regatejà cap esforç per a fer 

estudiar el seu fill. 

A partir de 16 anys va assistir a les classes de 

matemàtiques del Col·legi de Cordelles33, que era un dels centres 

més importants per a la formació matemàtica i científica on 

anaven els fills de nobles, menestrals i comerciants de la 

ciutat. Estava regentat pels jesuïtes. Allà, els seus professors 

foren el pare Tomàs Cerdà (Tarragona 1715 - Forlí 1791) i el seu 

deixeble, el Dr. Güell34. El jesuïta Tomàs Cerdà, de qui Renart 

té un bon record humà i científic, fou un gran matemàtic, que 

seria cridat a la Cort a Madrid, i que va escriure el què ha 

estat qualificat com el millor text espanyol de l’època per a 

l’ensenyament de l’aritmètica i de l’àlgebra35. Entre els 

deixebles de Cerdà, Renart cita dos jesuïtes més, els pares Gila 

i Camserbero; el físic Francesc Subiràs, que fou fundador de 

l’Acadèmia de Ciències de Barcelona; i el citat Dr. Güell, que 

va donar classe a Barcelona durant molts anys, i arribà a ser 

professor del seu fill Francesc. 

                                                 
32 RENART, Josep: Cartes n. 10 de 20.10.1809. 

33 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 17-19. 

34 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 19. Renart diu Güell, però altres textos diuen Bell. 

35 LÓPEZ PIÑERO, José M. i altres: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. 

Península. Barcelona, 1983, pp 206-207. 
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D’altra banda, una primera lectura dels textos de Renart36 

ens podria portar al convenciment que, per raons de relació 

professional de la família Renart amb els enginyers militars, 

Josep havia seguit les classes de l’Acadèmia Militar de 

Matemàtiques de Barcelona. Ens basaríem en el seu coneixement de 

la institució i en el fet que dos destacats professors de 

l’Acadèmia varen ser professors seus; es tracta dels enginyers 

Antonio Zara que explicava ciències a l’Acadèmia i Domingo 

Belestà que hi ensenyava dibuix. Després, una lectura més 

atenta37 ens fa veure que amb tota probabilitat no fou així i que 

les classes d’aquests professors, Renart, les va rebre en cursos 

potser organitzats entorn de la confraria o privadament: en grup 

reduït o particulars. 

Durant alguns anys, de nit, va donar classes als fills dels 

mestres agremiats: treball de la pedra, geometria i aritmètica. 

Hem de subratllar el fet que la confraria o els mateixos mestres 

que s’havien ocupat de la formació dels seus joves, ho 

continuessin fent ara afegint-hi les matemàtiques i el dibuix, 

les dues matèries que tenien el signe dels temps, de tal manera 

que no es tractava únicament d’una formació pràctica sinó també 

teòrica. Això ens assenyala que potser no necessàriament 

l’evolució de la construcció hauria de passar per la dissolució 

del sistema gremial. Renart també va ensenyar al seu fill els 

primers passos del coneixement i de la ciència. Ell insisteix en 

la importància que té ensenyar, per a un professional38. 

El contacte amb aquells enginyers, però, ben segur que va 

aproximar especialment la seva formació a la que es practicava a 

                                                 
36 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 13-16. 

37 Una vegada estudiats els documents de l’Arxiu hom pot constatar la precisió amb què Renart 

escriu el Pròleg dels Quinzenaris i el seu hipotètic pas per l’Acadèmia de Matemàtiques seria 

prou rellevant per a fer-se’n ressò en aquell text. 
38 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 11-29. 
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l’Acadèmia de Matemàtiques, tant pel que fa a aquesta disciplina 

com d’altres que, com veurem, allà s’impartien. Renart 

distingeix molt bé, respecte de les matemàtiques, entre allò que 

passava abans i després de Newton i dóna per descomptat que és 

l’Algebra i no la Geometria Euclidiana el que té futur39. La 

formació matemàtica de Renart, molt present en els seus escrits, 

va resultar emmotlladora de la seva mentalitat i de la seva 

concepció de l’arquitectura. 

Ja en un altre ordre de coses, hem de recordar que els anys 

entorn del naixement de Josep Renart coincideixen amb la creació 

de la "Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", de 

Madrid. La primera part de la seva vida transcorre paral·lela a 

aquest fet i els seus ritmes coincideixen també amb la maduresa 

i progressiva presa de poder de l’Acadèmia. Amb un notable 

bagatge teòric i pràctic, Renart es considerava i era considerat 

arquitecte, però el seu tarannà de funcionari, proper als 

cercles de la cultura oficial li feia pensar que el títol de 

l’Acadèmia, li hauria permès un major reconeixement en un moment 

en què, a Barcelona, els arquitectes acadèmics eren molt pocs40. 

L’any 1778, quan acabava d’esdevenir funcionari, va demanar-lo41 

però no se’n va sortir. 

                                                 
39 RENART, Josep: Cartes n. 5 de 7.7.1809. 

40 A Catalunya, segons escriu Josep Maria MONTANER en La modernització de l’utillatge..., Op.Cit. 

pp 253-259, els únics arquitectes que hi havia aleshores eren Josep Prat i Delorta (1726-1790), 

vinculat a l’exèrcit i, després, Andreu Bosch i Riba (1750-1799) de Barcelona. Ja iniciat el 

segle XIX també obtingué el reconeixement d’arquitecte de mèrit Pere Serra i Bosch (1762-1833) 

titulat l’any 1804, el qual era arquitecte de la Reial Hisenda a Barcelona, fill del mestre 

Narcís Serra, amb qui Josep Renart havia treballat i hi tenia una estreta relació. 
41 En el Capítol IV es parla d’aquest fet a partir de la documentació trobada en l’Arxiu Renart. 
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El treball al servei de la Corona  

L’any 1779, quan tenia 33 anys -ja ho hem dit-, Josep Renart 

fou nomenat sobrestant interventor d’Hisenda de la Corona per a 

les obres de fortificació de Barcelona. Aquest càrrec el va 

exercir fins al 1822, poc abans de la seva mort l’any 182442. 

El sobrestant, era un càrrec subsidiari en la direcció de 

les obres43, es tracta d’una persona que prepara les nòmines, té 

cura de la provisió de materials, controla la feina a preu fet i 

la quantitat d’obra realitzada, etc. En una organització 

complexa, com era l’àrea de fortificacions de l’exèrcit a 

Barcelona, on calia controlar els treballadors, els materials i 

els diners de moltes i diverses obres, era molt important, com 

ell mateix diu44, que el càrrec de sobrestant estigués en mans 

d’un facultatiu, mestre de cases o arquitecte. 

Durant els més de 29 anys que hi va romandre participà en 

totes les obres de l’exèrcit a Barcelona, i arribà a tenir al 

seu càrrec més de 650 homes45. Moltes de les obres eren de 

reparació (perquè el gros de l’obra nova en la fortificació de 

la ciutat s’havia fet durant la primera meitat del segle), però 

també se’n feien de noves i en algunes d’aquestes Renart diu que 

va desenvolupar la feina del mestre major o de l’enginyer. La 

feina de sobrestant li va proporcionar una gran experiència en 

l’amidament d’obres i un gran coneixement de preus i del 

problema de la contractació i del control econòmic. 

A més, també com a conseqüència del seu treball, Renart va 

familiaritzar-se amb diversos enginyers, alguns de gran volada, 

                                                 
42 RENART, Josep: Cartes. 

43 Vegeu l’epígraf sobre l’organització del treball en la introducció al Capítol V. 
44 RENART, Josep: Pròleg dels Quinzenaris, pp 6-7. 

45 RENART, Josep: Cartes n.27 de 24.10.1809; i n.18 de 01.11.1809. 
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com per exemple el mateix Pedro Martín Cermeño, que arribà a ser 

enginyer en cap del Principat i que era membre de l’Acadèmia de 

San Fernando, o Tomàs Buzunariz que regentava la prefectura de 

Barcelona, etc. Ben segur que els coneixements professionals de 

Josep Renart es van beneficiar d’aquest fet. Es important, pel 

que fa al cas, remarcar la seva preocupació pels aspectes 

econòmics de la construcció, conseqüència del seu càrrec. Una 

preocupació que era molt present en la mentalitat dels enginyers 

del segle XVIII. 

Cal dir que el càrrec de funcionari propiciava també moltes 

"comissions", és a dir, feines que es feien fora del treball 

estipulat i que eren pagades a part. De vegades Renart 

treballava per al mateix exèrcit, com feu en les obres 

addicionals que es feren a les Drassanes (aleshores ocupades per 

l’artilleria), o moltes altres que feia en la seva condició de 

professional liberal. 

I, a més, continuava lligat a l’empresa familiar, i es va 

construir les cases de Sarrià i de la Rambla, i també per altri, 

com ara les obres a l’Església del Pi o de la casa de camp pels 

Plandolit a Gràcia; i sempre pel seu compte en l’exercici de la 

professió liberal: dibuixant, projectant, fent "visoris"46. 

Els Quinzenaris i les Cartes 

Renart va tenir l’ambició de transmetre al seu fill tot allò 

que ell sabia, de manera que el noi pogués encarar-se amb gent 

més experimentada47. Per això li escrigué els Quinzenaris que 

volien ser, a la vegada, un complement dels tractats i manuals 

                                                 
46 Visori, una paraula molt usada en el temps, és la catalanització de "visorio" que significa 

examen pericial. 
47 RENART, Josep: Cartes, n.21 de 28.11.1809. 
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existents, una llibreta de secrets, un codi de deontologia 

moral, unes memòries personals i un testament professional. 

Els Quinzenaris -sis com ja hem dit- van precedits d’un 

pròleg autobiogràfic. Els tres primers estan dedicats a 

l’arquitectura civil. En el primer explica la formació 

intel·lectual i els coneixements que han de tenir els mestres de 

cases i arquitectes. En el segon i el tercer descriu la història 

de l’arquitectura monumental de Barcelona, principalment a 

partir de l’època medieval. El quart el dedica als materials i 

tècniques de construcció. El cinquè el dedica a l’arquitectura 

militar i a les obres de fortificació, tractades sobretot des 

del punt de vista funcional i tècnic, i el sisè, a 

l’arquitectura hidràulica, a la construcció de ponts, de 

carreteres i camins, molins, etc. 

Com veurem, l’autor s’inspira sovint en els tractats ja 

existents i, de tant en tant, fragments d’aquests textos 

apareixen amalgamats en el seu mateix discurs. Un discurs, 

d’altra banda, que es detura en experiències concretes de les 

obres més importants en què va participar. 

De fet, tots els Quinzenaris són útils per al nostre 

propòsit, tots constitueixen una visió de l’arquitectura 

lògicament matisada per l’opinió personal de l’autor, que té uns 

interessos professionals centrats en la construcció. Tots parlen 

més o menys de construcció, però el Quart Quinzenari hi és 

dedicat especialment i, per tant, és el que centralitza el 

nostre interès. D’aquest Quart Quinzenari hem cregut convenient 

incloure’n una transcripció literal com a Apèndix III d’aquesta 

tesi. 

Ja hem dit que els Quinzenaris foren escrits mentre va durar 

un llarg intercanvi epistolar entre Josep Renart i el seu fill 
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Francesc. Les Cartes es feien ressò en moltes ocasions dels 

mateixos problemes tractats en els Quinzenaris, de manera que 

per si mateixos constitueixen també documents molt útils. I són 

molt vàlids també -encara que la seva gran dispersió i 

complexitat ens impedeixi de moment un coneixement sistemàtic i 

profund- els altres documents de l’Arxiu Renart que, tot i això, 

han estat saltuàriament utilitzats en el present treball. 

Construcció a Barcelona a finals del segle XVIII 

El nostre objectiu és entendre a partir d’aquests documents 

el que era la construcció a la Barcelona de finals del segle 

XVIII. Quins eren els materials i tècniques que es feien servir, 

i com eren els edificis que es construïen. L’estudi dels 

documents de Josep Renart, sobretot dels Quinzenaris i les 

Cartes, ens pot proporcionar aquest coneixement perquè, d’una 

banda, reflecteixen l’experiència personal d’un personatge que, 

com hem pogut comprovar a través de l’aproximació biogràfica que 

acabem de fer, sembla representatiu de l’activitat i de l’època 

però, sobretot, perquè d’una altra banda es tracta d’uns 

documents expressament pensats per a explicar la realitat de la 

cultura arquitectònica barcelonina del darrer terç del segle 

XVIII. 

En els dos capítols següents que configuren aquesta primera 

part de la tesi, analitzarem el contingut de la proposta teòrica 

i pràctica que Josep Renart ens fa per, després, en la segona 

part de la tesi, tractar de situar aquesta proposta en una 

perspectiva històrica de conjunt. En el primer d’aquests 

capítols, a través dels llibres que Renart ens recomana per a la 

formació de l’arquitecte, tractarem de conèixer els fonaments 

teòrics de la cultura arquitectònica de la Barcelona de l’època. 

I en el segon parlarem de la pràctica de la construcció que 

s’exemplifica en els seus escrits i en les seves obres. 
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LÀMINA I 

Pàgina del Primer Quinzenari. Lligall XXVIII (2). Arxiu Renart. Biblioteca de Catalunya. 
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CAPÍTOL II. 

L'ARQUITECTURA EN ELS LLIBRES, SEGONS JOSEP RENART 

Josep Renart dóna una gran importància als llibres i ens 

explica els que són més adequats per a la formació de 

l'arquitecte, especificant també aquells que són més adients per 

a l'estudi de la construcció. Tant per entendre el seu pensament 

com per situar Renart en una perspectiva històrica de conjunt, 

és, doncs, ineludible estudiar a fons la bibliografia que ens 

proposa. 

Com veurem, una gran part del text manuscrit dels 

Quinzenaris (i també de les Cartes) fa referència als llibres. A 

més, a l'hora d'escriure, el mateix Renart fa servir la 

bibliografia que ens recomana; s'hi inspira, i molt sovint en 

transcriu fragments sencers de manera literal, tal com era 

habitual en l'època1. Això fa que els comentaris bibliogràfics 

                                                 
1 Vegeu més explicacions sobre aquest costum a pp 74 i pp 115. 
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prenguin una gran importància en l'obra de Renart i mereixin ser 

analitzats, ja que no es tracta d'un complement retòric, sinó 

que confirmen la creença de l'autor en els llibres, per la 

freqüència en què els fa servir en el seu discurs. 

L'estudi dels llibres que Renart ens proposa, ens fa entrar 

en contacte amb la seva biblioteca familiar de la qual, com 

veurem, disposem de força informació; de fet es tracta de la 

biblioteca del seu pare que després passarà al seu fill. Aquesta 

biblioteca, juntament amb d'altres que han estat estudiades 

pertanyents a mestres de cases contemporanis de Renart2, són un 

bon instrument per a conèixer el que va ser la cultura 

arquitectònica barcelonina de la segona meitad del segle XVIII. 

Tanmateix hem de ressaltar que l'estudi que ara podem fer no 

és únicament d'aquest ordre, sinó que té, a més, l'interès 

específic d'analitzar unes recomanacions expressament escrites, 

d'una bibliografia intencionadament proposada, cosa que va molt 

més enllà del que poden donar de si les consideracions sobre una 

biblioteca. 

En aquest capítol, doncs, aprofundirem en els llibres que 

Josep Renart ens ha recomanat i en els que ell fa servir. Veurem 

també quants dels "teòricament recomanables" que foren publicats 

al segle XVIII consten en la proposta de Josep Renart, sobretot 

pel que fa als llibres editats a Espanya, i, finalment, 

tractarem d'analitzar amb més profunditat els llibres que 

tracten de construcció. 

                                                 
2 Manuel ARRANZ ens dóna notícia de la biblioteca de Joan Soler i Faneca i d'Andreu Bosch i Riba 

en Mestres d'obres i fusters... Op.Cit., pp i de la família Serra en La construcción en el 

siglo XVIII... Op. Cit. pp.; Mercé VIDAL estudia la biblioteca de Joan Garrido en El gremi de 

velers. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1992; i Josep Maria MONTANER ens dóna també una 

panoràmica dels llibres que es trobaven en circulació a la Barcelona de la segona meitad del 

segle XVIII en L'evolució de l'utillatge mental... Op. Cit. pp 347-438. 
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Arquitectura civil, militar i hidràulica 

La bibliografia que Renart ens proposa, ens la presenta 

classificada segons que es tracti de llibres que corresponen a 

l'arquitectura civil, militar o hidràulica. Després, agrupats 

per matèries, ens recomana també aquells que són comuns a 

aquestes tres arquitectures, com ara els de matemàtiques, els de 

dibuix, els de l'art del picapedrer, etc. 

Sobre aquesta divisió de l'arquitectura en tres branques ens 

cal fer ja ara uns comentaris per tal de tenir una perspectiva 

de conjunt per enquadrar millor les intencions de Josep Renart 

tot i que, més endavant, tractarem amb més deteniment alguns 

dels aspectes que hi estan implicats3. 

En la primera meitad del segle XVIII es produeix un procés 

de diferenciació d'aquestes tres branques a partir, primer, de 

la individualització de l'arquitectura militar i, després, de 

l'arquitectura hidràulica. Aquest procés de diferenciació anirà 

seguit d'un procés d'especialització en cada una d'aquestes dues 

arquitectures, que es produirà durant la segona meitat del 

segle. 

Tots dos processos tenen la seva arrel, d'una banda, en 

aspectes que fan referència al progrés de les ciències, sobretot 

de les matemàtiques, de la física i de la hidràulica i, de 

l'altra, en la pràctica de les seves aplicacions, que es 

produeixen fonamentalment en l'àmbit d'aquelles dues noves 

branques de l'arquitectura. Però, paral·lelament, també es 

fonamenten en els canvis que l'Estat il·lustrat necessita en 

                                                 
3 Més endavant, en aquest mateix capítol, en el capítol V i en les conclusions es complementen 

les explicacions d'aquest epígraf en allò que fa referència als enginyers. 
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l'àmbit del territori i en la seva organització per a la 

defensa, la comunicació i l'explotació del país. 

L'esmentada nova organització per al control del territori 

és la que propicia el naixement dels enginyers militars primer i 

dels enginyers civils després, que són precisament els 

conreadors de totes dues branques de l'arquitectura: la militar, 

a partir de les noves propostes de Vauban ja a la fi del segle 

XVII4 i de l'arquitectura hidràulica, la qual comprèn des de la 

construcció de jardins fins a tot allò que té a veure amb 

l'aigua, molins, obres per a regar i també ponts i vies de 

comunicació. Així, l'arquitectura hidràulica seria una primera 

versió del que després hem dit obres públiques, que podria tenir 

com a punt d'arrencada la publicació del tractat de Bernat 

Forest de Belidor, sobre aquesta arquitectura, l'any 17355. 

Ambdós nous professionals exercirien les seves competències 

en detriment de les de l'arquitecte, al qual tractarien de 

deixar reduït, per dir-ho d'alguna manera, al paper d'arquitecte 

civil6. El terreny de l'arquitectura hidràulica fou el més 

disputat per l'arquitecte i l'enginyer7. 

                                                 
4 Vegeu el capítol V de GALINDO DIAZ, Jorge Alberto: El conocimiento constructivo de los 

Ingenieros Militares del siglo XVIII. Un estudio sobre la formalización del saber técnico a 

través de los tratados de arquitectura militar. Tesi doctoral inèdita dirigida per José Luis 

Gonzàlez Moreno-Navarro i Margarita Galcerán. Universitat Politècnica de Catalunya, 1996. 
5 Vegeu PICON, Antoine: L'invention de l'enginyer moderne. L'Ecole de Ponts et Chaussées 1747-

1851. Presses de l'Ecole Nationale de Ponts et Chaussées. París, 1992., capítol II. 
6 Vegeu GONZALEZ ROVIRA DEL VILLAR, Magín: "La enseñanza de la arquitectura en España". Cuadernos 

de Arquitectura, año 3, n.6. Barcelona, 1946., pp 18. 
7 Vegeu LEON TELLO, Francisco José i SANZ SANZ, Maria Virginia: Estética y teoría de la 

Arquitectura en los tratados españoles del siglo XVIII. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Madrid, 1994., pp 1197 i anteriors. 
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Però tot plegat es presenta com un procés fosc i enrevessat 

i, segons on i quan, els arquitectes continuen fent obres 

pròpies de l'enginyeria i els enginyers de l'arquitectura. 

Tot i això, a mesura que avança el segle XVIII les coses es 

van clarificant i, en general, es pot dir que durant la primera 

meitat, l'enginyer militar es hegemònic per a deixar pas, durant 

la segona, a l'enginyer civil. Com ja hem dit, en parlarem més 

endavant d'una manera més precisa i extensa. 

Ara bé, aquest model ideal corresponent al procés que acabem 

de descriure, s'esdevé a França. A Espanya, en canvi, tot i que 

l'aparell de l'Estat experimenta una modernització amb 

l'arribada dels Borbons, és el moment en què es posen les 

condicions per a l'eclosió de l'enginyer militar, al llarg del 

segle XVIII. Es perd la preponderància espanyola (teories i 

tractats) sobre l'art de les fortificacions, preponderància que 

passa a França8, on també l'acció de l'Estat es immensament més 

gran que a Espanya. D'altra banda, aquí, l’enginyer civil no 

arriba mai a ser considerat i per tant, les figures que romanen 

en escena són l'enginyer militar, que va perdent poder en la 

segona meitad del segle, i l'arquitecte o el mestre de cases, 

que en torna a guanyar a partir del naixement i consolidació de 

l'Acadèmia de San Fernando. 

Només les tesis i l'acció d'Agustín de Betancourt s'allunyen 

d'aquest tarannà generalitzat, i encapçalen un moviment 

científic i professional que intentarà implantar a Espanya el 

model francès, assolint, entre altres fites, la creació de la 

Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a Madrid 

l'any 1802. Però, com veurem, les idees de Betancourt, l'escola 

i ell mateix són foragitats amb la Guerra del Francès. 

                                                 
8 Vegeu GALINDO DIAZ, Jorge Alberto: El conocimiento constructivo de los Ingenieros... Op.Cit. 
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Així doncs, l'aproximació de Josep Renart al problema -feta 

des de l'any 1809, però reflexionant sobre el període de la seva 

màxima activitat que comprèn el darrer terç del segle XVIII- cal 

entendre-la en un context que podríem qualificar molt més de 

diferenciació que no pas d'especialització de les tres branques 

de l'arquitectura: la civil, la militar i la hidràulica. 

De fet, Josep Renart està encara convençut que 

l'arquitectura civil continua essent l'essencial, quan diu, per 

exemple: "Luego cualquiera Arquitecto Civil comutcha facilidad 

puede ser militar; porque conociendo sus maximas, y medidas, y 

circunstancias, que han de tener sus obras, todo lo demás; es 

más obra de Arquitecto Civil que de Malitar..."9 

                                                 
9 RENART, Josep: Cartes, n. 18 de 01.11.1809. 



53 

II.1 ELS LLIBRES DE L'ARQUITECTE 

El que nosaltres en diem els llibres de l'arquitecte, són 

els que Josep Renart ens suggereix com a necessaris per a una 

formació adequada, diguem-ne integral, i per tant, inclou les 

tres branques de l'arquitectura, i també altres apartats del 

coneixement comú científico-tecnològic o fins humanístic10. 

Aquesta bibliografia, recomanada en els Quinzenaris, se'ns 

presenta de la manera següent: dels tres que parlen 

d'arquitectura civil. L'un, el Primer, està totalment dedicat al 

comentari dels llibres necessaris per a la formació del 

corresponent professional (arquitecte civil) i també dels que 

són comuns a les tres arquitectures: matemàtiques, aritmètica i 

àlgebra, dibuix, perspectiva i art del picapedrer. Els altres, 

el Cinquè i el Sisè, que parlen respectivament d'arquitectura 

militar i hidràulica, inclouen una introducció bibliogràfica 

sobre cada una d'aquestes matèries, i així és també en el Quart, 

on tracta específicament la construcció. 

Per tal de poder veure tots els tractats recomanats en tots 

els Quinzenaris i establir-hi les relacions, els hem agrupat en 

el Quadre II, per àrees d'especificitat, tal com el mateix autor 

proposa. El nom abreujat, hi apareix amb els anys d'edició 

durant el segle XVIII i el de la primera edició, si el llibre ja 

existia abans, cosa que ens permet veure la freqüència d'edició 

i l'antiguitat de cada un. En l’apèndix I apareix la referència 

completa de cada llibre. 

                                                 
10 Cal deixar constància que, abans d'entrar en la bibliografia estricta que aquí comentem, 

Renart, seguint Vitruvi, comença per exposar la necessitat d'una formació integral de 

l'arquitecte i recomana els corresponents llibres de filosofia, de religió, d'història, etc. 

Però en aquest estudi, que no vol tenir un caire biogràfic, ens referirem només als llibres 

d'arquitectura. 
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QUADRE II. ELS LLIBRES DE L'ARQUITECTE AL 1809, SEGONS JOSEP RENART I CLOSES (1746-1824)     /1. 

S'hi indica la data de la primera edició i les que es coneixen del segle XVIII. 
Els asteriscs (*) indiquen els llibres que figuraven a la biblioteca del seu pare. 
La informació completa de cada tractat es pot trobar, a partir de l'autor, en l'apèndix I. 

 

 

    /1707-15.21-27.27.57.94 

    /Manuscrit 

    /1758-60, 1760, 1764 

    /1772 

    /1779-87.87-96 

 

 

1670/1715.45 

1699/1719.35.57 

    /1736 

    /1770 

    /1786 

    /1798 

 

 

    /1754 

    /1760 

    /Manuscrit 

    /1792 

 

 

    /1711 

1693/1700 

    /1781.00 

    /1799-87.87-96 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

MATEMÀTIQUES 

Tosca 

Lucuce (Curso) 

Cerdà (els tres llibres) 

Baïls-Campmany 

Baïls (Principios) 

 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

Puig 

Corachan 

Bordázar 

Ventura de Avila 

Manuel Poy 

López 

 

DIBUIX 

Buchotte 

Dupain 

Belestá 

Delagardette 

 

PERSPECTIVA 

Ferdinando Galli 

Andrea Pozzo 

Milicia 

Baïls (Elementos) / Tomo IX, parte primera 
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QUADRE II                                                                                    /2. 

 

 

    /1567 

    /1643 

    /1707.15.21-27.27.57.94 

    /1728.64 

    /1737.39.54.59 

    /1779-87.87-96 

    /1795 

 

 

    /1716.27-28.65 

    /1737.70.82.90 

    /1747 

    /1769 

    /1777 

    /1779-87.87-96 

 

 

    /1729 

    /1769 

    /Manuscrit 

    /1772 

    /1776.05 

    /1781 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

ART DEL PICAPEDRER 

Delorme 

Derand 

Tosca 

De la Rue 

Frezier 

Baïls (Elementos) / Tomo IX, parte primera 

Simonin 

 

ARQUITECTURA HIDRÀULICA 

Gautier 

Belidor (A. Hidraulique) 

Michelotti 

Muller-S. Taramás / Vol II 

Frisi 

Baïls (Elementos) / Tomo IX, parte segunda 

 

ARQUITECTURA MILITAR 

Belidor (La Science) 

Muller-S. Taramás / Vol I 

Lucuce (Curso) 

Lucuce (Principios) 

Le Blond 

March 

 

 

A més, Josep Renart, considera necessari, per al coneixement de l'arquitectura hidràulica, els 
llibres sobre el Canal Imperial de Aragón y Real de Tauste de Fernandez de Córdoba, Camino de 
Navarra i la documentació familiar del Camí de Barcelona a Madrid. 
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QUADRE II                                                                                    /3. 

 

 

1552/ 

1567/ 

1570/1715.40.86.95.97 

1582/1797 

1593/1702.22.60.64.68.92.06 

1615/ 

1665/ 

1665/1796 

1675/ 

1691/1710.20.38.50.56 

    /1707-15.21-27.27.57.94 

    /1714 

    /1728                  (1) 

    /1737-38               (2) 

    /1747 

    /1761                  (3) 

    /1763 

    /1764                  (4) 

    /1779-87.87-96 

    /1781.00 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

ARQUITECTURA CIVIL 

Serlio 

Delorme 

Palladio 

Alberti 

Vignola 

Scamozzi 

Meloch (Marot?) 

Fray Lorenzo 

FN Blondel 

D'Aviler 

Tosca (5è llibre) 

Leclerc 

La Arquitectura Moderna 

JF Blondel 

García Verruguilla 

Vitruvio de Castañeda 

Rieger 

La Arquitectura Francesa 

Baïls (Elementos) / Tomo IX, parte primera 

Milizia 

 

 

A més, Josep Renart, considera necessaris, per al coneixement de l'arquitectura civil, els 
llibres sobre el Palau de Caserta, el Palau Reial de Madrid i San Lorenzo del Escorial, 
aquest de Santos Fray. 

(1). Suposem que es tracta del llibre de Tiercelet editat per Claude Jombert. 
(2). Es refereix a De la distribution de maisons de plaisance... 
(3). En altres indrets dels Quinzenaris, Renart parla també del Vitruvio de Ortiz. 
(4). Renart parla de l'Arquitectura Francesa en 4 tomos. Hem suposat que és una segona edició 

del llibre de Tiercelet a càrrec del fill de l'editor Jombert; l'hem identificat a la 
biblioteca del pare. 

FONT: RENART, Josep: Quinzenaris i Cartes. Arxiu Renart de la Biblioteca de Catalunya. 
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La biblioteca familiar 

Per realitzar aquest estudi sobre els llibres que acabem de 

presentar, disposem, a més de la informació transcrita en el 

Quadre II, d'un bon coneixement de la biblioteca de la família 

Renart que caldrà considerar en el seu conjunt, ja que es tracta 

d'una biblioteca conformada durant els segles XVIII i XIX. Això 

ens permetrà veure la relació que hi ha entre els llibres que 

Josep Renart ha recomanat i aquells que conformaven la 

biblioteca del seu pare. 

Efectivament, Manuel Arranz ja ens havia indicat l'interès 

bibliogràfic de l'inventari "post-mortem" de Francesc Renart, 

pare de Josep, del qual hem extret la relació dels llibres 

d'arquitectura que conformaven la seva biblioteca11 (11), i que 

ens ha permès confeccionar el Quadre III.  

La biblioteca de Francesc Renart va passar a l'altre fill, 

Francesc Renart i Closes, germà de Josep, també arquitecte, que 

tenia el seu estudi al mateix domicili patern. Però, com que 

aquest va romandre solter, quan va morir l'any 1816, els llibres 

van anar a parar al seu nebot, l'arquitecte Francesc Renart i 

Arús, o sigui, el fill d'en Josep, que reunia d'aquesta manera 

la pròpia biblioteca i la del seu pare, amb la del seu oncle 

Francesc, la qual comprenia també la de l'avi. 

La localització, a l'Arxiu Renart, d'un parell d'inventaris 

d'aquesta biblioteca de la tercera generació12, molt ben 

conservada pel que es pot intuir, es el que ens ha permès 

                                                 
11 Aquest inventari prové de l'Arxiu de Protocols de Barcelona. Jacint Baramon. Manual de 1791, 

fol 158-160, 197-204 i 239-243. Vegeu-ne la transcripció en l'Apèndix II. 
12 Arxiu Renart. Lligall XLIV (5) (Inventari de 1847); i Lligall XLIX (3) (Inventari de 1853 ?). 

Ambdós inventaris corresponen a la biblioteca de Francesc Renart Arús. Vegeu-ne la transcripció 

en l'apèndix II. 
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verificar autors i desxifrar obres que no sempre són expressades 

amb claredat en els escrits de Josep Renart o en l'inventari de 

la biblioteca del seu pare i, a més, poder tenir una visió de 

conjunt d'aquesta documentació bibliogràfica familiar de gran 

valor, ja que constitueix un testimoni d'un segle d'arquitectura 

catalana13. 

Així doncs, la contemplació simultània dels Quadres II i III 

(que queda expressada en els asteriscs que apareixen en cada un) 

ens permet veure la relació que hi ha entre els llibres que 

Josep Renart recomana per a la formació de l'arquitecte i els 

que configuren la biblioteca del seu pare. 

En la proposta de Josep, no hi figuren, entre d'altres, el 

llibre de Vitruvi de Barbaro (n'hi havia noves versions), ni els 

tractats militars de Busca, Fernández de Medrano o Prosperi 

(antiquats). Tot i això, la majoria dels llibres de la 

biblioteca del pare, sí que hi són inclosos i constitueixen una 

bona part del total dels que Renart ens proposa com a necessaris 

per a l'estudi de l'arquitectura: quasi la meitat. Ell mateix 

n'és ben conscient en la mesura en què en els seus comentaris fa 

referència sovint a la biblioteca familiar. 

Si fem una anàlisi més detallada per àrees, veurem, en el 

Quadre IV, que aquest tant per cent de coincidència referit a 

una o altra àrea temàtica pren més o menys importància. Això pot 

tenir explicacions diverses. D'una banda activitats com ara 

l'art de picapedrer han entrat, a finals del segle XVIII, en una 

certa atonia14 i la producció de textos ha estat menor. El llibre 

                                                 
13 Els inventaris, tant el de la biblioteca de l'avi com els dos de la del nét que nosaltres hem 

localitzat, conformen l'apèndix II d'aquesta tesi. 
14 PEROUSE DE MONTCLOS, Jean Marie: L'Architecture à la Française. XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. 

Picard. París, 1982. pp 101-102. 
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QUADRE III. TRACTATS D'ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA DE FRANCESC RENART (1723-1791)          /1. 

S'hi indica la data de la primera edició i les que es coneixen del segle XVIII. 
Els asteriscs (*) indiquen els llibres que el fill Josep inclou en les seves recomanacions. 
La informació completa de cada tractat es pot trobar, a partir de l'autor, en l'apèndix I. 

 

 

 

1551/ 

    / 

1552/ 

1585/1736.63.73 

1593/1702.22.60.64.68 

1607/1702.03.17.22.31.44.49.62.70 

1665/1796 

1681/ 

1687/ 

    /1707-15.21-27.57 

    /1744 

    /1747 

    /1753 

    /1754 

    / 

    /1758-64 

    /Manuscrit 

    /1760 

    /1761 

    /1763 

    /1769 

    /1770? 

    /1773 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

LLIBRES EDITATS A ESPANYA 

Martín Cortés 

Balbasor 

Serlio 

Arfe 

Vignola 

Agustí 

Fray Lorenzo 

Descripción del Escorial (Santos Fray) 

Fernández de Medrano 

Tosca 

Prósperi 

García Berruguilla 

Wendlingen 

Ardemans (Ordenanzas de Madrid) 

Elements de totes les Ciències 

Cerdà (Aritmètica, Algebra, Geometria i Artilleria) 

Principios de Geometría 

Corachán 

Vitruvio de Castañeda 

Rieger 

Muller-S. Taramás 

Suarez (Máquinas) 

Lucuce (Disertación) 
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QUADRE III                                                                                   /2. 

 

1556/ 

1567/ 

1635/ 

1643/1743.55 

1665/                      (1) 

1691/1710.20.38.50.56 

    /1708 

    /1711 

    / 

    /1716.27-28.65 

    /1728                  (2) 

    /1728.64 

    /1729 

    /1737.70.82-90 

    /1737-39.54.69         (3) 

    /1755 

    /1764                  (4) 

 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

LLIBRES FRANCESOS I ITALIANS 

Vitruvio de Barbaro 

Delorme 

Gabriello Busca 

Derand 

Jean Marot 

D'Aviler (Cours) 

Andrea Pozzo 

Ferdinando Galli 

Douat 

Gautier 

Tiercelet 

De la Rue 

Belidor (La Science) 

Belidor (A.Hidraulique) 

Frezier 

D'Aviler (Diccionari) 

Jombert 

 
 
(1). El llibre de Marot no queda clar si és el "Grand" o el "Petit Marot". 
(2). En l'inventari, no hi figura el nom de Tiercelet però hi diu "Art de ben edificar per tota 

espècie de persones imprès per Claude Jombert", títol que coincideix. 
(3). L'inventari parla de "2 tomos en octau de Stereometria (sic) i 1 tomo en fol de 

Stereometria (sic) o Secciones Cónicas"; potser és part de la versió completa i part de 
l'abreujada. 

(4). En l'inventari diu "Arquitectura Moderna de Carlos Antonio Jombert". Podria tractar-se 
d'una reedició del llibre de Tiercelet feta pel fill de l'editor (vegeu Dora Wiebewnson pp 
283). 

 
 
 
 
 
 
 
 
FONT: Inventari de béns del difunt Francesc Renart, fet el 29 de juliol de 1791 pel notari 
Jacint Baramon. Arxiu de Protocols de Barcelona. Manual de 1791, fol. 158-160, 197-204 i 239-
243. I també hem consultat l'inventari de 27 d'octubre de 1847 que apareix en el Lligall XLIV 
(5) i l'inventari de 16 de març de 1853 (?) que apareix en el Lligall XLIX (3) de l'Arxiu Renart 
a la Biblioteca de Catalunya. 



61 

sobre el treball de la pedra de Simonin, per exemple, única 

novetat respecte als de la biblioteca del pare, junt amb el 

tractat modern i de caire general de Baïls, és un dels pocs 

textos editats a finals de segle; per això el tant per cent de 

coincidència és molt elevat, perquè les novetats són poques. En 

canvi, en altres àrees que han estat més dinàmiques durant el 

segle XVIII, els tants per cent de coincidència es fan més 

petits. Això és el que passa, per exemple, amb el grup de 

llibres de dibuix15, on tots els proposats són "nous". 

Cal, però, corregir aquest raonament amb la lògica tendència 

de l'autor a incloure aquells textos que li són més propers 

d'acord amb el seu interès cultural i professional. Això és el 

que pot quedar reflectit en l'àrea de matemàtiques o de 

l'arquitectura militar o hidràulica. 

En un altre ordre de coses, els llibres inventariats de la 

biblioteca del pare, Francesc Renart (Quadre III), foren editats 

en la seva gran majoria abans de 1770, quan l'activitat del vell 

mestre de cases encara no havia periclitat. Dels llibres, 

diguem-ne "nous", que el seu fill Josep proposa, els espanyols 

són en la seva majoria posteriors a 1770 però, en canvi, els 

estrangers són tots anteriors, de manera que podem entendre que 

és la biblioteca del pare que nodreix la proposta pel que fa als 

llibres estrangers. 

Però no tots els llibres estrangers "surten" de la 

biblioteca del pare. Si parlem dels llibres d'Arquitectura 

Civil, per exemple, serien de recent publicació els de Baïls, la 

reedició dels de Palladio i el de Milizia. Altres dels "nous" 

                                                 
15 Josep Maria MONTANER explica en La modernització de l'utillatge..., Op.Cit. pp 92-95, de quina 

manera el dibuix passa a ser, durant el segle XVIII, una eina fonamental de l'arquitecte. 
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QUADRE IV. COINCIDÈNCIA ENTRE ELS LLIBRES QUE PROPOSA RENART I ELS DE LA BIBLIOTECA DEL SEU PARE 

LLIBRES DEL PARE % DE COINCIDÈNCIA SOBRE EL TOTAL LLIBRES DE LA PROPOSTA 

(no citats) 

15 

1 

5 

1 

3 

5 

0 

0 

11 

4 

2 

2 

(citats) 

27 

5 

12 

3 

2 

3 

0 

2 

14 

15 

11 

4 

 

En conjunt. . . . . . . . . . . 48.0 % (*) 

Art del Picapedrer. . . . . . . 71.4 % 

Arquitectura Civil. . . . . . . 57.1 % 

Arquitectura Hidràulica . . . . 50.0 % 

Arquitectura Militar. . . . . . 33.3 % 

Matemàtiques, Aritm. i Algeb. . 27.2 % 

Dibuix . . . . . . . . . . . . . 0.0 % 

Perspectiva. . . . . . . . . . 100.0 % 

Entre els textos espanyols. . . 42.1 % 

Entre els textos estrangers . . 57.6 % 

Entre els textos francesos. . . 68.7 % 

Entre els textos italians . . . 40.0 % 

(nous) 

32 

2 

9 

3 

4 

8 

4 

2 

19 

11 

5 

6 

(total) 

59 

7 

21 

6 

6 

11 

4 

4 

33 

26 

16 

10 

(*) Els textos que són presents en més d'una àrea han estat considerats més d'una vegada. 

que Josep Renart hi inclou són llibres que ja feia anys que 

s'havien publicat, com són el de Scamozzi, el de Le Clerc i els 

de l'un i l'altre Blondel, però en no figurar a la biblioteca 

del pare, ni tampoc en els inventaris del segle XIX, hem de 

suposar que Renart els coneixia a través dels seus col·legues de 

Barcelona. Això és el que passa amb el llibre de Le Clerc, del 

qual ens diu que va ser usat pel seu pare Francesc per a copiar-

ne alguns detalls dels ordres que Soler i Faneca havia fet 

servir en l'edifici de la Llotja de Mar i que és un llibre que 

ell, Renart, havia llegit més d'una vegada16. 

Arribats en aquest punt, podem establir ja una primera 

conclusió: podem dir que la cultura arquitectònica de Josep 

Renart va trobar en l'ambient familiar un fort recolzament. Les 

característiques que hem analitzat de la biblioteca del seu 

pare, i la relació estreta que hi ha entre els llibres que ell 
                                                 
16 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 63-64. 
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va llegir i aquells que va trobar al domicili patern, ens 

presenten un entorn familiar que no sols va propiciar l'estudi i 

el treball dels fills, sinó que era capaç d'oferir una tradició 

cultural d'alt nivell en el món de l'arquitectura del segle XVIII. 

Una cultura professional notable 

Ara, en un altre ordre de coses, caldrà veure si els llibres 

que ens proposa Josep Renart per a la formació de l'arquitecte 

són aquells que han de ser, a la vista de la realitat cultural i 

editorial del moment; és a dir, si Renart coneix més o menys la 

cultura arquitectònica de la seva època. Per això hem elaborat, 

a partir de diverses fonts17 el Quadre V que és una relació dels 

textos més importants editats a Espanya i existents en el moment 

en què Renart va escriure les seves recomanacions, és a dir al 

començament del segle XIX. Es tracta, doncs, de comparar aquest 

Quadre V amb el Quadre II corresponent a la proposta que hem 

anomenat Els llibres de l'arquitecte. 

Respecte d'aquesta relació ideal i teòrica, en la proposta 

de Renart hi trobem a faltar pocs llibres: el de López de 

Arenas, un text específic de poc interès a Catalunya; el de 

Ferrer, que ja ha quedat antiquat, i el de Giovanni Branca, que 

és una traducció molt tardana. Resten, però, els de Brizguz, 

Valzania i Villanueva, tres llibres que, avui, presenten un gran 

                                                 
17 Per confeccionar la relació dels tractats del segle XVIII a Espanya ens hem valgut de la 

Bibliografía de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo en España (1498-1880). Turner / Topos 

Verlag. Madrid / Vaduz, 1980, d'Antonio BONET CORREA (dir.); del monumental llibre de LEON 

TELLO, Francisco José i SANZ SANZ, María Virginia: Estética y teoría de la arquitectura..., 

Op.Cit.; de la Tesi doctoral citada de José Luis GONZALEZ MORENO-NAVARRO, i de la Tesi doctoral 

citada, de Jorge Alberto GALINDO. 
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interès, sobretot pel que fa referència a la construcció18, de 

manera que la seva absència mereix un comentari. 

El d'Atanasio Genaro Brizguz, Escuela de Arquitectura Civil, 

en que se contienen..., és un llibre editat a València l'any 

1738. En primer lloc diríem que es tracta d'un llibre antic, una 

obra divulgativa, que encara divideix l'arquitectura en recta i 

oblíqua seguint la tradició barroca. Només el "Libro III" parla 

de construcció, cosa que representa un 10 % del total; tracta 

sobre els materials, els fonaments i les fàbriques, i diu coses 

molt sabudes i generals, de manera que té poc interès específic. 

Tot i això no volem negar l'argumentada modernitat19, en el seu 

temps, del tractat de Zaragoza (o Saragossà, perquè l'autor era 

d'Alcalà de Xivert). El tractat de Brizguz no figura en 

l'inventari del pare de Josep Renart i tampoc no és recomanat 

per ell, però sí que figura en l'inventari del seu fill i la 

referència deu correspondre probablement a una, poc 

comprensible, edició tardana de l'any 1804. 

El tractat de Francisco Antonio Valzania, Instituciones de 

Arquitectura..., és un llibret sense làmines editat a Madrid 

l'any 1792, innovador pel seu caràcter crític en el tractament 

dels temes, però que no deixava de ser un text d'importància 

relativa si el comparem amb les traduccions del Vitruvi o amb 

el tractat de Simonin, per posar exemples contemporanis. 

Certament, vist des d'avui, aquest és un text molt interessant 

per diverses raons i una d'aquestes es allò que diu a propòsit 

de la construcció (el capítol II està dedicat a la solidesa i 

                                                 
18 És representatiu d'això que diem el fet, per exemple, que en l'obra de LEON TELLO, Francisco 

José i SANZ SANZ, María Virginia: Estética y teoría de la arquitectura..., Op.Cit. capítols V,VI 

i VII, es dediqui un ampli comentari a aquests llibres pel que fa a les tècniques de construcció. 
19 Ens referim a la valoració que d'aquesta obra fa Joaquín BERCHEZ GOMEZ en l'estudi introductori 

de l’edició facsímil de la traducció del Vitruvi de Perrault feta per Joseph Castañeda. 
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QUADRE V. TRACTATS EDITATS A ESPANYA EN EL SEGLE XVIII                                       /1. 

S'hi indica la data de la primera edició i les del segle XVIII que són conegudes. 
Els asteriscs (*) indiquen els llibres que figuren a la biblioteca del pare i/o en la proposta 
del fill. 
La informació completa de cada tractat es pot trobar, per ordre alfabètic d'autors, en l'apèndix I. 
 
 

 

 

 

1552/ 

1582/1797 

1585/1736.63.73.95.06 

1593/1702.22.60.64.68.92.06 

1625/1797 

1633/1727 

1665/1736.96 

    /1707-15.21-27.27.57.94 

    /1738.04 

    /1747 

    /1763 

    /1767.93 

    /1776.05 

    /1779-87.87-96 

    /1787 

    /1790 

    /1790 

    /1792 

    /1795 

    /1802 

 

 

TRACTATS D'ARQUITECTURA CIVIL S.XVI-XVIII 

Serlio 

Alberti 

Arfe 

Vignola 

Palladio 

López de Arenas 

Fray Lorenzo 

Tosca 

Brizguz 

García Berruguilla 

Rieger 

Plo i Camin 

Baïls (Principios) 

Baïls (Elementos) 

Vitruvio de Ortiz 

Branca 

Vitruvio de Castañeda 

Valzania 

Simonin 

Baïls (Diccionari) 

Pare 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

Fill 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

Falta 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 
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QUADRE V.                                                                                    /2. 
 

 

 

 

    /1700.08.35 

    /1743 

    /1744 

    /1756 

    /1769 

    /1772 

    /1776.05 

    /1781 

 

 

 

 

 

 

 

TRACTATS D'ARQUITECTURA MILITAR S.XVIII 

Fernández de Medrano 

Ignacio Sala 

Prosperi 

Labayru 

Muller 

Lucuce (Principios) 

Le Blond 

March 

 

 

 

 

 

Pare 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Fill 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

Falta 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No s'han inclòs, en el cas dels tractats d'arquitectura i construcció: 
- Els manuscrits, com el de Hermosilla. 
- Els llibres ja obsolets, com el de Sagredo. 
- Els llibres molt locals i allunyats com els d'Ardemans o Ferrer. 
- Els llibres de matemàtiques com els tres de Cerdà o el de Baïls-Campmany. 
- Els llibres específics, quan únicament s'ocupen de la traça, com el de Losada. 
- Els llibres que només s'ocupen de tècniques molt específiques, com els de Loriot o Diez. 
- Els d'agricultura i arquitectura com el de F. Agustí. 
 

No s'han inclòs, en el cas dels tractats de fortificació: 
- Els manuscrits, com els de Càlabro, Lucuce o Martel. 
- Aquells que fonamentalment són de matemàtiques, com el de Cassani, Benavente o Rovira. 
- Aquells que fonamentalment són de ciència militar, com el de Puga o el de Navia Osorio. 
- Els que ja hi figuren com a Tractats d'Arquitectura S. XVI-XVIII, com el de Tosca. 

 

 

 

 

FONT: Bonet Correa, A.: Bibliografía...Op.Cit. ; Capel, H.; Sánchez, J.E.; Moncada, O.: De Palas 
a Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en 
el siglo XVIII. Serbal/CSIC. Barcelona, 1988; Galindo,J.: Tesi doctoral...Op.Cit.; González 
Moreno Navarro, J.L.: Tesi doctoral...Op.Cit.; León Tello, F.J i Sanz Sanz, M.V.: Estética y 
teoría de la Arquitectura en los tratados españoles del siglo XVIII.; Lopez Piñero, J.M.: 
Diccionario...Op.Cit. 
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el capítol V a l'arquitectura hidràulica) sobretot pel seu to 

modern, que incorpora el pensament racional en la valoració de 

les coses. El llibre de Valzània també era present en la 

biblioteca del fill de Josep Renart. 

Finalment, els articles de Diego de Villanueva: Colección de 

Diferentes Papeles Críticos sobre todas las partes de 

Arquitectura, que havien estat editats a València ja l'any 1766, 

és a dir, que són contemporanis de Josep Renart. Es clar que la 

mateixa publicació es presenta no com un llibre d'arquitectura 

sinó com un recull de textos que filosofen sobre arquitectura, 

de manera que, si bé avui ens resulta molt útil per a entendre 

l'arquitectura del seu temps20, en aquell moment no era 

considerat com un tractat. Aquest llibre no figura en els 

amplíssims inventaris bibliogràfics de la família Renart fets en 

el segle XIX. 

En definitiva, pel que fa a aquests tres llibres, el de 

Brizguz és antic, i els altres dos eren, en l'època, llibres 

relativament importants i molt teòrics en el sentit que avui 

donem a la paraula teoria que, com veurem, es distint del que hi 

donava Josep Renart. En les recomanacions de Renart, tampoc no 

hi trobem llibres molt especialitzats en aspectes de la 

construcció, com són, per exemple, el de Loriot sobre les 

putzolanes, el de Tornos sobre els maons, o el de Diez sobre els 

estucs21. 

                                                 
20 SAMBRICIO, Carlos: "Diego de Villanueva y los `papeles críticos de arquitectura'" en Revista 

de Ideas Estéticas, pp 159-174. Madrid, 1973. 
21 LORIOT, L.-A.: Disertación sobre la argamasa que gastaban los romanos en la construcción de 

sus edificios. Madrid, 1776. primera edición francesa de 176 ; TORNOS, Miguel de: Memoria sobre 

las ventajosas utilidades de la Arcilla, especialmente para obras de Escultura y Arquitectura. 

Zaragoza, 1785; DIEZ, Ramón Pascual: Arte de hacer el estuco jaspeado o de imitar los jaspes a 

poca costa y con la mayor propiedad. Madrid, 1785. 
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Però això no ens ha d'estranyar: Renart recomana els llibres 

que parlen d'aquella construcció que ell no sap i, la qual no 

s'aprèn de la tradició. Probablement, si li haguéssim pogut 

preguntar perquè no tenia certs llibres, la seva resposta hauria 

estat quelcom d'aquest estil: "Què m'han de venir a 

explicar...". 

Pel que fa als tractats de fortificació, hi manquen els 

d'Ignasi de Sala, traductor al castellà de Vauban22; i el tractat 

de Labayru, elemental i probablement fora dels circuits de 

l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, institució a la qual 

Renart cedeix tota l'autoritat. 

Resumint: tot i les absències comentades, podem veure que hi 

ha una gran coincidència entre la relació dels llibres editats a 

Espanya que Renart ens proposa i la llista dels llibres, editats 

a Espanya també, hipotèticament importants en aquell moment, que 

configuren el Quadre V. Això ens permet avançar, amb vista a les 

conclusions, el nostre convenciment que Renart coneixia a fons 

els llibres d'arquitectura espanyols. I hem de ressaltar que 

aquesta coincidència es donava també, respecte dels llibres de 

Francesc Renart, el pare de Josep. 

Quant als llibres estrangers, és notable la presència de 

textos francesos i italians23 que constitueixen prop de la meitat 

del total dels llibres que Josep Renart ens proposa. Quasi un 

60 % d'aquests textos estrangers prové com ja hem explicitat 

(Quadre IV) de la biblioteca paterna. Però hi ha més encara, ja 
                                                 
22 Es possible que, en haver trigat tants anys a aparèixer, les traduccions de Sebastién Le 

Preste de Vauban aviat haguessin quedat obsoletes. 
23 Josep Maria MONTANER explica en La modernització de l'utillatge..., Op.Cit. pp 86-88 que la 

cultura francesa ve a substituir, al segle XVIII, la italiana de començaments del segle XVII; i 

que, efectivament, la cultura anglesa i alemanya només arribà, a Espanya, a través d'alguna 

traducció esporàdica com, en el nostre cas, serien els llibres de Muller o Rieger traduïts per 

M. Sánchez Taramás i Miguel Benavente, respectivament. 
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ho hem dit a l'epígraf anterior: dels textos "nous" estrangers 

que Josep Renart proposa, la majoria foren editats al segle XVII 

o al començament del segle XVIII; en canvi, s'hi troben a faltar 

textos importants de la segona meitad del segle XVIII, com poden 

ser el Cours de J.F. Blondel i els llibres de Patte o de 

Perronet, per referir-nos només als francesos. 

En definitiva, Josep Renart no coneixia tan bé la literatura 

estrangera com l'espanyola, i aquella era relativament més ben 

representada en la biblioteca del pare que en la seva proposta. 

Això però, no ens impedeix concloure, després de l'anàlisi 

efectuada, que el que hem anomenat Els llibres de l'arquitecte  

-aquest conjunt de llibres que l'arquitecte ha de conèixer per a 

treballar en els camps de l'Arquitectura Civil, Militar i 

Hidràulica- és un testimoni de l'àmplia visió que té Josep 

Renart dels tractats del segle XVIII. Aquesta visió i, a la 

vegada, el coneixement que ens mostra, en els mateixos 

Quinzenaris, de cada un dels textos que recomana, ens permet 

afirmar que l'autor posseeix una notable cultura professional. 

Tot i això, ara el més important és no perdre de vista la 

construcció, i allò que ens interessa sobretot és saber què en 

diu Josep Renart i Closes, de la construcció, en els llibres. 
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II.2 ELS LLIBRES DE JOSEP RENART. 

Per a Josep Renart, el Quart Quinzenari, és "el quinsenario 

de oro: por las grandes utilidades; que puede sacar un 

Arquitecto Joven y mucho esperiencia para la construcción de sus 

obras de la Arquitectura, Civil; Militar; Ydràulica..."24. 

Insisteix també en la idea que a partir de la lectura dels 

Quinzenaris, sobretot d'aquest Quart, l'arquitecte jove, que es 

el seu fill, podrà presentar-se amb el bagatge d'un home 

experimentat de 50 o 60 anys, que és ell mateix25. 

Quan Renart escriu el Quart Quinzenari només ha acabat el 

Primer i el Segon, i li diu al seu fill -probablement perquè veu 

les seves necessitats d'actuació professional immediata en 

l'àrea de fortificacions a causa de la guerra- que abans del 

Tercer li envia el Quart, perquè, en definitiva, és el més 

necessari de tots i que després -i així ho va fer- ja li enviarà 

els altres26. 

El Quart Quinzenari està dedicat a la construcció, i les 

seves vint primeres pàgines són de comentari bibliogràfic. Però 

és interessant destacar que aquest comentari no es fa únicament 

sobre llibres que en podríem dir de construcció, sinó que es fa 

sobre tots els llibres o, millor dit, sobre un recull 

acuradament triat d'entre els que Renart ha proposat com a 

llibres de l'arquitecte. Es a dir, que, anant al gra, es tracta 

d'escollir, d'entre tots els llibres útils, aquells que són 

fonamentals, que són els que ell fa servir; per això hem titulat 

aquest capítol Els llibres de Josep Renart. 

                                                 
24 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pròleg. 

25 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pròleg i Cartes n. 17 i 21 de 24.10.1809 i 28.11.1809 

respectivament. (26). RENART, Josep: Cartes n. 21 de 28.11.1809. 
26 RENART, Joseph: Cartes n. 21 de 28.11.1809. 
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La idea d'allò que un arquitecte necessita és la següent: 

primerament, el present Quinzenari, el Quart, que tracta de la 

construcció; després, els altres Quinzenaris, en els quals dóna 

una visió general de l'arquitectura, i, finalment, un grup 

escollit de llibres, alguns dels quals, com els d'arquitectura 

civil, ja ha comentat en el Primer Quinzenari. Però d'altres, 

com són els d'arquitectura militar i hidràulica, que encara no 

ha pogut comentar, es veu ara obligat a fer-ho, malgrat que, 

després, en les bibliografies corresponents dels Quinzenaris 

posteriors n'hi inclourà més, també importants però no tan 

necessaris, que són els que nosaltres ja hem relacionat en el 

Quadre II. També en les Cartes insisteix en la mateixa 

selecció27, és a dir, no hi ha cap tipus de dubte que aquests són 

els llibres que Josep Renart considera fonamentals. 

Aquests pocs llibres fonamentals que titulem Els llibres de 

Renart responen també, lògicament, al seu angle personal de 

visió d'acord amb el seu treball i el treball del seu fill, que 

comença en aquell moment. Per això, contenen un important 

bagatge d'arquitectura militar i hidràulica malgrat que el 

mateix Josep Renart, com ja hem dit, considera que 

l'arquitectura és sempre una mateixa cosa i que en el fons 

l'arquitectura civil és també tractada en les altres. 

En el Quadre VI hem recollit aquests llibres fonamentals. Hi 

podem veure, en primer lloc, una gran precisió, en la mesura en 

què volums distints d'un mateix tractat són separadament 

classificats (és el cas del tractat de Sánchez Taramás o del de 

Baïls), o bé (el cas del manuscrit de Lucuce) quan recomana 

únicament un capítol d'entre vuit. No hi ha dubte que aquesta 

precisió pressuposa un bon coneixement dels textos. 

                                                 
27 RENART, Josep: Cartes, n. 4 i 13 de 26.07.1809 i 30.09.1809, respectivament. 
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QUADRE VI. ELS LLIBRES DE JOSEP RENART 

MATEMÀTIQUES : 

 

ARQUITECTURA CIVIL : 

 

 

 

 

ARQUITECTURA MILITAR : 

 

 

 

ARQUITECTURA HIDRÁULICA : 

 

 

 

 

 

ART DEL PICAPEDRER : 

 

CÀLCUL : 

 

  

Baïls (Principios) / vol. I, II, III 

 

Palladio / vol. I, II, III, IV 

D'Aviler 

Baïls (Elementos) / vol. IX, primera part 

Milizia / vol. I, II, III 

 

Lucuce (Curso) / cap. IV 

March (Suplemento) 

Muller-Sánchez Taramás / vol. I 

 

Belidor (Arquitectura Hidràulica) / vol. I, II 

Gotier (Ponts i Camins) / vol. I, II 

Muller-Sánchez Taramàs / vol. II 

Baïls (Elementos) vol. IX, segona part 

Canal Imperial 

 

Simonin 

 

Lucuce (Disertación) 

Lucuce (Advertencia) 

Plo y Camin 

 

 

A més, caldria considerar el Poy d'Aritmètica i el "Llibret dels Ordres" (?), citats en les 
Cartes n. 17 i 16. 
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Constatem també que, si pot, Renart proposa més llibres 

espanyols que no pas estrangers. Tot i això, inclou els tractats 

de Palladio, d'Aviler i Milizia, en l'arquitectura civil i els 

de Belidor i Gautier en la hidràulica. Finalment, hem 

confeccionat un nou grup que anomenem llibres de càlcul, on hem 

inclòs els dos llibrets de Lucuce i el manual de Pló, molt útils 

sobretot per l'amidament de l'obra. 

Altrament, ja podem veure la influència de l'Acadèmia de 

Matemàtiques28 en el conjunt de tractats que se'ns proposa. Els 

de Lucuce, March i Sánchez Taramás, són textos produïts a redós 

d'aquella institució. Pedro de Lucuce (1692-1779) fou director 

de l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona des de 1739 fins a la 

seva mort. Josep Ignasi March (1760?-1811), fill del comerciant 

Salvador March de Reus, era capità del Regiment de Dragons de 

Sagunt i tenia una gran estima pel qui havia estat el seu 

mestre, Pedro de Lucuce29. Miguel Sánchez Taramàs (?-1789) era un 

professor de l'Acadèmia de Matemàtiques, que va ser-ne director 

a la mort de Lucuce. 

La influència i el respecte per l'autoritat de Benet Baïls 

(1730-1797) és també una constant en els escrits de Renart. 

Baïls, fill de Sant Adrià del Besòs, s'havia format a Tolosa de 

Llenguadoc i després a París, fins que va ser cridat a Madrid com 

a director de matemàtiques de l'Acadèmia de San Fernando. Baïls 

era també membre de l'Acadèmia de Ciencies i Arts de Barcelona i, 

segons Tello i Sanz, i també Renart, un dels homes moderns amb 

més capacitat de divulgar els millors autors europeus30. 

                                                 
28 Per a tot el que fa referència a l'Acadèmia de Matemàtiques, vegeu CAPEL, Horacio (et altr.): 

De Palas a Minerva..., Op.Cit. pp 126-146. 
29 Les dades familiars són d' ARRANZ, Manuel: Mestres d'Obres i Fusters..., Op.Cit. pp 290-291. 

30 LEON TELLO, Francisco José i SANZ SANZ, Maria Virginia: Estética y teoría de la 

arquitectura...,Op.Cit. pp 324-325. 
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A continuació tractarem de donar una visió crítica però molt 

sintètica d'aquests llibres, recolzant-nos també en el que s'ha 

publicat sobre ells i fent referència a la proposta inicial de 

Renart, més àmplia, que ha permès compondre el ja comentat 

Quadre II. 

Matemàtiques i arquitectura 

Tot i que en el Primer Quinzenari, Renart ens ha recomanat 

per a l'estudi de les matemàtiques els tractats de Tosca, 

Lucuce, Cerdà i Baïls, ara només centra l'interès en els llibres 

de Baïls, perquè són més moderns i també perquè el seu autor és 

d'aquí i gaudeix d'autoritat. Recomana l'edició que va precedir 

els Elementos, propiciada per l'Acadèmia de San Fernando, és a 

dir, els anomenats Principios dels quals, segons ell, se'n va 

fer una edició de tres volums i una altra de quatre, abans i 

després respectivament de publicada l'obra general31. I, 

precisament, diu, és aquesta de tres, la que el seu fill va 

estudiar a Cordelles, classes de matemàtiques ara auspiciades 

per l'Acadèmia de Ciències, arran de l'expulsió dels jesuïtes32. 

D'aquesta obra (amb dos primers volums de geometria i 

àlgebra i un tercer de dinàmica, estàtica i hidrostàtica), 

després de transcriure el sumari, Renart en diu que és moderna i, 

que tot i que no segueix el mètode d'Euclides (amb això, 

probablement vol fer referència als seus detractors), és clara i 

comprensible, i està fonamentalment treta de les idees de Bezout, 

que era el secretari de l'acadèmia d'arquitectura de París33. 

                                                 
31 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 5. 

32 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 2. 

33 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 21. 
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Renart no té cap dubte que les matemàtiques són de gran 

utilitat, no en el sentit d'entendre les matemàtiques com a 

coneixement general que comprèn també l'arquitectura, sinó com 

un instrument (la geometria, l'àlgebra, etc.) de racionalització 

de la ciència, i acaba dient: "cualquier Arquitecto qe no hesta 

enterado de estas Materias de laa Matemática, no puede hacer 

muchos progresos en su Arte, tanto en Civil, militar, y 

Hidraulica"34. 

Arquitectura civil 

L'ampli nombre de llibres que Renart ha recomanat com a 

llibres d'arquitectura civil, que es llisten en el Quadre II, 

queda reduït en la seva proposta fonamental, a quatre. Els 

tractats de Palladio, d'Aviler, Milizia i Baïls. 

-Els Quatre Llibres de Palladio: 

Renart, en el Primer Quinzenari, resumeix el contingut de 

cada un dels quatre llibres d'Andrea Palladio I quattro libri 

dell'architettura, i s'entreté, a l'hora de parlar del tercer, a 

propòsit dels ponts35. 

El llarg comentari de Renart acaba amb les paraules següents 

"Los quatro tomos, qe composieron modernamente en Benecia, de 

todas especias de edificios de este insinne Paladio, se ve la 

profundidat de ydeas y ornatos qe abia, en este celebre hombre, 

porqe la mayor parte de ellos, hastanguan un gusto, muy 

elegante, causando mucha gravedad, por la cordinacion tan 
                                                 
34 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 5. 

35 S'estén parlant del fet que Palladio exclou la fonamentació de ponts en terrenys falsos, 

opinió que, diu Renart, ha quedat superada gràcies a Belidor i a la posada en pràctica de les 

seves indicacions, per exemple, en els ponts sobre el Jarama a Aranjuez o sobre el Llobregat a 

Molins de Rei, que han estat fonamentats sobre pilonatge sense que hagin presentat cap tipus de 

problema. 
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brillanta de todas sus partes; y pueden sacar de ellos; mutcha 

enseñansa y muy copiosas ideas; todas las obras referidas de 

este principe de los Arquitectos los ebisto y leido muchas 

veces"36. 

El fet que Renart hagi consultat els "Quatre Llibres" d'una 

recent "edició veneciana" exclou l'ús de l'edició traduïda per 

Joseph Ortiz y Sanz, propiciada per l'Acadèmia de San Fernando i 

editada en 1797, la qual, d'altra banda, només conté els dos 

primers llibres. La referència a una edició veneciana recent ens 

fa pensar o bé en una còpia de la versió anglesa de Leoni feta 

per Buttoni cap a 1740, o -més verossímil- en la versió de 

Bertotti de 1786, la qual va començar-se a publicar a Madrid en 

fascicles l'any 1795 (per bé que només en va sortir el primer), 

o també, encara que seria estrany, en una edició veneciana que 

Ortiz qualifica de contrafeta37. 

El que és cert, però, és que l'actualitat de Palladio havia 

ressorgit sobretot com a conseqüència del neopal·ladianisme 

anglès que va propiciar l'edició dels "quattro libri" preparada 

per Giacomo Leoni l'any 1715. Diuen que el neopal·ladianisme 

tingué ressò a Catalunya38, cosa que, segons el que es pot 

desprendre de la lectura dels textos de Renart, podem confirmar. 

                                                 
36 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 46-47. 

37 PALLADIO, Andrés: Los quatro libros de Arquitectura. Traduïts i il·lustrats amb notes per Don 

Joseph Ortiz i Sanz. Imprenta Real. Madrid, 1797. pp XI-XII.  

Per a més informació sobre la relació de Palladio amb Espanya cal veure GUTIERREZ, R. i 

VIÑUALES G.: "La fortuna di Palladio in Spagna", Bolletino del Centro Internazionale di Studi 

di Architettura Andrea Palladio, 1971, Vol XIII, pp 320-329. 
38 Pedro NAVASCUES, en la introducció al llibre d'ACKERMAN sobre Palladio, insinua la particular 

influència pal·ladiana en la Catalunya de la primera meitat del XIX.  

Manuel ARRANZ, en la biografia de Josep Renart en Mestres d'obres i fusters..., Op.Cit. pp 391-

392, diu que la versió del tractat de Palladio consultada per Renart és la de Bertotti i que, 

en l'entorn de Renart, ressorgia el pal·ladianisme. 
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Hem de fer notar, això no obstant, que els llibres de Palladio 

no figuren en cap dels inventaris de la biblioteca familiar. 

-El Cours d'Architecture de D'Aviler:  

El tractat de D'Aviler, aparegut a finals del segle XVII 

(1691) suposa un gran esforç pedagògic de dissecció de 

l'arquitectura, és a dir, mostra també tots els problemes de la 

construcció. Tracta de resumir l'arquitectura civil i hidràulica 

fent-la comprensiva a base d'un llenguatge planer, més proper al 

que es fa servir en la pràctica. Potser per això les seves 

làmines van formar part dels gravats de l'Encyclopédie de 

Diderot i D'Alembert39. Es el primer tractat que presenta un 

esquema expositiu distint dels de Vitruvi, Alberti o Palladio, i 

dedica una part important a la construcció, amb innovacions com, 

per exemple, l'ús del ferro per a aguantar arquitraus de pedra40. 

Com diu Wiebenson, el de D'Aviler és el primer tractat 

pròpiament francès que aparegué al final del segle XVII i acabà 

convertint- se en l'obra estàndard dels arquitectes del segle 

XVIII, època en què es feren moltes reedicions i traduccions41. 

Renart en diu encara en 1809, "es el mejor qe A salido en la 

Francia hasta el dia, y de él se pueden sacar, mutchas ideas muy 

buenas, y puede intruyir mutchas cosas, muy utiles; por la 

variedad de obras qe lleve de algunos insinnes Arquitectos; como 

son de Viñola, lleva las cinco Hordenes de Arquitectura ab sus 

comentaris; las Figuras, y las discripcions de los mes bons 

edificis de ell: de Miquel-Angel de instruccions i de preceptes 

                                                 
39 PICON, Antoine: Architectes et Ingénieurs au siècle des lumières. Parenthèses. Marseille, 

1988. pp 26-30. 
40 GONZALEZ MORENO NAVARRO, José Luis: Un estudio sobre el proceso de desvinculación..., Op.Cit. 

pp 109-115. 
41 WIEBENSON, Dora: Los Tratados de Arquitectura, de Alberti a Ledoux. H.Blume. Madrid, 1988, pp 

121-123. 
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de mols nous diseños concernents a la distrioucio, y a la 

decoracio; y el modo de construhir los edificios de cal, y 

canto; de carpintero, de las Armaduras; de sarrajero, de la 

decoracio de las piesas de, madera, de los Jardines: 

generalmente todo lo que mira el harte de construhir;..."42. 

-El tractat de Milizia: 

Després d'explicar el sumari de cada un dels tres volums que 

componen els Principij dell'Architectura Civile de Francesco 

Milizia, publicat per primera vegada l'any 1781, Renart escriu: 

"Este insinne Autor, ha sido, el hombre que ha filasofado, toda 

la Arquitectura Civil, de un modo mas elegante, sutil, 

ingenioso, haciendonos ver muy palpapblamente el Buen Gusto, y 

el mal gusto de la Arquitectura, los defectos qe se han cometido 

en ella, disserniendo, lo bueno, y malo que llevan los autores, 

qe han tratado de esta Arte; verdad es, qe de algunas de sus 

maximas, que parecen muy bien fundadas; se puede uno separar de 

ellas como son hensi en su escrupulosidad rigurosa, sin faltar 

en esto en el Buen Gusto de la Arquitectura"43. 

Contràriament al que s'ha dit, Renart no llegia amb 

facilitat l'italià44 i en canvi sí que llegia el francès. Per 

això, la consideració que expressa per les obres de Palladio i 

de Milizia és més probable que tingui com a valor afegit el 

reflex de l'ambient; en aquest sentit, les seves paraules són 

encara més significatives. 

Milizia és un sintetitzador i un divulgador de tota una sèrie 

d'argumentacions que es realitzen entorn de l'arquitectura clàssica 

                                                 
42 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 64-65. 

43 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 69-70. 

44 RENART, Josep: Cartes n. 3 de ??.07.1809. 
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al llarg del segle XVIII i, als professionals d'aquí, els dóna la 

possibilitat de fer una lectura conjunta del bo i el dolent, com 

diu Renart, i de poder escollir de veure tot reunit el complex 

panorama arquitectònic que s'ha anat gestant amb els anys en 

distints indrets geogràfics, i de poder començar a fer-ne història. 

Però Milizia representa també un camí cap al futur en la mesura en 

què, a la vegada que transmet el millor del classicisme, té la 

virtut de posar en crisi qualsevol seguretat en aquest, recull la 

incipient valoració de l'arquitectura medieval i es fa ressó de les 

idees que provenen de l'empirisme anglès. Curiosament, aquest 

llibre tan eclèctic serà un dels llibres de capçalera de notables 

arquitectes catalans encara a mitjan segle XIX45. 

-El tractat de Baïls: 

El tractat de Baïls és el tractat d'arquitectura civil que 

Josep Renart millor coneix i més fa servir perquè el té més a 

prop. Fou publicat l'any 1790 com a part primera del volum IX 

dels Elementos de Matemáticas. 

Com molt bé han dit León i Sanz: "Los miles de páginas que 

integran sus 'Elementos' suponen una laboriosidad que es forzoso 

admirar. Por otro lado, si comparamos su Tratado de Arquitectura 

Civil cin los aparecidos anteriormente, se advierte que además 

de los autores tradicionales, Bails ofrecia al lector nuevas 

fuentes de información, a veces mencionadas en otros tratados 

españoles, pero no extractadas y traducidas como en el suyo, 

salvo los reducidos casos de versión española de obras 

determinadas."46. 

                                                 
45 HEREU, Pere: Elies Rogent i Amat. Memòries, viatges i lliçons. Col·legi d'Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics de Barcelona. Barcelona, 1990, pp 17. 
46 LEON TELLO, José i SANZ SANZ, Maria Virginia: Estética y teoría de la arquitectura..., Op.Cit. 

pp 325. 
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Tot i que Renart considera Baïls més bo en matemàtiques que 

en arquitectura civil, després d'haver descrit el sumari del 

tractat, acaba dient: "Estas circunstancias trata Bayils en su 

libro de Arquitectura qe ha sabido, y ha conocido, escojer en lo 

mejor de los Autores qe tratan de esta Materia; y su obra auria 

xxxxx mejor, si ubiera llevado los perficeles y fatchadas de los 

edificios qe lleva sus planos, y de Alguna Casa de Campo los 

planos perfiles y elevaciones de ellas. Baïls ha sido (aunqe con 

muchos mas conocimientos, y de mas profundidad de todas las 

partes por estar en el dia mas adelto qe aquellos tiempos las 

Matamaticas; como consta en todos los tomos que ha dado a luz) 

un segundo padre Tosca de un entendimiento elevado... que se le 

puede atribuir el ladron español..."47. 

Arquitectura militar 

Tal com es pot veure en el Quadre II, en el Cinquè 

Quinzenari Renart ens recomanarà els dos volums de La science 

des ingénieurs, de Belidor, els dos de Lucuce i el de March, el 

primer volum del llibre de Muller traduït per Sanchez-Taramás i 

el tractat de Le Blond. Ara, en el Quart ho redueix a un capítol 

d'un dels de Lucuce, el de March i el primer volum de la 

traducció del llibre de Muller.  

Dels llibres de Lucuce que Renart ens recomana, el més antic 

és el Curso de Matemáticas, un manuscrit48 (48) que servia per a 

l'ensenyament de cadets a l'Acadèmia Militar, i d'aquest 

concretament recomana la IV part, el Tractat de Fortificació. El 

curs constava de vuit parts (I Aritmètica, II Geometria, III 

Trigonometria, IV Fortificació, V Artilleria, VI Cosmografia, 

                                                 
47 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 72-73. 

48 Pel que fa el Curso de Matemáticas de Lucuce veure CAPEL, Horacio (et altr.): De Palas a 

Minerva... Op.Cit. pp 228-229. 
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VII Estàtica i VIII Arquitectura Civil). Considera, doncs, 

especialment interessant allò que fa referència a la construcció 

militar del curs de Lucuce i, en canvi, no parla de la part 

d'Arquitectura Civil. Renart ens recomana també, el llibre 

Nociones militares o suplemento a los Principios de 

fortificación de D. Pedro de Lucuce, que Josep Ignasi March 

reedita i amplia en 1781 com a complement dels Principios de 

Fortificación (aquests, en canvi, no recomanats per Renart) de 

qui havia estat mestre a l'Acadèmia de Barcelona49. 

El Tratado de Fortificación o Arte de construir los 

Edificios Militares y Civiles, de l'anglès John Muller profesor 

de la Royal Academy of Artillery of Woolwich, traduït al 

castellà per Miguel Sánchez Taramás, havia estat editat 

originalment en anglès l'any 1755. A Barcelona, fou editat en 

dos volums, el primer -com diu Renart- corresponent a 

l'arquitectura militar i, el segon, a l'arquitectura hidràulica, 

per Thomas Piferrer l'any 1769 amb uns digníssims gravats de 

Pauner, els quals afegeixen, respecte de l'original anglès, 22 

noves làmines que representen alguns dels projectes militars més 

importants de Catalunya (Casernes de la Barceloneta i Reus, 

plànols del Castell de Figueres i de la Ciutadella de Barcelona, 

gravats del Pont del Llobregat, etc.). 

El primer volum tracta de murs de contenció, arcs i voltes, 

materials (especialment fusta) i edificis militars, i és una 

traducció directa de l'anglès amb algunes notes afegides per 

l'autor. Allò que resulta més interessant és el marc científic i 

d'atenció a la problemàtica econòmica de l'obra, que apareix per 

primera vegada en la literatura espanyola d'arquitectura. 

                                                 
49 Tal com Renart mateix explica en el Primer Quinzenari, pp 16, el text de Principios de 

fortificación que contienen las definiciones de los términos principales de las obras..., havia 

d'acompanyar un llibre de "reflexions" del Marqués de la Mina que mai no es va arribar a 

publicar. 
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Francisco León Tello i Virginia Sanz diuen: "Conviene 

advertir que Muller pertenece al grupo de autores especulativos 

que fundamentan toda su teoría en una estricta base 

matemática;.. reúne ciencia y experiencia. Se apoya 

especialmente en Belidor, si bien remite tambien a diversos 

autores anteriores como Vauban" i sobre la traducció afegeixen: 

"Sanchez Taramás puede considerarse más coautor que mero 

traductor del tratadot.."50. Renart en diu: "... es muy bueno 

para la construccion de obras, tanto militares, como civiles; es 

mas moderno, qe el libro de la ciencia de yngenieros; qe trata 

de las mismas materias..."51. 

Arquitectura hidràulica 

Durant la segona meitat del segle XVIII, la feina de ponts i 

camins, subjecte de l'arquitectura hidràulica, aquí a Espanya 

estava encara en mans de l'arquitecte. El Traité de Ponts et 

Chemins de H. Gautier, publicat l'any 1716, és un dels primers 

textos que ja manifesta la preocupació per la precisió del 

projecte i per l'exactitud en el càlcul del pressupost, i conté 

tot un capítol dedicat a la comptabilitat52. 

L'enginyer militar d'origen català, Bernat Forest de Belidor 

representa, per a Alberto Pérez Gómez53, la primera temptativa 

metòdica per resoldre els problemes de construcció en 

l'enginyeria i l'arquitectura. Belidor preconitzà la 

incorporació de la matemàtica a l'arquitectura com l'única 

                                                 
50 LEON TELLO, Francisco José i SANZ SANZ, María Virginia: Estética y teoría de la 

arquitectura..., Op.Cit. pp 154. 
51 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 8. 

52 PEREZ GOMEZ, Alberto: L'architecture et la crise de la science moderne, pp 228. Pierre 

Mardaga. Brussel·les, 1987. 
53 PEREZ GOMEZ, Alberto: L'architecture et la crise..., Op.Cit. pp 220-225. 
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possibilitat de sortir de la irracionalitat a què la pràctica 

l'havia reduït.  

Autor de La Science des Ingénieurs (1729), uns anys més tard 

escrigué Architecture Hidraulique ou l'Art de conduire, d'elever 

et de menager les eaux pour les differents besoins de la vie. 

Aquest llibre, del qual s'ha dit que ja enllaça amb les obres del 

segle XIX, com ara l'Architecture Hidraulique de Gaspar Riche de 

Prony54, posa de manifest que la construcció no té res a veure amb 

la geometria i amb la pràctica, sinó amb la teoria basada en les 

matemàtiques i les ciències de la mecànica i de la hidràulica. 

Renart recomana també, i de manera principal per la seva 

proximitat, el segon volum de la traducció del llibre de John 

Muller feta per Miguel Sanchez Taramás, dedicat a l'arquitectura 

hidràulica, que conté nombroses addicions sobre obres de caire 

públic catalanes i espanyoles. Renart diu a més que aquest 

llibre equival al segon volum de l'Arquitectura Hidráulica de 

Baïls, el qual mai no va ser entregat a l'impremta.  

Tello afirma d'aquest segon volum de la traducció de Muller 

que pràcticament és tot original de Taramás i que les addicions que 

hi fa són de gran valor històric per a l'estudi de l'arquitectura 

hidràulica hispana55. Finalment, Renart ens recomana el llibre de 

Baïls, volum IX, part segona, que tracta de fonamentacions d'obres 

hidràuliques i de canals de rec i navegació. 

L'art del picapedrer 

El tractat d'estereotomia de Simonin és una traducció al 

castellà d'un altre tractat francès de finals de segle (1795) 

                                                 
54 PICON, Antoine: Architectes et Ingénieurs..., Op.Cit. pp 280-282. 

55 LEON TELLO, Francisco José i SANZ SANZ, Maria Virgínia: Estética y teoría de la 

arquitectura..., Op.Cit. pp 154. 
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que, malgrat que en bona part constitueix un recull dels 

inextricables coneixements anteriors, és encara de poca utilitat 

per a la construcció que, en aquest terreny de l'art del 

picapedrer, manté una forta empremta de receptes i secrets 

professionals. 

Renart dedica un ampli comentari al tema, fent literalment 

seva la introducció del llibre que recomana, de la qual, entre 

altres paràgrafs, transcriu: "La pratica Basta a los 

trabajadores, pa quienes la Montea es un arte poco menos que 

mecanico; y los conocimientos, qe en ellos se deven suponer de 

la Geometría son bastante superficiales; mas contentarse con 

esto seria no satisfacer a la mayor parte, ni cumplir con el 

ojeto de esta obra, cuando pa el Arquitecto qe debe poseer, con 

la pratica, el conocimiento de los principios sobre que se 

funda, es el corte de las piedras un arte liberal."56. 

Efectivament, a França som ja molt a prop de Gaspard Monge. 

La transcripció continua manllevant la introducció del 

tractat francès a través de la Història de l'Art del Picapedrer 

i repassa els principals autors, naturalment francesos. 

Finalment Renart hi afegeix uns comentaris -aquests sí que ja 

són ben seus- sobre els tractats de Tosca i Baïls, per acabar 

dient: "A mi consepto, el mejor libro qe se ha escrito, de los 

Cortes de Canteria o Arte de la Montea, es el libro qe salió, en 

el año 1793, escrito en Francés por Mr. Simonin..., porqe todas 

las obras que antes de ésta han tratado los cortes canteriles 

carecen de formulas praticas"57. Justificant així que dels set 

llibres inicialment recomanats (Quadre II) només un, el darrer, 

hem de considerar fonamental. 

                                                 
56 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 74. 

57 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 79-80. 
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Finalment, encara sobre el mateix argument, Renart conclou 

el Primer Quinzenari amb aquestes paraules tan significatives: 

"...qualquier, Arquitecto, qe aplicada sus cortes de canteria; 

sin necesitat de Aserlos, no mas para qe se le antoje o para 

server su pericia, qe tiene en esta materia, formando a sus 

edificios; viajes, contra viajes, curbas y demas, qe por lo 

regular desdisen estos de la firmesa, gravedad, y bellesa de la 

Arquitectura han de saber tales Arquitectos, qe no tan 

solamente, deven aplicar estas inperfecciones, en los edificios, 

sino que su ingenio ha de discurrir, apartarse, no tan solamente 

de ellos; sino de aquellos qe paresen indespensables, qe seven a 

hacer porqe hade tener, entendido, tales Arquitectos, qe nada 

hace mejor en los edificios, qe el nivel, o qe forme, o qe este 

en angulo recto; y el table plom, o qe las lineas verticales, de 

su fabrica, esten perpendiculares, sobre las orisontales, que 

forman tambien angulo recto, qe es el mas solido y hermoso que 

se puede hacer, en los edificios, por estar de acuerdo con las 

reglas de la Bella Arquitectura qe le corresponde"58. Havíem dit 

que, a França, érem ja a prop de Gaspard Monge; aquí, com a 

mínim, ja hem sortit del barroc, en aquest sentit les 

conviccions de Josep Renart es mostren ben fermes. 

El càlcul i la pràctica del treball quotidià 

Ens resten finalment tres obres per completar aquesta 

selecció de llibres fonamentals recomanats per Josep Renart en 

el Quart Quinzenari. Aquestes obres no figuren en cap de les 

àrees que ell estableix de les relacionades en el Quadre II. Es 

tracta dels dos llibrets del director de l'Acadèmia de 

Matemàtiques, Pedro de Lucuce. L'un, Disertación sobre las 

medidas militares que contiene la razón de preferir el uso de 

las nacionales al de las forasteras, de 1773, ja present en la 

                                                 
58 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 82-83. 
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biblioteca del pare, absolutament imprescindible no solament per 

lligar Catalunya amb Castella, sinó també en cas de voler 

consultar els tractats estrangers, atesa la disparitat d'unitats 

de mesura existents. L'altre, Advertencia para la medida y 

cálculo de desmontes para las obras de fortificación, era un 

llibret que ensenyava una pràctica imprescindible per a 

l'exercici de l'arquitectura hidraúlica i militar, i havia estat 

escrit per Lucuce al caient de la construcció del Castell de 

Figueres, i publicat en 1766. 

El tercer llibre és el manual de Antonio Pló y Càmin: El 

Arquitecto Práctico, Civil, Militar y Agrimensor. Editat en 

1767, que respon també a un tipus d'exigències molt arran de la 

feina de mateix autor. Es un llibret destinat a la solució dels 

problemes, fonamentalment de base geomètrica, de l'amidament i 

de la execució de les obres, sobretot parla d'arcs i voltes i 

també de nocions de topografia. 

Com diuen León i Sanz aquest llibre supera l'empirisme dels 

mestres de cases, i la seva ensenyança és científica, amb un 

fonament matemàtic rigorós però fàcilment comprensible59. Renart 

el critica, en part, quan diu que en aquest llibre hi ha 

"...algunas cosas en el arte de medir o geometria que necesitan 

de mas confirmación, y no tienen la pureza que requiere; no 

obstante esto es muy util y bueno para un arquitecto o 

agrimensor o canador de tierras..."60. 

                                                 
59 LEON TELLO, José Francisco i SANZ SANZ, María Virginia: Estética y teoría de la 

Arquitectura..., p 242. 
60 RENART, Josep: Cartes, n. 14 de 02.10.1809. 
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II.3 A TALL DE CONCLUSIONS PARCIALS. 

Al llarg del capítol ja hem avançat dues grans conclusions 

que ara cal recordar. La primera, que la cultura arquitectònica 

de Josep Renart havia trobat en l'ambient familiar, sobretot del 

seu pare i també del seu germà, un estímul i un suport 

importants; la segona, que aquesta cultura, en el seu conjunt, 

podia ser qualificada de notable atès el coneixement que Renart 

manifesta de la bibliografia del seu temps. 

Sobre la primera conclusió cal dir complementàriament ara 

amb una major perspectiva, unes paraules sobre la perplexitat 

que ens produeixen tots els indicis que hem anat registrant, que 

revaloritzen la figura professional de Francesc Renart,el pare 

de Josep, del qual, fins avui, sabem ben poques coses61. 

Les xifres que hem donat, a propòsit del bon coneixement 

bibliogràfic de Francesc, es queden curtes si tenim en compte 

que en els citats inventaris del segle XIX apareixen alguns 

tractats de la primera meitat del segle XVIII com són els de 

Dupain, Buchotte, Michelotti, Blondel o fins i tot el de Pló y 

Camin, que, aparentment, Josep Renart afegeix com a llibres 

"nous" dins la seva proposta. Probablement aquests tractats ja 

figuraven a la biblioteca del seu pare, si bé no apareixen en 

l'inventari "post-mortem" perquè quan aquest es va fer no eren a 

la prestatgeria (potser en mans d'un o altre fill). Si això fos 

així, tant la influència de la biblioteca del pare sobre la 

proposta del fill, com les consideracions sobre el bon nivell de 

la cultura arquitectònica paterna, es veurien encara 

augmentades. 

                                                 
61 Només Joan Bassegoda a La Familia Renart..., Op.Cit. pp 4-6, i Manuel Arranz a Mestres d'Obres 

i Fusters..., Op.Cit. pp 389-390, publiquen algunes dades biogràfiques i professionals; tampoc 

en l'Arxiu Renart sembla que no hi hagi més documentació sobre el pare Josep Renart que en 

permeti una ampliació. 
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Altrament no hem de perdre de vista el fet que nosaltres hem 

establert una comparació entre els llibres que Josep Renart "recomana" 

i els que el seu pare "té"; per això ens sembla ben lògic pensar que 

el pare coneixia també altres llibres a més dels que tenia a la pròpia 

biblioteca. Tot plegat desnivella encara més la comparació. 

En definitiva, doncs, tot i que el coneixement dels tractats 

no ha de voler dir moltes altres coses, aquestes dades sobre la 

biblioteca del pare de Josep Renart ens haurien de preservar, 

fins que no es mostri el contrari, d'establir una linealitat 

familiar pare-fill-net en el progrés professional dels Renart i, 

a la vegada, haurien d'afavorir un cert escepticisme davant de 

les tesis que sostenen un procés lineal progressiu de 

desenvescament de l'arquitectura a la Catalunya del segle XVIII. 

La cultura arquitectònica de Francesc Renart, aparentment més 

notable que la del seu fill, podria estar arrelada en el clima 

creat a l'inici de l'activitat borbònica a Barcelona o, fins i 

tot, en un passat més llunyà.  

Podem reproduir les paraules de Josep sobre la capacitat 

d'escriure del seu pare extretes de les Cartes: "Mi padre (qe en gloria 

Goze) Aguero tuyo, no poseiya ni habi estudiado mas que la Gramatica, 

verdad es; que era un Grande praticon de su Arte; Abia etcho muchas 

bisuras y obras, abia tomado muchas empresas de obras, tanto de 

particular, como de rey; abia visto, y tenido mucchas, questiones de 

obras, muchos pleitos, muchas Juntas de abogados, muy celebres, y 

tratado Grandes hombres, se aprovetcho tanto de eso, y de su estudio, 

qe era aficionado aleer; qe los pensamientos, y sutilesas deel eran tan 

grandes; que el papel que el tiraba abia poco qe esmendar, tanto 

tocante, en punto de Facultat; como en punto de pleitos, hantes sus 

instrucciones, instruiha muchas veses, alos Abogados. Tu tio aprendio 

mucho de el, en este particular... Assi Hijo mio, imponte bien; en las 

Matematicas, Arquitectura, Civil, Militar, Ydraulica; y el Arte, de 
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producirse, en saber tirar bien, un papel como debe ser..."62. Cal 

subratllar que Renart se'ns mostra encara com un home fascinat per la 

cultura humanística, però amb les matemàtiques! 

Respecte de la segona conclusió, a propòsit de la 

notabilitat de la cultura arquitectònica del fill, un cop 

analitzats els llibres que Josep Renart recomana com a 

fonamentals, també hi podem afegir algunes altres precisions. 

Aquests llibres són llibres d'arquitectura que parlen de 

construcció. Renart, per la seva feina i per la seva formació, era 

un "arquitecte" molt proper a la construcció i als càlculs de 

l'obra. Avui, en la nostra cultura -encara que entenguem la 

construcció com a arquitectura- la necessitat d'especialització en 

fa una disciplina "per se", amb una gran independència, que és el 

motiu que impedeix moltes vegades entendre'n la relació. En el 

temps de Renart això no era així, ell parla del "detall" de 

l'arquitectura63, cosa que implica una visió de conjunt 

(l'arquitectura) i una visió de detall (la construcció). Ambdues 

eren, doncs, com un tot indestriable, per bé que Renart tingués una 

visió més pròxima al detall, a la construcció, a causa de l'ofici. 

Així, el saber d'aquest detall, és a dir, el coneixement de la 

construcció, calia cercar-lo en els tractats d'arquitectura. I, 

encara que esquematitzant una mica massa, podríem dir que, en el 

segle XVIII, aquests tractats consideren el detall a dos nivells: o 

bé són els coneixements empírics que han anat evolucionant en el 

marc de la tradició, o bé -i aquest nivell és un nivell nou que 

sorgeix en aquells moments- es tracta de coneixements científics, o 

pseudo-científics que realment o aparentment són susceptibles de 

ser objectivats. I la diferència no afecta únicament els 

                                                 
62 RENART, Josep: Cartes, n.18 de 01.11.1809. 

63 RENART, Josep: Cinquè Quinzenari, pròleg. 
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coneixements sinó també el seu mètode de transmissió (per exemple, 

el tractat de D'Aviler pertany a la segona categoria, a causa 

fonamentalment de l'esforç pedagògic racional que hi ha en el seu 

text i en les seves làmines, més que no pas per un plantejament 

orientat a les aplicacions matemàtiques. En canvi, els del primer 

nivell segueixen el sistema expositiu de Vitruvi. 

Els tractats del primer nivell, els que segueixen la 

tradició, és molt difícil que siguin útils per a un mestre que 

allò que coneix és sobretot la tradició, més encara si pensem 

que la tradició, generalment, és una qualitat que s'esdevé en un 

àmbit local concret, de manera que el coneixement de tot el que 

passa en un altre àmbit és mancat d'interès. Així, el seu 

contingut, per tal que tingui un interès general transmissible, 

s'ha de despullar d'allò que el fa més interessant, s'ha 

d'aigualir, com si diguéssim. Això és el que passa, per exemple, 

amb el tractat de Brizguz, pel que fa la construcció. Per això 

Renart no té en compte aquesta mena de llibres. 

És a dir, que dels tractats que parlen del detall (que no 

tots ho fan, per bé que aquests Renart ja no els inclou en la 

seva selecció), els que Renart recomana són els del segon nivell, 

en una aposta clara pels autors que proposen una transformació de 

la construcció sobre bases científiques. Textos que pretenen 

convertir el que era una pràctica basada en l'especulació 

geomètrica, en una ciència exacta basada ara en l'especulació 

algèbrica; textos que permetin establir d'antuvi el resultat 

final de l'arquitectura i el cost de l'obra i, per tant, que 

siguin útils a l'hora de fer un projecte detallat, perquè puguem 

conèixer abans totes les dimensions i materials necessaris. De la 

majoria d'aquests llibres se'n desprèn, en definitiva, una 

concepció moderna de la construcció que respon al tarannà dels 

enginyers francesos i a la idea de les seves escoles. 
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Per tot això, repetim, si ens referim a la proposta del Quadre 

II no trobem ara, en la selecció del Quadre VI, cap dels llibres 

que no parli del detall, tampoc aquells que Renart ja considera 

representats per altres, més moderns o simplement més accessibles. 

Però tampoc no hi trobem aquells que, tot i parlar del detall, ho 

fan en termes de receptes més o menys casolanes perquè aquestes són 

molt més vives i interessants explicades per ell, ja que estan 

basades en les seves obres i la seva experiència aquí, en el mateix 

entorn on el seu fill haurà d'exercir d'arquitecte, i aquest es en 

una gran part el paper que fan els Quinzenaris: transmetre el 

primer nivell de la construcció pràctica, tot i que com ja anem 

veient presenten també la preocupació per la teòrica. 

Resumint doncs: la cultura arquitectònica de Josep Renart ha 

d'entendre's dins el marc de la tradició familiar; és una 

cultura notable, i, pel que fa a la construcció, ell -que coneix 

perfectament la pràctica i la tradició local, la qual tracta de 

transmetre a través dels seus escrits- creu també que una altra 

construcció s'ha d'aprendre en els llibres que reflecteixen el 

context racional i científic propi de les noves tendències del 

segle XVIII. Per això els llibres són molt importants. 

Ja hem dit que potser, en part, el seu angle de visió 

estigui traçat des de la feina del sobrestant, a prop del món de 

l'arquitectura militar i de les obres de fortificació i, per 

tant, no excessivament representatiu. Però hem de reafirmar que 

de la lectura dels escrits de Josep Renart se'n desprèn la 

convicció que tot passa per l'arquitectura civil i una voluntat 

d'inserció social i de recerca d'un estatus "liberal" en 

l'exercici de la professió que, tot i les influències que hagués 

pogut rebre dels estaments militars, situen clarament el nostre 

personatge en el centre de la societat civil catalana. 
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CAPÍTOL III. 

TEORIA I PRÀCTICA DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS JOSEP RENART 

Del Quart Quinzenari, que està dedicat específicament a la 

construcció, és d'on mirarem d'extreure allò que Josep Renart 

ens transmet sobre la construcció, complementant-ho amb dades 

obtingudes de la lectura dels altres Quinzenaris, de les Cartes 

i també d'altres documents procedents de l'arxiu Renart. 

El que Josep Renart ens explica és -com ell mateix diu-, 

fruit de les lectures que ha fet i dels coneixements que ha 

adquirit en la seva pràctica professional. Algunes coses les ha 

rellegit abans d'escriure; altres les ha reordenat en la memòria 

perquè formen part de l'experiència adquirida en les obres en 

què ha participat. Aquestes obres apareixen sovint enmig de les 

explicacions com un testimoni viu del seu coneixement: la 

carretera de Vilafranca; la gran volta bufada (de 17 x 5.6 m) 

que aguanta el cor i l'orgue de l'Església del Pi; el projecte i 
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QUADRE VII. DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES EN EL QUART QUINZENARI 

Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pp 

Comentari bibliogràfic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 pp 

1R BLOC: Murs i voltes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 pp 

Empentes de terres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Arcs i voltes (pedra, rosca de maó). . . . . . . . . . . . . . 11 

Voltes de maó de pla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

2N BLOC: Patologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 pp 

Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Fonaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Parets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Teulada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Com es puja la casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Ritme de l'obra, bastides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 pp 
 

la construcció de la Ferreria de les Drassanes i de la nau 

"Afinos de la Fundición" que s'hi va bastir al davant, i la 

construcció de la casa Plandolit, una casa de camp a Gràcia, són 

els temes més recorrents, que junt amb el seu bagatge com a 

sobrestant de fortificacions, s'intercalen en les explicacions 

teòriques. 

El Quart Quinzenari, com es pot veure en el Quadre VII, 

deixant de banda la introducció i el comentari bibliogràfic, es 

pot dividir en dos grans blocs: en el primer es tracten els murs 

(com a elements de contenció i de suport) i les voltes, i, 

sobretot, la volta de maó de pla; en el segon, els materials i 

la resta de les tècniques de construcció. Aquesta divisió 

correspon al que ja hem explicat sobre els dos nivells de la 

construcció. En el primer bloc, allò que implícitament Renart 

anomena la teoria, és a dir, el que després s'ha anomenat la 

ciència de la construcció, i al segon la pràctica, la 

construcció transmesa a través de la tradició. 
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Per a explicar el primer bloc, Renart usa el mateix esquema 

expositiu dels tractats que ens recomana, amb el mateix ordre. 

Es tracta d'una descripció acadèmica, que s'inspira en textos 

impresos dels quals, sovint, en transcriu fragments i en fa 

servir dades. Com veurem, això és portat fins al límit en 

l'apartat que tracta de les voltes de maó de pla. 

Per a explicar el segon bloc, en canvi, Renart confecciona 

una espècie de petit manual de patologia1 que li permet l'ús d'un 

llenguatge més col·loquial i directe. Aquest petit manual, que 

porta per títol "De los puntos o defectos que suelen perderse 

las obras por no tener las precauciones que según las reglas del 

Arte han de tener para la buena construcción de ellas", sembla 

escrit per Renart sense l'ajut de cap altre text. Es divideix en 

set capítols que l'autor qualifica així: materials, dels quals 

ens ha de preocupar la seva bondat; fonaments, que han de ser 

els adequats; parets, que han de tenir el gruix necessari i 

estar ben fetes; arcs i voltes, que han d'estar ben construïts i 

contrarestats (aquest apartat únicament l'anomena, atès que ja 

ha quedat desenvolupat en el primer bloc); terrats i teulades, 

que han de tenir el pendent adequat; en conjunt, la necessitat 

d'una correcta execució i de molta cura en l'edificació, la 

precaució pel fet que l'obra no pugi massa de pressa. 

A continuació tractarem d'analitzar els aspectes més 

rellevants de les indicacions que Josep Renart ens fa en l'un i 

en l'altre bloc, complementades amb l'estudi d'altres documents 

de l'Arxiu, però abans cal que dediquem una reflexió als canvis 

que hi ha hagut en el lèxic de la construcció, i també a 

recordar, d'una manera sistemàtica, les unitats de mesura 

vigents a Barcelona al final del segle XVIII. 

                                                 
1 Aquest és un costum que ja pot apreciar-se en alguns tractadistes dels segles XVII i XVIII com, 

per exemple, Fray Lorenzo de SAN NICOLAS. 
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Alguns aspectes del problema lingüístic en la construcció 

En el cas català, la regressió lingüística sobrevinguda per 

raons polítiques, també ha agreujat molt el problema de noms i 

significats en la construcció i en l'arquitectura, i més que més 

perquè aquesta regressió s'inicià al segle XVIII, en el mateix 

moment en què començaven a sorgir del món preindustrial, de 

manera que mentre moltes paraules es perdien amb la mateixa 

tècnica que es feia obsoleta, d'altres, vinculades a les 

tècniques noves, arribaven ja en castellà. Com a conseqüència, 

avui no solament ens trobem davant un lèxic de la construcció 

empobrit i contaminat, sinó que en enfrontar-nos amb un text que 

encara pertany al món preindustrial, tenim dificultats de 

comprensió lectora. 

Això és el que constatem en llegir els escrits de Josep 

Renart, un home de la segona meitat del XVIII que fa un notable 

esforç per escriure en castellà, llengua que en aquell moment 

tractava d'imposar-se a Catalunya. Tal com hem dit, pràcticament 

tots els documents del Lligall XXVIII, és a dir Quinzenaris i 

Cartes, estan escrits en un castellà ple de catalanismes. 

En aquesta situació de canvis en el llenguatge, Renart va 

usar molt sovint en els seus escrits -per tal de fer-se entendre 

i d'entendre's a si mateix- la versió catalana dels mots 

específics castellans precedida de la paraula vulgo, com per 

exemple "ladrillo, vulgo rajola"2. 

Aquesta precisió, i una atenta lectura del text, ens 

permetran encara entendre quins eren els mots de la construcció 

preindustrial catalana i adonar-nos de com s'ha produït, 

d'aleshores ençà, aquell procés de deteriorament a què ens hem 

                                                 
2 Josep Renart fa correspondre "ladrillo" amb rajola i "mahón" amb totxo. 
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referit. Un procés que comporta avui un desconeixement que el 

lector poc familiaritzat denota en trobar-se amb mots que 

pertanyen a tècniques o materials ja perduts; i, a la vegada, 

propicia una sèrie d'equívocs, alguns dels quals intentarem 

desfer en el transcurs del treball, tot i que, de vegades, 

potser no farem més que augmentar la confusió. Un d'ells el 

comentarem d'antuvi per la seva transcendència, es refereix a 

l'obra de maó. 

Segons Renart, les peces ceràmiques bàsiques de què hom 

disposava en la construcció eren la rajola, el maó, la teula i 

el cairó; la diferència entre la rajola i el maó es troba 

únicament en el gruix: la primera fa com a màxim mig quart de 

pam i el segon fa un quart de pam; de manera que, encara cent 

anys després, el diccionari Aguiló parla del maó com d'"una 

rajola doble"3. Encara avui, en indrets de Girona, del maó se'n 

diu rajol, en una probable accepció d'ús del masculí, peça més 

gruixuda, que es diferencia del femení rajola, més prima. 

L'obra que es fa amb maons i rajoles pren nom, tant en el 

cas dels murs com en el de les voltes, segons com les peces són 

disposades. D'aquesta manera, com que hom considera que la rajola 

o el maó es poden disposar de pla, de cap o de cap i través, 

sempre "de pla" (plans l'un sobre l'altre), tindrem la paret de 

maó de pla, de maó de cap o de maó de cap i través, és a dir, 

paret de 15, 30 ó 45 cm respectivament, que eren els gruixos 

considerats, ja que gruixos més grossos només es feien amb pedra. 

Nosaltres usarem aquests termes paret de quinze, de trenta o 

de quaranta-cinc en parlar dels murs de maó, però cal deixar 

constància que, abans, entre la denominació preindustrial i 
                                                 
3 AGUILO, Marià: Diccionari... Materials lexicogràfics aplegats per Marian Aguiló Fuster, 

revisats i publicats per Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu. Institut d'Estudis Catalans. 

Barcelona, 1915-1934. 
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l'actual, en va existir també un altra referida a les unitats 

tradicionals de mesura: paret de tres quarts (fent referència a 

tres quarts de pam), de pam i mig, etc. d'on surten les mides 

actuals com a conseqüència del procés de metrització que 

explicarem tot seguit. 

Cal dir, i ja ho anirem veient, que quan la construcció de 

parets era fonamentalment de pedra, el maó es feia servir, 

sobretot, per a les voltes de rosca, on fins i tot es podien usar 

gruixos de dos caps per a trasdossar. D'aquesta manera una volta 

de maó de pla, amb la lògica correspondència semàntica amb una 

paret de maó de pla, era aquella volta de rosca, que tenia 15 cm 

de gruix, una volta de maó de cap, la que en tenia 30, etc. 

Una altra cosa era la volta plana o volta de rajola, o volta 

de rajola doblada4 totes expressions comunes i corrents per a 

designar el que avui, a causa d'una interpretació posterior, 

entenem per volta de maó de pla. Nosaltres continuarem usant el 

terme volta de maó de pla, que és probablement d'encunyació 

"modernista", implementat en un moment de ressorgiment de la 

volta plana, en un moment de sistematització d'una nova versió 

moderna de la volta basada en l'ús del ciment, quan ja no 

s'usava aquella terminologia antiga de les tècniques de maó que 

hauria pogut portar a confusió5. I és que maó de pla no és 

únicament un tipus constructiu de volta, sinó una manera 

d'anomenar una tècnica, la de fer envà, que ve a omplir el buit 

que, per exemple en castellà ocupa la paraula "tabica". 

                                                 
4 Aquesta terminologia no apareix exclusivament en el Quart Quinzenari, sinó que ha estat 

comprovat com persisteix en tots els documents del segle XVIII i de la primera meitat del XIX 

que hem consultat en l'Arxiu Renart. 
5 Tot i que el Diccionari de la Llengua Catalana recentment publicat per l'Institut d'Estudis 

Catalans no l'accepta, el terme volta de maó de pla sí que és recollit en el Diccionari de 

l'Art i els Oficis de la Construcció de Miquel Fullana, en la Gran Enciclopèdia Catalana i en 

el recent Diccionari Visual de la Construcció. 
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Unitats de mesura i patrons de moneda 

A Catalunya, malgrat que en temps de Felip V (1739), i també 

més tard, en el de Carles IV (1801), s'havia intentat imposar el 

sistema de mides de Castella basat en la vara de Burgos, la 

construcció es regia per l'antiga metrologia catalana 

tradicional que, des de les Corts de Montsó (1585), s'havia anat 

unificant basant-se en els patrons barcelonins6. Només les obres 

oficials i molt poques de particulars adoptaven la vara 

castellana en els documents de la seva construcció. 

Així, fins ben entrat el segle XIX (com podrem veure en la 

segona part d'aquesta tesi) les unitats d'amidament tradicionals 

catalanes, d'origen antropològic, eren el pam, la vara (vara 

catalana o valenciana) que equivalia a quatre pams, i la cana 

que equivalia a dues vares o sigui vuit pams; i, en cas de mides 

de profunditat, es feia servir el peu que equivalia a 1/3 de la 

vara i 1/6 de la cana. A la Làmina II s'han dibuixat aquestes 

equivalències i altres que són complementàries però què, en els 

darrers temps, no eren tan usuals. 

D'aquestes unitats, la cana7 era, en la construcció 

catalana, la unitat base d'amidament, de manera que l'obra es 

contava per canes, ja fossin cúbiques, quadrades o lineals. 

També era corrent l'ús d'unitats especials com aquelles de 

capacitat lligades al mateix treball: el cabàs, la càrrega o la 

carretada, per exemple. En la indústria de la fusta hom emprava 

també unitats especials, com es pot llegir en el recull dels 

elements que presentem a la Làmina IX. 

                                                 
6 ALSINA, Claudi; FELIU, Gaspar; MARQUET, Lluís: Pesos, mides i mesures dels Països Catalans. 

Curial. Barcelona, 1990. 
7 La cana destra catalana medieval que apareix en les Ordinacions d'en Sanctacília tenia dotze 

pams i, per tant, era més llarga (en m equivalia a 2.82 m, i un pam destre a 0.235 m). 
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LÀMINA II 

Unitats catalanes tradicionals de mesura, ja metritzades. 
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Les unitats de pes, generalitzades a tot el territori de 

Catalunya, eren: el quintar de quatre roves; la rova de 26 

lliures; i la lliura de 12 unces. L'unça era sempre 1/12 de la 

lliura i la correspondència entre la rova i la lliura també era 

constant; en tot cas allò que canviava, segons l'indret 

geogràfic, eren les roves que tenia el quintar o la mateixa 

naturalesa del quintar, més pesant en un lloc que en un altre. 

La proposta de l'Assemblea Nacional Francesa d'adopció del 

sistema mètric decimal tingué aviat a Catalunya alguns 

defensors, entre els quals fra Agustí Canelles fou un dels més 

destacats. Canelles havia ajudat el científic francès Pierre-

François Mechant, encarregat conjuntament amb Jean-Baptiste 

Delambre de les operacions de mesura del meridià de París que 

passa també per Barcelona. En els papers dels Renart, hi hem 

trobat, en el conjunt de dades fonamentals per a l'exercici de 

la professió, un text manuscrit que és una còpia parcial del 

llibret de fra Agustí Canelles sobre els avantatges per a 

Espanya i Catalunya d'adoptar el nou sistema8. 

A partir del segle XIX va començar una progressiva 

metrització de les unitats de mesura que adoptaren els valors 

que s'indica en la Làmina II citada. Aquesta metrització fou 

reforçada a partir del moment en què el govern d'Isabel II va 

legislar l'obligatorietat del nou sistema, el qual però s'anà 

introduint de manera lenta, a partir de les unitats tradicionals 

metritzades i submetritzades9 que romangueren tot el segle XIX, 

encara després de 1892, any en què el govern espanyol va 

                                                 
8 Extracto del proyecto sobre una medida universal..., fragment manuscrit de CANELLAS, Fray 

Agustín: Proyecto sobre una medida universal. Barcelona, 1803. En el Lligall XXII(6) de l'Arxiu 

Renart. 
9 Les unitats submetritzades, segons ALSINA, Claudi (et alt): Pesos, mides i mesures..., Op.Cit. 

són les que han conservat el valor exacte mesurat basat en el sistema mètric decimal, com per 

exemple el pam de Barcelona que és de 0.1943 m en lloc de 0.20 m. 
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legislar de nou contra l'ús de qualsevol sistema que no fos el 

decimal. Amb la metrització, el pam es feu equivalent a 0.20 m, 

així la vara tenia 0.80 m i la cana 1.60 m, mentre que el peu 

era de 0.2666 m. Tot i això la cana de Barcelona es mantingué en 

1.555 m i, conseqüentment, el pam de Barcelona en 0.194375 m, 

encara avui. El quintar de Barcelona equivalia a 41.60 kg. 

Naturalment, les unitats que no tenien una dimensió exacta amb 

el nou sistema, com ara el peu, el dit, la polzada o la lliura i 

l'unça, foren les primeres a quedar obsoletes, però el pam i el 

quart, la cana o la vara continuaren usant-se atesa la facilitat 

de conversió que presentaven. 

El procés de canvi de les unitats de mesura, sens dubte 

necessari, va tenir però un paper d'obscuriment d'una sèrie de 

conceptes que abans tenien una lògica evident i clara i que avui 

no podem llegir i que, per tant, no acabem d'entendre. 

Efectivament, en produir-se aquell procés de canvi, s'han deixat 

de fer evidents moltes de les correspondències: per exemple, no 

és corrent en el món de la construcció actual la consciència que 

les mides del maó (15x30x5) tinguin a veure amb unitats o 

fraccions senceres dels antics patrons de mesura, del pam en 

aquest cas, de manera que hom parla de la paret de tres quarts i 

no identifica que es tracta de tres quarts de pam; o es 

desconeix que les raons de la diferència de mides entre el maó 

castellà i el català, de tanta transcendència per a la 

construcció catalana, són degudes únicament a les diferències 

entre els respectius patrons. 

Quant a la moneda, com ja hem vist en els documents de 

l'Arxiu Renart, el cost s'expressa en lliures, sous i diners. 

Una lliura equivalia a 20 sous i 240 diners, ja que un sou 

equivalia a 12 diners. En aquesta època també s'usava el ral 

d'ardit que equivalia a dos sous, es a dir, 24 diners. 
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III.1 LA CIÈNCIA DE LA CONSTRUCCIÓ: MURS, ARCS I VOLTES 

Entrem ara en el subjecte del primer dels dos blocs que 

Renart ens presenta en el Quart Quinzenari; és a dir, el que fa 

referència a murs, arcs i voltes, allò que més tard ha estat 

anomenat la ciència de la construcció. 

A partir de la publicació de La Science de l'Ingénieur de 

Bernard Forest de Belidor, l'any 1729, es fa habitual en la 

tractadística del segle XVIII l'especulació teòrica sobre els 

murs de contenció, els arcs, les voltes i les seves parets de 

suport. D'aquesta manera, el càlcul d'empentes i el 

dimensionament d'estreps i "contrarrestos", junt amb altres 

problemes de l'estàtica, com ara la deducció de les seccions de 

les barres flectades, inauguren el que es denominarà ciència de 

la construcció. 

La problemàtica de murs, arcs i voltes, malgrat que és 

d'interès general per a qualsevol arquitectura, tindrà la seva 

principal aplicació en les noves necessitats de la fortificació 

que, a partir de Vauban, exigeixen majors coneixements de 

construcció. Muralles i baluards deixaran de ser objecte només 

d'especulació geomètrica per convertir-se en el centre d'una 

reflexió teòrica moderna basada en la matemàtica i la mecànica. 

Nous edificis, com els magatzems de pólvora, esdevindran 

exemples paradigmàtics, bancs de prova de voltes i murs que, a 

la llarga, propiciaran el desenvolupament de la nova ciència de 

la construcció que un dia, encara llunyà, tindrà aplicació en 

edificacions singulars, i després en totes les edificacions. 

Comptant amb la seva experiència i emparant-se en el tractat 

de John Muller, traduït per Miguel Sanchez Taramás, i en 

l'Arquitectura Civil de Benet Baïls, Josep Renart ens explica, 

en el primer bloc del Quart Quinzenari, el gruix i la disposició 
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de contraforts en els murs de contenció, d'acord amb la 

naturalesa i inclinació de les terres i de la geometria del mur; 

i les empentes d'arcs i voltes, amb els corresponents gruixos 

dels estreps i la col·locació dels "contrarrestos", segons les 

condicions del material i la geometria de cada solució. 

Renart no entra en el fonament científic de les dades que 

proposa, algunes fruit de la seva experiència personal i 

d'altres que es dedueixen directament dels àbacs tabulats 

impresos en els tractats esmentats i que ell mateix reprodueix 

en els seus escrits, però considera -això sí- que els valors a 

aplicar han estat deduïts amb criteris científics i, a més, 

sancionats per la pràctica. Referent a això, és significativa 

l'anècdota que ens explica sobre el coneixement que va tenir de 

les reserves expressades per l'enginyer Claudio Martel a l'hora 

d'autoritzar la publicació de la traducció del llibre de Muller, 

com a conseqüència que el director de l'Escola de Guàrdies 

Mariners de Càdis, el famós matemàtic Jordi Joan, hagués 

descobert uns errors de concepte, precisament en el càlcul 

d'estreps de les voltes de determinats arcs en el tractat 

original de Muller, que la traducció de Sánchez Taramás no havia 

esmenat10. 

De les explicacions de Renart sobre les tècniques que ens 

ocupen, no en podem dir que siguin científiques, però sí 

racionals i pedagògiques en la mesura en què no es limiten a 

tabular empentes i gruixos, sinó a explicar el funcionament de 

cada arc o volta; com s'absorbeixen les càrregues i com es 

distribueixen les empentes per tal de fer conèixer la manera 

correcta de carregar o de contrarestar. 

                                                 
10 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 13-14. 
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Davant els dubtes que sorgeixen a l'hora del treball 

pràctic, podem llegir en les seves recomanacions una posició 

prudent, encara que favorable al rigor de la ciència quan, per 

exemple, diu "..vale más qe un Arquitecto sea Temoroso que no 

Atrebido: pero teniendo cuydado de no consumir mas, material; en 

la anchura de dichos estribos, qe aquello qe meramente le 

corresponde por la Firmeza de la obra..."11; o, en un altre 

passatge "... aun qe es verdad qe siempre se ha de procurar qe 

el equilibrio, de este, con el arco, deve, decantarse o cayer a 

fabor del estribo, por los Acidentes qe estan expuesto las 

obras; pero no hes manester, qe sea mucho demaciado, pa no 

consumir tanto material, y causar el gasto inútil en una obra; 

qe este consiste la Abelidad y enteligencia de un Arquitecto"12. 

Una bona part de les seves recomanacions fa referència a la 

posada en obra d'aquestes construccions, de les quals destaca la 

necessitat d'una preparació minuciosa de totes les operacions i, 

sobretot, dedicar una gran atenció a la resistència dels cindris 

i a la seva confecció, i demana molta cura en el desencofrat, 

tot advocant per no carregar els suports abans de mig any o fins 

i tot abans d'un any, després d'haver estat construïts o, en tot 

cas, no desencofrar fins passat un període similar. 

Recomanacions pràctiques 

En aquests textos sobre aspectes tan teòrics, a més hi 

trobem, encara que dispersos, molts fragments que constitueixen 

l'aportació més específica de Josep Renart, que fa referència a 

altres aspectes més pràctics i més rutinaris de la construcció 

d'arcs i voltes i de la seva posada en obra, els quals, fruit de 

                                                 
11 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 22-23. 

12 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 30-31. 
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la seva experiència personal, són aspectes que pertanyen ja al 

segon nivell de la construcció, com per exemple els següents: 

-Que els arcs i voltes no havien de ser massa rebaixats i, 

en tot cas, mai no ho havien de ser construïts per sota de 

l'octava part de la llum (tret que es tractés d'arcs amb llindes 

adovellades). 

-Que els pilars que aguantaven un arc havien de ser de 

material homogeni i amb carreus no gaire grossos i disposats 

sobre un bon llit de morter per tal de ser ben anivellats. 

-Que les dovelles d'un arc havien de tenir les juntes 

tirades des del centre de la llosana i que una dovella havia de 

tenir tres pams de trasdós per cada dos pams d'ample. 

-Que era convenient omplir els carcanyols fins a un terç de 

l'alçada en els arcs i voltes, excepte en els arcs gòtics 

apuntats que convenia que fossin carregats damunt la clau. 

Moltes d'aquestes mesures servien també per a les voltes de 

maó de pla, les quals però, pel fet de ser construïdes amb guix, 

tenien tota una altra problemàtica relacionada amb la capacitat 

d'expansió d'aquest conglomerant i amb la mateixa lleugeresa de 

la solució tecnològica. Les voltes de maó de pla, no obstant 

això, són objecte de tractament individualitzat per part de 

Josep Renart el qual, com ja hem dit, els dedica un ampli espai. 

Nosaltres també els en dedicarem un en el sotscapítol següent, 

perquè és un tema que ens apassiona des de fa anys13. 

                                                 
13 Hem publicat al respecte, entre altres, aquests dos treballs: ROSELL, Jaume; SERRA, Isabel: 

"Els estudis d'Esteve Terradas sobre la volta de maó de pla" en Cinquanta anys de ciència i 

tècnica a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1987; i ROSELL, Jaume: "Rafael 

Guastavino i Moreno: Enginy en l'arquitectura del segle XIX" en Ciència i Tècnica als Països 

Catalans: una aproximació biogràfica. Fundació Catalana per a la Recerca. Barcelona, 1995. 
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III.2 LA QÜESTIÓ DE LA VOLTA DE MAÓ DE PLA. 

Josep Renart i Closes dedica més d'un 80 % del text del 

primer bloc, quasi la meitat del seu Quart Quinzenari, a les 

aleshores anomenades voltes de rajola. D'aquest llarg text se'n 

poden deduir alguns punts clau que ens ajuden a interpretar 

l'estat de la construcció i de l'arquitectura a la Catalunya de 

l'època. Per això hem cregut que calia dedicar un epígraf 

específic a la qüestió d'aquestes voltes que, com veurem, varen 

ser d'una gran actualitat durant la segona meitat del segle 

XVIII. Es tracta, a més, aquest de finals del segle XVIII, d'un 

dels episodis més importants de la història d'aquesta tècnica, 

que és el precedent de la modernització de què hem parlat, que 

es produirà a mitjan segle XIX. 

Modernitat de la volta de maó de pla 

En la segona meitat del segle XVIII, la construcció d'aquest 

tipus de voltes era considerada, en els mitjans acadèmics, com 

una novetat, com una tècnica de progrés que, fonamentalment, 

permetia alleugerir el pes en els edificis, abaratir-los i, a 

més, preservar-los dels incendis que amenaçaven les obres 

construïdes a base de fusta. 

D'aquesta manera, podem jutjar la modernitat de la volta de 

maó de pla -una tècnica que com a mínim ja es practicava en el 

món medieval- segons la consciència que tenim de la seva 

modernitat, que no esdevé de la seva pròpia naturalesa 

tecnològica i constructiva, sinó de les condicions externes i de 

les necessitats canviants del món que l'ha de fer servir. 

La volta ressorgia a França, ara en el segle XVIII, de la 

mateixa manera que ressorgien aquelles "nouvelles inventions" de 

Philibert Delorme; grans encavallades de fusta, compostes de 
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Voltes de maó de pla en el projecte de Le Camus de Mézières per la Halle au Blé de París, el 1769. 
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petits elements construïts en sèrie i posteriorment muntats, que 

havien aparegut en el segle XVI14 i que havien desaparegut amb el 

seu inventor, perquè la seva implantació responia a uns canvis 

estructurals en el món de l'arquitectura que, en el segle XVI, 

no havien estat possibles15. 

El sistema Delorme era però reimplantat molts anys després, 

l'any 1782, en proposar-se cobrir la Halle au Blé de París que 

havia estat construïda vint anys abans, amb un projecte de Le 

Camus de Meziéres16. 

L'arquitectura de la Halle au Blé va ser un exemple de la 

modernitat francesa i, tanmateix, fou considerada com una 

construcció d'avantguarda des del punt de vista tecnològic, en 

gran part per la lleugeresa i facilitat de construcció que li 

havia conferit una coberta -ara ens referim a l'edifici i no al 

pati central-, a base d'una volta anular de maó de pla 

intercalada entre arcs faixons de pedra, tal com es mostra en la 

Làmina III, que convertia l'edifici en incombustible. 

                                                 
14 DELORME, Philibert: Nouvelles inventions pour bien bastir et à petit fraiz. París, 1561. 

Aquest llibre és considerat el primer tractat de fusteria i va precedir en sis anys el tractat 

d'arquitectura de l'autor. 
15 Vegeu POTIE, Philippe: "Le projet constructif de Philibert de l'Orme" en MALVERTI, Xavier 

(dir): L'idée constructive en Architecture. Picard. París, 1987. I també PEROUSE DE MONTCLOS, 

Jean Marie: "La charpente à la Philibert de l'Orme. Reflexions sur la fortune des techniques en 

Architecture" en AA.VV: Les Chantiers de la Renaissance. Picard. París, 1991. 
16 Pel que fa la Halle au Blé, cal veure sobretot el magnífic llibre de DEMING, MARK K.: La Halle 

au Blé de Paris 1762-1813 "Cheval de Troie" de l'abondance dans la capitale des Lumières. 

Brusel.les, 1984. El seu pati central interior, de 40 metres de diàmetre, fou cobert pel mestre 

fuster Roubo amb una estructura de fusta proposada pels arquitectes Legrand i Molinos, 

deixebles ambdós de Jean François Blondel, construïda amb petits elements seriats i encaixats 

formant grans arcs meridians arriostats. Avui, al seu lloc, hi ha una de les primeres 

estructures de ferro aixecada per Belanger després que, l'any 1802, la de fusta desaparegués en 

un incendi. 
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La fortuna de la volta de maó de pla 

És l'historiador britànic Turpin C. Bannister17 qui ens ha 

explicat, ja en el segle XX, les peripècies que va patir una 

tècnica popular com era la volta de maó de pla per a convertir-

se en una tècnica moderna. 

Bannister explica que, a conseqüència del traspàs del 

Rosselló a França en 1659, la volta passà de Catalunya al 

Llenguadoc i d'allà, a través de la difusió que en feren les 

ordes religiosos, a la Provença i cap al nord de França per a 

adoptar finalment un ús civil i militar18. 

Va ser Charles Fouquet, un important militar que seria 

anomenat duc de Belle-Isle el 1747 i ministre de la guerra el 

1758, un dels principals difusors d'aquesta tècnica en edificis 

oficials a la ciutat fortalesa de Metz, al seu castell de Bizy 

prop de París i finalment al mateix Versailles on bastiria 

distints edificis del Ministeri de la Guerra qualificats de 

incombustibles, barats i ràpids de construir. Mentrestant, el 

prestigi de la volta havia arribat a l'Acadèmia d'Arquitectura 

de París, després d'haver donat testimoni de la seva utilitat. 

L'article de Bannister, ple de detalls que ara podem obviar, 

ens porta fins al llibret escrit pel Comte d'Espie: La manière 

de rendre toutes sortes d'édifices incombustibles, ou Traité de 

la construction des voûtes faites avec des briques et du plâtre, 

dites voûtes plates, et d'un toit de brique sans charpente, 

appelé comble briqueté, publicat l'any 1754 quan, en l'entorn de 

la cort francesa, l'ús de la volta de maó de pla ja era un fet. 

                                                 
17 BANNISTER, Turpin C.: "The Roussillon Vault. The Apotheosis of a 'Folk' Construction" a 

Journal of the Society of Architectural Historians. Volum XXVII, octubre de 1968. 
18 En el seu article, Turpin C. BANNISTER, diu que a Lió, pels voltants de 1750, la volta 

substituïa la fusta en moltes cases particulars de tres i quatre pisos. 
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D'Espie havia dedicat el seu llibret al duc de Belle-Isle, 

no solament perquè tractava de la volta sinó perquè, abans de 

res, l'autor presentà com a fruit de la seva invenció un nou 

tipus de teulada, que ell anomenà "comble briqueté", a base 

d'envanets de maó de pla i solera feta amb la mateixa tècnica, 

que és argumentat com una nova manera de cobrir: incombustible, 

barata i molt resistent, que pot prescindir de la fusta i del 

ferro, molt adequada per als edificis de caire militar. Un cop 

explicats els "combles briquetés", aleshores sí que d'Espie es 

submergeix a explicar la construcció i els avantatges del que 

ell anomena voutes plates. 

Aquest llibret de Fèlix-François d'Espie, els dibuixos del 

qual es poden veure en la Làmina IV, va ser, també en part, la 

fortuna de la volta de maó de pla en la segona meitad del segle 

XVIII. La seva traducció del llibret a l'anglès (1756), a 

l'alemany (1760), i al castellà (!) (1776), -d'aquesta darrera 

en parlarem més endavant- ho palesen; però sobretot fou decisiu 

l'interès pel llibre que Laugier va expressar immediatament19. 

Efectivament, Marc-Antoine Laugier va fer, l'any 1755, una 

revisió del seu Essai sur l'Architecture que havia estat 

publicat feia poc: el 1753. Aquesta segona edició incorporava 

una crítica molt favorable del llibret de d'Espie, que havia 

aparegut mentrestant. La lectura dels textos posteriors ens 

permet afirmar que és efectivament a través de Laugier que el 

coneixement de la "nova" tècnica arriba a distintes 

publicacions, algunes amb gran poder de difusió, com per exemple 

els darrers tres volums del Cours de Jean-François Blondel 

escrits per Pierre Patte, des la volta va passar, a través de 

                                                 
19 GONZALEZ MORENO-NAVARRO, José Luis: El legado oculto de Vitruvio. Alianza Forma. Madrid, 1993. 

En aquest text, el capítol sis està dedicat a explicar com Laugier recull la proposta de 

d'Espie. 
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LÀMINA IV 

 

 
 
Gravats del llibret de Fèlix-François d’Espie, de 1754, que mostren l’anomenat “comble briqueté”. 
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l'Art de Bâtir de Jean-Baptiste Rondelet, cap al segle XIX20. 

També per mitjà de Patte li arribà la notícia a Benet Baïls, 

el qual va difondre a Espanya la modernitat d'una tècnica antiga 

força coneguda, cosa de la qual ell mateix era perfectament 

conscient, ja que va utilitzar les làmines del tractat de 

Blondel redactat per Patte i una part dels textos del tractat 

que fray Lorenzo de San Nicolás havia escrit a la primera meitat 

del segle XVII. Però ja abans del tractat de Baïls, que fou 

publicat l'any 1783 (ens referim concretament el volum IX.1 

sobre arquitectura civil de la seva obra Elementos de 

Matemáticas), la notícia del llibre de d'Espie havia arribat a 

Espanya a través de Laugier. 

Efectivament, això és el que es dedueix de la traducció que 

féu Benavente del llibre del pare Christiano Rieger Elementos de 

Toda Architectura Civil que es publicà en castellà l'any 176321. 

En aquest llibre, Rieger ens parla de les bóvedas llanas, cita 

d'Espie i publica els seus mateixos dibuixos, tal com es pot 

veure a la Làmina V, i diu que "en España no sabemos el tiempo 

en que se dió principio a estas bóvedas, pero si tenemos noticia 

de que las hay en Càdiz, etc.". 

El text de Diego de Villanueva Colección de diferentes 

papeles críticos sobre todas las partes de la Arquitectura, 

publicat a València l'any 1766, és també una mostra que d'Espie 

va arribar -via Laugier- abans de Baïls. Hi podem llegir, "Carta 

VI: sobre el arte de fabricar; y fraudes de los Obreros", un 

breu elogi de la proposta de d'Espie, la referència del seu 

 

                                                 
20 GONZALEZ MORENO-NAVARRO, José Luis: Un estudio sobre el proceso de desvinculación..., Op.Cit. cap.9. 

21 RIEGER, Christiano: Elementos de Toda la Architectura Civil. Joachin de Ibarra. Madrid, 1763. 

En l'edició facsímil publicada l'any 1983 pel Col·legi d'Arquitectes de Saragossa, l'arquitecte 

Luis Moya fa notar en la introducció els aspectes que hem comentat. 
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LÀMINA V 

Làmina XXV del llibre del Pare Christiano Rieger, de 1763. 
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llibret, i la petició explícita que aquest fos traduït al castellà22. 

La poc coneguda traducció de Joaquín de Sotomayor 

La traducció va trigar encara uns anys a arribar. Fou feta 

per Joaquín de Sotomayor i, com ja hem dit, publicada l'any 

1776. Una traducció que qualifiquem de desconeguda perquè no 

apareix en les bibliografies d'arquitectura. Recentment, José 

Luis González en dóna notícia23. Sotomayor era un diletant, 

coneixedor del francès i també lector de Laugier, a través del 

qual va saber del llibret del Comte d'Espie. Tot això queda 

reflectit en la introducció que escriu en la seva obra24. 

Sotomayor, que enalteix la construcció gòtica i mostra la 

seva admiració per l'Abate Laugier, reconeix també que aquest 

sistema de la volta de maó de pla ja era conegut i practicat a 

Espanya des de temps gairebé immemorial, però explica que els 

professors de la construcció moderna l'havien desestimat per 

caduc i incorrecte25. Precisament això mateix és el que argumenta 

l'influent arquitecte Ventura Rodríguez per desacreditar el text 

que Sotomayor acabava de traduir, del qual Rodríguez havia estat 

anomenat censor, posant com a exemple el fracàs d'un col·legi 

que un arquitecte francès havia construït, amb voltes de rajola, 

a Còrdova, i que s'acabava d'ensorrar26. 

                                                 
22 VILLANUEVA, Diego de: Colección de diferentes papeles críticos sobre todas las partes de la 

Arquitectura. Benito Monfort. Valencia, 1766. 
23 GONZALEZ MORENO-NAVARRO, José Luis: El proceso de desvinculación..., Op.Cit. pp 203-204; i, 

del mateix autor El legado oculto de Vitruvio..., Op.Cit. pp 147-148. 
24 SOTOMAYOR, Joachin de: Modo de hacer incombustibles los edificios, sin aumentar el coste de su 

construcción: extractado de el, que escrivió en Francés el Conde de Espie: Ilustrado, y añadido 

por Don Joachin de Sotomayor, Cisneros y Sarmiento, Sr de Allones, etc. Oficina de Pantaleón 

Aznar. Madrid, 1776. 
25 SOTOMAYOR, Joachin de: Modo de hacer incombustibles..., Op.Cit. pp 13-15. 

26 SOTOMAYOR, Joachin de: Modo de hacer incombustibles..., Op.Cit. pp 5-6 de l'autorització de V. 

Rodríguez. 
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Cal remarcar que Joaquín de Sotomayor, quan va enviar el 

llibre a la censura argumentà que edificis de gran significació, 

com són algunes obres construïdes a El Escorial per a la família 

reial i d'altres de Madrid, havien estat recentment bastides amb 

voltes planes de rajola, a càrrec, ni més ni menys, de Juan de 

Villanueva, arquitecte del rei. Cal recordar que Juan de 

Villanueva era el germà de l'anomenat Diego de Villanueva, autor 

del text de referència i, a la vegada, era també l'adversari 

acadèmic i professional del, en aquest cas censor, Ventura 

Rodríguez27. 

A continuació de la censura de Ventura Rodríguez, Joaquín de 

Sotomayor escriu una introducció en què es declara afeccionat a 

l'arquitectura; alaba la perícia i lleugeresa de la construcció 

gòtica, precisant que és encara més lloable l'arquitectura 

d'arrel àrab -que també s'ha convingut a denominar gòtica- que 

no pas la gòtica pròpiament dita i critica la pesadesa de les 

voltes de l'arquitectura moderna malgrat el millor gust 

ornamental d'aquesta. 

Després explica que un dia va descobrir la funcionalitat, la 

lleugeresa i la resistència de les voltes de rajola, si bé no va 

aconseguir mai que cap professor d'arquitectura acceptés que 

eren millors que "les actuals". Relata a continuació que per 

mitjà de Laugier va conèixer l’existència del llibre d'Espie 

sobre els edificis incombustibles i explica que el va cercar 

desesperadament fins que al cap d'uns anys el va trobar. 

Superant molts inconvenients, el va traduir i ara, finalment, 

ens el presenta tot informant que també a Espanya es 

                                                 
27 Sobre la polèmica en el si de l'Acadèmia de Belles Arts de Madrid vegeu el capítol 7 "La 

formación teórica de Don Ventura Rodríguez" a SAMBRICIO, Carlos: La arquitectura española de la 

Ilustración. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Instituto de Estudios 

de Administración Local. Madrid, 1986. 
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construeixen, amb aquest sistema, obres d'arquitectura 

importants a càrrec, per exemple, de Juan de Villanueva. 

La traducció és literal. Sotomayor col·loca entre claudàtors 

allò que és propi de la seva collita, la qual cosa, moltes 

vegades, fa referència a equivalències quantitatives degudes al 

canvi d'unitats de mesura, etc. 

D'Espie comença per dir que aquestes voltes, que en diuen 

planes o també "tabicadas" i que es fan de rajola i guix, 

permeten diversitat de formes, quant a la seva geometria, fins i 

tot es poden rebaixar, però com a màxim 1/8 del diàmetre, que és 

el que normalment es fa. Tot i això, el perfil més elegant és el 

d'una porció d’el·lipse com el cel d'un cotxe modern -diu-, amb 

les arestes diagonals marcades en els racons d'una planta 

quadrada o rectangular, es a dir, el que en diem una volta 

esquifada plana. 

Afirma que per a la seva execució no calen els cindris, cosa 

que significa un gran estalvi, i que poden construir-se sobre 

parets de tot tipus, noves o velles, encaixant-les en una regata 

practicada en el gruix de la paret. Explica tot seguit els 

detalls de l'enllardat i posada en obra de cada rajola, i que un 

cop col·locades dues filades es comença el doblat, sempre que 

sigui necessari (per exemple, en el cas que s'hagi d'habitar al 

damunt). Ens proposa massissar amb guix i teulissos el carcanyol 

des de l'arrencament fins a l'alçada de la segona filada i d'allà 

cap amunt amb envanets cada sis o set pams. Aquests reforços     

-explica- han de fer-se sobretot en els angles de les voltes 

esquifades planes fins a cobrir un terç de l'amplada de la volta 

per cada costat, per tal de subjectar la volta i contenir-la, i 

cal omplir després els carcanyols de cascots, o terra seca, o 

runa fins a arribar al nivell del paviment. Finalment, per 

dissimular el punt de la volta proposa construir una cornisa. 
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El segon capítol el dedica a comparar les voltes de maó de 

pla amb les ordinàries de pedra o de rosca de maó, les quals 

òbviament necessiten més despesa de cindri i uns estreps més 

gruixuts a causa del seu major pes i empenta. Diu aleshores 

D'Espie que les voltes planes no provoquen cap tipus d'empenta 

o, com a màxim, molt menys que les altres. Tot seguit posa com a 

exemple les voltes d'un convent de Perpinyà, construïdes quan el 

territori era espanyol, i en destaca la facilitat i resistència 

de les solucions. Explica a continuació altres proves -alguna de 

les quals ha estat feta pel mateix traductor- que mostren la 

gran qualitat d'aquesta tècnica i com deixen d'indemnes, quan 

cauen, les parets en les quals es recolzaven, cosa que demostra 

que pràcticament no empenyen, de la mateixa manera que -diu- no 

empeny una volta o una tapa de metall. I, si cauen, és per la 

imperícia dels artífexs, la mala qualitat dels materials, o el 

caprici de les formes. 

En el tercer capítol explica els avantatges de les voltes de 

rajola comparades amb els sostres de fusta. Primerament, la seva 

resistència al foc; tot seguit, la confortabilitat al soroll; 

després, les millors condicions d'aïllament tèrmic, la seva 

facilitat de reparació, el poc espai que ocupen i com resulten 

de barates. Si hi ha ferro abundant, es poden substituir els 

estreps per tirants. Si no hi ha maons, es poden fer amb rajoles 

de pedra. 

Finalment, en el quart i últim capítol, hi tracta sobre les 

teulades incombustibles que es fan a base de donar el pendent 

adequat als contraforts a una i altra banda de la volta, cosa 

que permet un espai transitable en la part central, tal com 

s'indica en l'anomenada Làmina V; s'hi construeix una solera de 

rajola, damunt de la qual es col·locarà després la teula 

amorterada. L'acabament dels vessants pot ser amb balustrada i 
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cornisa, com es fa en els edificis notables, o -com es fa 

sovint- amb ràfec malgrat que -diu- s'hauria de prohibir. 

Finalment ens explica que aquests teulats són barats, nets, de 

manteniment fàcil i a prova de bomba. 

D'Espie afegeix que voltes i teulades de rajola es 

complementarien perfectament amb portes i finestres 

metàl·liques, cosa que ja es comença a fer a França; de manera 

que, un dia, es podrà construir sense fusta. 

Renart i la volta de maó de pla 

Tornem, un altre cop, a Josep Renart, el qual, tal com ja 

hem vist, aborda, en el Quart Quinzenari, la qüestió de la volta 

de maó de pla sobretot des dels llibres però també des de la 

seva pràctica professional. El text de Renart sobre la volta és 

en una quarta part el relat de l'experiència viscuda, però les 

tres altres quartes parts són manllevades de distintes 

publicacions, fonamentalment, d'aquesta traducció que va fer 

Sotomayor del llibre del Comte d'Espie i també del tractat de 

Benet Baïls i de El Arquitecto Práctico de Pló y Camin28. 

Renart, de primer ens mostra, -per demostrar que es tracta 

d'una tècnica útil i moderna- el text de Sotomayor pràcticament 

sencer amb algunes incursions de collita pròpia que fan 

referència a adaptació de mides, o a aspectes molt parcials de 

la posada en obra, o que expliquen les seves experiències 

personals en la construcció de voltes. Després, sota l'epígraf 

"Del estribo o ancho de las paredes que han de menester las 

bóvedas tabicadas, como también del modo de trabajarlas y sacar 

las cerchas o cindrias", exposa d'una manera sistemàtica, per 

a les voltes de canó,  mitja taronja,  bufades,  esquifades i 

                                                 
28 PLO I CAMIN, Antonio: El Arquitecto práctico. Madrid, 1767. Hi ha una edició posterior de 1793. 
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LÀMINA VI 

 

Gravat del llibre de Joaquín de Sotomayor i figures del Quart Quinzenari de Josep Renart. 



121 

d'aresta, la manera de construir que Baïls transcriu de Fray 

Lorenzo, unes receptes sobre el gruix dels estreps29 no gaire 

clares i unes nocions parcials de geometria de la volta que 

provenen del llibre de Pló i Camin; entremig, s'esplaia relatant 

els exemples en què ha participat. Per acabar, transcriu, de 

manera literal i relativament fora de context, altres 

consideracions del llibre de Baïls, que deuen provenir del Cours 

de Blondel30. 

Potser ara és l'hora de parlar d'aquest costum, tan estès en 

Renart i tan típic del segle XVIII, d'incloure fragments 

d'altres llibres, anomenant més o menys els autors 

corresponents. Això no ens ha de sorprende. El mateix Renart 

considera Tosca com "el mejor ladron español de todos los 

tiempos"31; i ho diu com un fet positiu, és a dir, plantejant 

implícitament que allò que cal saber és de qui s'ha de copiar i 

que és el que s'ha de copiar. Precisament Josep Renart compara 

Benet Baïls amb el pare Tosca per aquesta gran qualitat de 

"saber tomar de los extranjeros lo mejor de su obra"32. Renart fa 

el mateix, en una altra escala naturalment; però ho fa 

sistemàticament en els Quinzenaris i no se'n amaga gens, sinó 

que generalment explica d'antuvi els textos dels quals treu la 

informació, fins i tot ens atreviríem a dir que valora la 

qualitat dels textos segons la informació que li permeten 

extreure'n per als seus escrits. 

                                                 
29 Caldria un estudi particular d'allò que proposa Josep Renart quant al gruix dels murs, ja que 

és un text de lectura força difícil que ens fa l'efecte que les dades no tenen cap aval 

científic. 
30 No ha estat comprovat aquest extrem, ja que si bé té un gran interès el seguiment dels canals 

per mitjà dels quals rep el coneixement, en aquest cas ja s'allunya de l'objecte d'aquesta tesi. 
31 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 11. 

32 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 72-73. 
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Renart, però, no ens parla mai del llibre de Joaquín de 

Sotomayor, entre altres raons perquè ell ens transmet Sotomayor 

a través d'un tercer autor: el canonje tortosí Francesc Vidal i 

Cabassés. Vidal és un il·lustrat de la Sociedad Matritense, que 

escriu un tractat sobre agricultura33, publicat l'any 1778, en el 

qual reprodueix el text de Sotomayor i també un altre text 

significatiu, el de Loriot sobre les puzzolanes, que ha estat 

traduït al castellà en 1776 (vegeu p 67). Precisament Vidal 

reprodueix un extracte dels dibuixos de Sotomayor i aquest és 

també el que copia Renart en el Quart Quinzenari (Làmina VI). 

Tanmateix, Josep Renart sempre n'havia construïdes, de 

voltes de rajola! Recordem que Renart va fer amb volta de maó de 

pla la plataforma de suport de l'orgue a l'Església del Pi, l'any 

1804, i que ja havia construït diverses obres, com la Ferreria de 

les Drassanes, en el 1760, quan aquí, del Comte d'Espie encara no 

en parlava ningú. Vet aquí -roda el món i torna al born- que els 

professionals catalans de finals del segle XVIII accepten com una 

modernitat que ve de França, una tècnica que ells mai no han 

deixat de practicar. D'altra banda, és molt probable que per a 

Juan de Villanueva, introductor de la "nova" tècnica a la Cort, 

les seves voltes no tinguessin res a veure amb aquelles antigues 

de Fray Lorenzo i de l'arquitectura barroca. 

Aquesta és una contradicció que ens recorda la relativitat del 

concepte "modernitat" -de què hem parlat fa uns moments- i ens convida 

a reflexionar el fet que una cosa és la teoria, que Renart aprecia 

profundament perquè és un home culte en el món de l'arquitectura 

barcelonina de la segona meitad del XVIII, i una altra cosa és la 

pràctica que, quan Renart ens l'explica, ens fa tot l'efecte que no 

hauria canviat gens si la pròpia teoria no hagués existit. 

                                                 
33 VIDAL I CABASSES, Francisco: Conversaciones instructivas en que se trata de fomentar la 

Agricultura por medio de riegos. Barcelona, 1778. 
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III.3 LA PRÀCTICA DE LA CONSTRUCCIÓ: MATERIALS I TÈCNIQUES 

La pràctica usual de la construcció, havent ja explicat tot 

el que fa referència a arcs i voltes, és el tema de què parla 

Josep Renart en el que n'hem dit segon bloc del Quart 

Quinzenari. I ho fa -ja ho hem dit també- confeccionant una 

espècie de manual de patologia, usant un llenguatge més directe 

i personal i basant-se només en alguns casos excepcionals, en 

textos impresos com, per exemple, quan parla de fonaments, i 

encara divergint quan cal de les opinions dels tractadistes en 

allò que li és més proper.  

Es tracta de la pràctica habitual en tot tipus d'edificis, 

exceptuant només aquelles tècniques que ja han quedat 

encasellades en el que hem anomenat ciència de la construcció, 

les quals, si bé genèricament havien de ser interessants per a 

qualsevol edifici de l'arquitectura civil, hi són menys presents 

que en els d'arquitectura militar o hidràulica. Tot i això, cal 

deixar constància que, en molts moments, aquestes explicacions 

de Renart, encara que sigui d'una manera implícita, fan 

clarament referència a la construcció d'habitatges i més 

concretament a la construcció de cases d'habitatge a la ciutat 

de Barcelona. 

Això resulta especialment interessant per als objectius 

generals de la tesi que, com ja hem dit en la introducció, 

tracten de cercar les bases de la modernització de la 

construcció, fonamentalment de la construcció d'habitatges, que 

es va donar a la Catalunya de mitjan segle XIX. 

Nosaltres, per descriure allò que Renart proposa sobre la 

pràctica real de la construcció quotidiana, tractarem, en primer 

lloc, dels materials i, en segon lloc, de les tècniques. I ja 

hem dit que, en alguns moments, per tal de completar la visió de 
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l'autor, usarem altres documents a més del Quart Quinzenari, ja 

siguin els altres Quinzenaris o les Cartes que els acompanyen o 

fins i tot altres documents que no formen part del Lligall 

XXVIII. D'aquesta manera podrem analitzar, per exemple, aspectes 

sobre tècniques d'acabat o sobre els costos, i oferir així una 

panoràmica més global de la construcció de l'època. 

Els materials 

Renart, en els seus textos, intenta presentar els materials 

amb el mateix esperit científic que les voltes i els arcs, però 

no va més enllà de les intencions. Es clar que els mateixos 

tractats de l'època, i això és així des de Vitruvi, dediquen 

sempre un capítol a parlar dels materials de construcció, però 

fins al segle XIX no es faran ressò de les noves reflexions 

científiques que, tal com veurem en el capítol següent, ja a 

finals del segle XVIII, es duen a terme en aquest camp.  

Aquí a Catalunya, segons Renart, els materials emprats en la 

construcció eren fonamentalment la pedra, els maons, la fusta i 

els conglomerants (calç i guix). Els metalls (ferro, plom..), 

molt utilitzats també, jugaven un paper complementari -com ara 

el vidre-, o auxiliar com, per exemple, l'espart en l'àrea de 

les eines. 

El predomini de la pedra sobre el maó era conseqüència de 

l'abundància de jaciments a l'abast. Quan això passava, com en 

el cas de Barcelona, els materials fonamentals de la construcció 

eren pedra i fusta, i s'usaria el maó sobretot en envans i 

voltes, però configurant una construcció en què el fuster i el 

picapedrer tenien un paper destacat. Per això els mestres de 

cases i molers estaven junts en el gremi i per això també era 

normal que un fuster, tot sol o associat amb un mestre de cases, 

prengués la responsabilitat de construir un edifici. 
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LÀMINA VII 

 
Elements més usuals de pedra picada en 1819. Font: Arxiu Renart. Biblioteca de Catalunya. 
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LÀMINA VIII 

 
 
 
 
 
Interpretació dels elements ceràmics segons les explicacions de Josep Renart i altres fonts. 
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Al mateix temps -i d'això en parlarem més endavant- els 

materials configuren una determinada manera de construir i 

exigeixen una posada en obra que caracteritza tot el procés34, 

d'aquí que, segons que les parets siguin de maó, de tàpia, 

d'entramat de fusta o de pedra, tot l'entorn de la construcció 

varia i s'amotlla a un material o a un altre. Finalment, les 

característiques dels materials col·laboren en la definició de 

l'arquitectura, no solament en el seu aspecte formal, sinó que 

en condicionen les dimensions i les solucions arquetípiques. 

Les indicacions que Renart ens fa sobre els materials són molt 

generals i serveixen sobretot per conèixer-ne les característiques 

físiques i constatar-ne l'ús en cada cas particular. 

La pedra: 

Les recomanacions sobre la pedra eren senzilles. La pedra havia 

de ser neta de terra i de tapàs, dura i de bon so i curada pel temps 

perquè hagués endurit. A la Làmina VI mostrem els elements usuals 

que tallava el picapedrer. La codificació i normalització d'aquests 

elements ens deixa entreveure que la feina del picapedrer s'ha anat 

estipulant en un conjunt reduït de peces que són les més usuals. 

Això no vol dir que no es fessin treballs, en edificis monumentals, 

on s'empraven peces tallades expressament, però quotidianament les 

feines es limitaven a un sèrie de peces normalitzades. 

La ceràmica: 

Els maons i rajoles havien de ser de bona greda, ben pastada 

i reposada, ben cuita i que tinguessin bon so. A la Làmina VIII, 

mostrem els elements ceràmics més usuals. 

                                                 
34 La influència dels materials en el procés arquitectònic ha estat molt ben explicada per PARICIO, 

Ignacio: La construcció de l'arquitectura. Els elements. ITEC. Barcelona, 1985. Capítols VI i VII. 
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Generalment hi havia dues indústries que fabricaven peces 

ceràmiques per a la construcció; l'una era el rajolar que feia 

maons, rajoles i teules (si bé la teulera podia existir també 

com una indústria especialitzada), i de vegades cairons; l'altra 

era la indústria del gerrer que feia peces més delicades, 

cairons per exemple, i sobretot canons, canals i tortugues; 

algunes d'aquestes peces, la forma i mides de les quals es 

corresponen encara avui amb les de l'antiga indústria de gerrer, 

es presenten també a la Làmina VIII. 

La fusta: 

La fusta havia de ser tallada en bon temps (lluna adequada) 

i s'havia d'assecar (durant un any per exemple) abans de ser 

utilitzada. La d'alzina i roure es considerava la millor dins i 

fora de l'aigua però, en la construcció, es feia servir més que 

res el pi melis. 

De melis, n'hi havia de tres classes: el dels Pirineus, el 

de Tortosa i el de la Terra. Hem de suposar que el pi de la 

Terra creixia en els boscos més propers. Els altres dos tipus 

eren del Pirineu, si bé l'un baixava pel Llobregat, des del 

Pirineu més proper, i l'altre, procedent de tota la conca que 

desembocava a l'Ebre, feia cap a Tortosa i després, per terra, 

cap a Barcelona.  

El millor melis era aquell que tenia el color més vermell i 

amb poca albeca (l'albenc blanc, encara, però el blau -diu 

Renart- no val res). Se'n diu fusta closa d'aquella que és tota 

de melis o teia, amb una mica d'albenc. El pi de la Terra era el 

menys estimat i el de Tortosa era preferit pel cor que tenia, 

encara que l'albenc no fos tan bo i blanc com l'albenc del pi 

dels Pirineus. 
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LÀMINA IX 

 
 
Elements de fusta i escairades, dibuixats a partir de la informació trobada en l’Arxiu Renart. 
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LÀMINA X 

 
Esquema de filetatge de troncs per al serrat. Font: Arxiu Renart, Biblioteca de Catalunya. 
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En els edificis, el pi melis s'usava sobretot en elements 

estructurals portants, si bé quan es tractava de sostres de 

construccions allunyades de l'aigua hom podia emprar altres 

fustes com per exemple l'alber. Les portes i finestres exteriors 

també es feien de melis; en les interiors, en canvi, s'emprava 

més el flandes, que de fet era pi del nord d'Europa (sovint 

d'Escandinàvia) que, des del segle XVII arribava a Barcelona amb 

els vaixells que tornaven del golf de Flandes35. 

A la Làmina IX es poden veure les escairades de la fusta 

serrada que hi havia en aquella època, i a la Làmina X, la 

manera com es tallaven els troncs per un millor aprofitament 

segons els fils horitzontals i verticals que es passaven. 

Els conglomerants: 

Per als conglomerants calia assegurar-se que la pedra per 

fer la calç fos l'adequada. Calia deixar la calç amarada, en 

repòs almenys vuit dies i, després, evitar d'afegir-hi gaire 

aigua a l'hora de pastar-la amb la sorra, tenint cura que aquesta 

no fos ni molt grassa ni molt magra. La sorra més apreciada era 

la de riera (més que la de mar o la de mina) i calia usar-la quan 

feia poc que s'havia extret. S'havia de deixar el morter pastat -

cobert de sorra, si era a la intempèrie- dos o tres mesos sense 

fer-lo servir per tal que calç i sorra estiguessin ben 

amalgamades. La mescla es feia al remenador. 

En les obres del rei, o aquelles importants, es gastava el 

morter blanc, mescla de calç i sorra. Segons Renart però, caldria 

barrejar-hi una part d'argila, conformant el que se'n deia morter 

roig, del qual la gent desconfiava per por que no fos fang. 

                                                 
35 ANGUERA SEMPERE, Alfonso: Historia del Carpintero y de la Carpintería. Tesi doctoral dirigida 

per Joan BASSEGODA I NONELL. ETSAB. Barcelona, 1973. 
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El guix més apreciat era aquell, recentment fabricat, que un 

cop pastat i usat, per exemple en una volta o un revoltó, trigava 

poc a assecar-se: "el temps d'una avemaria"36. En cap cas no era 

convenient que el guix, que era expansiu, és a dir, que calia 

tenir cura de la seva empenta, es fes servir on hi havia humitat. 

Les tècniques 

Les tècniques de la construcció quotidiana eren sobretot les 

que servien per a construir cases. En aquella feina la pràctica 

i el gremi s'imposaven, i les condicions externes, de geografia 

i clima, s'hi deixaven veure amb una major claredat. 

Els fonaments: 

Renart considera essencial el coneixement previ del sòl, la 

naturalesa del qual condicionarà el sistema de fonamentació. Després, 

demana una gran atenció per a la construcció dels fonaments, la mala 

execució dels quals -diu- és sovint causa de la ruïna de l'edifici. 

En un sòl normal, un fonament de tres peus de profunditat 

(80 cm) és suficient. Sempre, havent piconat i anivellat 

prèviament el fons de la rasa i, tenint cura, en reomplir-la amb 

maçoneria i morter de calç -mai en sec-, d'estabilitzar el massís 

disposant de tant en tant una filada de llambordes; filada que 

també era molt útil en el coronament, per tal de tenir una bona 

base de partida per als murs. A les Làmines XIa i XIb, indiquem 

les amplades que Renart ens proposa per als fonaments, d'acord 

amb el gruix de paret i la categoria de l'edifici. 

En cas que el sòl no fos fort, o fos de naturalesa desigual, 

es recomana fonamentar sobre un engraellat de fusta -sense usar 

claus de ferro i preservant-lo de la calç emprant argila. Si el 

                                                 
36 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 91. 
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sòl és encara de pitjor qualitat, però el ferm es pot localitzar 

a una certa profunditat, aleshores s'imposa el pilonatge -amb 

estaques de fusta proveïdes d'una punta metàl·lica, damunt de 

les quals es pot col·locar l'engraellat- i/o la construcció de 

pilans i arcs d'obra. Aquests darrers sistemes, o d'altres com 

la fonamentació per caixons, eren cars i propis de les obres de 

fortificació o d'arquitectura hidràulica, però, de vegades, eren 

necessaris per a la salut de l'edifici. 

En qualsevol cas, a partir de sis o deu pams de profunditat 

calia desestimar la fonamentació tradicional a base de rasa "porque 

no depende la firmesa de los cimientos, de su profundidad o que sean 

hondos, sino de que ellos asientan sobre una base sólida...; Amas, 

de ser un gasto, inutil; es perjudicial, a la obra porqe condo más 

profundo es el cimiento...tine más peso...; y quando más peso tenga 

este, tanto hace baxar el terreno; y de aqui resultan, tantas 

grietas, o esquerdas que ay en las obras..."37. 

Finalment, si el sòl és de roca, es recomana penetrar-hi 

unes sis polzades (15 cm) construint-hi una rasa on recolzar les 

parets, de manera que tingui una base perfectament horitzontal, 

amb escales si és necessari i treballant-hi amb molta cura, fent 

amb carreus la part del fonament que resta dins el banc de roca. 

Les parets: 

Renart considera únicament les parets de pedra. Només quan 

es tracta de parets interiors i en cases petites, es refereix 

eventualment al maó. Els gruixos d'aquestes parets de pedra 

                                                 
37 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp. 101-102. 
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LÀMINA XIa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonaments, parets i sostres d’un edifici de primera categoria, segons Josep Renart. 
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LÀMINA XIb 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonaments, parets i sostres d’un edifici de segona categoria, segons Josep Renart. 
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LÀMINA XII 

 
Pàgina del Quart Quinzenari de Josep Renart, amb el dibuix d’una finestra. 
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varien entre 4, 3, 2 1/2, 2, i 1 1/2 pams i, minuciosament 

explicats per Renart, són els que dibuixem a les Làmines XIa i 

XIb per als dos tipus d'edifici que es consideren. 

De les parets de pedra, Renart posa l'èmfasi en l'aparell i la 

seva travada, en la qualitat de la mescla i la seva aplicació, i 

recomana molta cura en les unions, sia entre parets noves sia entre 

noves i velles. Però també en l'execució, que cal fer a plom i 

anivellar cada 3 o 4 filades, per tal de possibilitar un 

assentament igualat, gradual i un correcte descens de càrregues. 

La paret de façana es planteja de pedra de fil per la part 

exterior, amb un gruix de carreuada d'un pam, lligades les seves 

claus i cantons amb la resta del mur, que és de maçoneria. 

Quant a les obertures, el marc de les quals pot ser de pedra 

de fil o de maó, s'estableixen distintes recomanacions que van 

des del detall d'execució de brancals i llindes -forma, 

proporció i nombre de dovelles- fins a l'establiment d'un bon 

lligam del marc amb si mateix i amb els panys de paret contigus. 

Ja ha dit José Luis González38 que Renart planteja la 

construcció de la finestra amb especial cura, proposant un arc 

de descàrrega sobre la llinda i deixant un buit entre ambdós; 

buit que es deixa també entre la llosana de la finestra i el 

coronament de l'ampit, per tal d'absorbir moviments que puguin 

trencar els elements de pedra de fil. Això es pot veure en la 

reproducció del dibuix original que incloem a la Làmina XII. 

                                                 
38 GONZALEZ MORENO-NAVARRO, José L.: El legado oculto de Vitruvio. Alianza Editorial. Madrid, 1993., pp 152. 
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Els sostres: 

Les bigues de fusta dels sostres havien de protegir-se en el 

carregament, pintant-les amb quitrà i embolcallant-les amb maons 

amb sec per preservar-les de la humitat i de la calç. Tot i 

això, el carregament acostumava a podrir-se si no estava 

ventilat, llevat que, com feien els antics, es disposessin uns 

permòdols, que -afegeix Renart- no queden gaire bé, però sempre 

es poden tapar amb un celras. 

Els antics tampoc no construïen revoltons, ja que això 

suposava tapar els 2/3 de les cares laterals de la biga. Es clar 

que els revoltons confereixen més higiene, més resistència al 

foc i més qualitat al sostre que la que tenien els sostres 

empostissats o de rajoles, i eren una "práctica admitida"39. Es 

construïen amb rajola doblada i, sovint, emblancats per sota. 

Les teulades i els terrats: 

Els terrats havien de tenir un pendent d'una dècima o 

dotzena part de l'amplada del vessant, i les teulades l'havien 

de tenir com a mínim d'un terç si es tractava d'encavallades, o 

si no, es podia arribar al quart d'aquesta amplada. 

El més comú, en uns i altres, era usar quadrats de pi de la 

Terra (d'un pam de corona com a mínim), espaiats de dos pams i 

quart a dos pams i mig (45 a 50 cm), en el cas dels terrats que 

tenen més pes, i de dos pams i tres quarts a 3 pams (55 a 60 

cm), en el cas de les teulades. També es podien usar fustets de 

melis de 25 per 20 cm de secció, espaiats tal com hem dit abans. 

També els cabirons i llates, si eren de melis, resultaven millor 

                                                 
39 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 95. 
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que els construïts amb pi de la Terra, els quals, però, eren 

aquells que s'usaven correntment. 

Les teulades es feien generalment de teules col·locades a 

llata per canal, amb una separació entre llates igual a un terç 

de la llargada de la teula. Una teulada molt comuna era 

l'anomenada teulada d'impresari, en què la teula es col·locava 

amorterada damunt una solera de rajola, generalment blanca per sota. 

Quan es construïa un ràfec s'empraven teules tortugues. 

Els terrats havien de tenir tres gruixos: a sota, el primer 

-emblanquinat per la part inferior si era vist- podia ser més 

gruixut que els altres dos; aquests eren de rajola; en el del 

mig les rajoles es disposaven en diagonal i, un mes després de 

construït aquest gruix intermedi, es col·locava el superior a la 

mescla. Davall de la barana del terrat es deixava un forat cada 

tres pams per tal d'instal·lar-hi un canó de desguàs. 

La cornisa, sovint, era de tres pams d'alçada i de dos i mig 

de volada i es construïa amb carreus o, generalment, amb maó i 

algun carreu de tant en tant, sobretot a les cantonades. Els 

maons per a la cornisa podien fabricar-se a mida, amb la 

motllura desitjada. Els carreus no havien de volar més d'un terç 

de la seva llargada.  

Els acabats i altres: 

Per als paviments es feia servir l'enrajolat senzill de 

rajola comuna, de rajola picada, o de cairó. 

En el capítol dels revestiments continus podem parlar 

d'arrebossats, adreçats i emblancats amb morter de calç. 
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Les canonades, en què hom emprava canons de cos, canons de 

cuixa, de peu, de braç, d'estaca i caputxins, com presentem a la 

Làmina VIII, s'acollaven amb ferros. Les clavagueres es podien 

construir cobertes amb llambordes o amb maons. Els pous eren de 

quatre pams en quadre, lliures entre parets. 

Les cuines i les comunes es pressupostaven per unitat. 

La feina de fuster: 

El fuster feia bastiments i finestres balconeres o portes. A 

l'exterior amb cabirons de fustet de melis, mentre que a 

l'interior es podia emprar pi de Flandes. A més, el fuster feia 

normalment marcs, per exemple d'alcova, bastiments de xemeneia, 

setials de comuna, sabaters de graons, arrambadors, sòcols, etc. 

Els vidres s'adaptaven a les barretes de les finestres i, 

generalment, eren d'un pam bastant, o un pam i quart en quadre. 

La feina de manyà: 

El manyà feia les baranes dels balcons que eren de ferro 

forjat. Feia també les baranes d'escala de ferro i subministrava 

a tant el quintar el ferro negre treballat a la fornal i a 

l'enclusa, que s'emprava per a gafes, golfos, claus, etc. També 

es comptava a tant el quintar el que s'anomenava ferro blanc que 

servia per fer frontises, panys, claus, etc. 

La feina de pintor: 

El pintor s'encarregava de pintar les portes de carrer, les 

balconeres i les finestres, a l'oli en dues capes. 
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Els mitjans auxiliars i les màquines: 

L'apartat sobre construcció i manteniment de bastides pren 

una gran importància perquè, com Renart diu: "Si la gloria de un 

Arquitecto reside en que sus obras que ya proyectado y ha dado 

de su construcción, resultan solidas, comodas y hermosas, conto 

de mas gloria le sera el que ningún trabajador, Muera, ni toma 

mal ninguno, en las referidas obras; por haver tomado las 

precausiones necessarias, a la construcción o hacer sus 

endamios, para la construccion de dicha obra:"40. 

Les bastides havien de ser de bona fusta d'àlber i amb 

cordes d'espart de bona qualitat i en bon estat de servei. Les 

antenes havien d'estar ben encastades, correctament empalmades, 

si calia, i ben lligades, amb els llibants adequats. I les 

bastides s'havien de mantenir, sobretot després d'un temporal, i 

calia tenir sempre tibats els llibants. Renart demana també 

molta cura en els apuntalaments i estintolaments. 

Les màquines que se citen en el text manuscrit són les de 

sempre. Per a elevar: la politja i el polispast, corrioles 

bossells (ternals, quadernals...), i per a estirar: l'argue i el 

torn. S'usava el nivell d'aigua, i entre les eines, com ja hem 

vist, hi havia el remenador per a fer morter41. 

La casa que Renart ens descriu 

Com hem vist, la casa que Josep Renart implícitament ens 

explica es construïa amb parets de pedra i sostres de fusta. 

Això i les tècniques que se'n deriven configura un tipus 

característic, distint per exemple de la casa d'entramat de 

                                                 
40 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 119. 

41 Josep Maria MONTANER en La modernització de l'utillatge mental..., Op.Cit. pp 50-53, parla de 

les eines en l'epígraf corresponent a l'organització del taller i de l'obra. 
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fusta o d'una construcció en la qual es faci servir la terra, la 

tova o el maó com a materials bàsics. La manera de fer, les 

especialitats de treball, l'ordre de les operacions i el 

resultat final són distints. Naturalment les tècniques són a la 

vegada un testimoni i un element determinant de la cultura 

constructiva i arquitectònica d'un entorn. 

També resulta decisiu el fet que els sostres siguin de fusta o 

a base de voltes, ja que en el primer cas les parets han de tenir 

una gran autonomia estàtica i aguantar sobretot el seu mateix pes, 

que no ha de ser excessiu. Per això, és bo que vagin aprimant-se 

amb l'alçada, però han de resistir també les càrregues heterogènies 

dels elements de fusta i no convé que estiguin molt degollades per 

aquestes. Ignacio Paricio ens explica en els seus llibres aquests 

aspectes amb claredat i també ens parla de la idoneïtat de la pedra 

com un material que no respon únicament a les exigències 

estructurals, sinó a les d'aïllament i estanquitat42. 

Vegem, però, de quina manera la fusta condiciona la solució 

de conjunt encara més enllà de la seva repercussió estructural. 

El mateix Renart ens posa en alerta sobre la cura especial amb 

què cal tractar aquest material si es vol garantir la seva 

durabilitat. Ja hem parlat de les precaucions que cal tenir en 

compte a l'hora de l'extracció; també en el moment de la seva 

disposició en obra -diu Renart- cal extremar la cura, protegint 

la fusta de la humitat i preservar-la de la calç. 

Protegir la fusta de la humitat implica la construcció dels 

sostres després de realitzada la coberta. Si més no, per tal 

d'afavorir la ventilació, es poden col·locar les bigues, però no 

confeccionar els sostres, que la dificultarien. 

                                                 
42 PARICIO, I.: La construcció de l'arquitectura. (I.Les tècniques; II. Els elements).ITEC. 

Barcelona, 1983. 
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La calç és considerada un perill per a la fusta, i no perquè 

el morter de calç retingui la humitat, sinó perquè hom considera 

que es tracta d'una substància que destrueix la matèria orgànica. 

Renart diu: "si la mescla tocava la madera en poco tiempo se 

destruiria, la madera con el espíritu corrosivo de la cal"43. 

Tot plegat acaba condicionant un determinat sistema de 

construcció preindustrial i definint aquest tipus característic 

que Renart ens presenta. Podríem dir, en el nostre cas, que es 

tracta d'una casa ben similar, per exemple, a la que ens explica 

Leon Battista Alberti44. Efectivament, l'edifici se'ns presenta 

amb unes parets que cal aixecar fins a dalt i cobrir amb una 

teulada, deixant per després la introducció dels sostres, de les 

escales, dels envans, etc., en els indrets prefixats. 

Tot i això, en el text de Renart, hi podem apreciar alguns 

elements que representen una certa evolució sobre el model 

teòric abans descrit. El fet que siguin admesos els revoltons, o 

l'existència del terrat, en són aspectes que desfiguren, fent-lo 

evolucionar, el model constructiu original. Són variants 

impulsades per noves necessitats socials i culturals d'una nova 

casa de lloguer que exigeix un espai comú per a estendre la roba 

i una major privacitat entre les distintes plantes, ja que ara 

pertanyen cada una a habitatges distints45, i això és el que ha 

acabat imposant el terrat i el sostre amb revoltó, tal com 

veurem més detalladament en el capítol pròxim. 

                                                 
43 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 99. 

44 ALBERTI, León Battista: De Re edificatoria. Facsímil del tractat editat per Lorenzo Torrentino 

a Firenze l'any 1550. Sobretot el Llibre I (cap. X,XI,XII, i XIII) sobre murs coberta, forats i 

escales, i els Llibres II i III sobre materials i construcció. 
45 Distints autors han explicat el procés que s'ha anomenat pas de la casa artesana a la casa de 

lloguer. Vegeu MONTANER, Josep Maria: "Escaleras, patios, despensas i alcobas. Un análisis de 

la evolución de la casa artesana a la casa de vecinos de Barcelona" Arquitecturas Bis. 

Barcelona, septembre de 1985. 
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El ritme i el cost de la construcció 

El ritme de la construcció que es reflecteix en els documents de 

Josep Renart és el ritme de la calç, el ritme imposat per un 

conglomerant, el procés d'adormiment del qual s'identifica més amb un 

procés natural de consolidació que no pas amb la seva naturalesa 

química. Ja hem dit que fins al segle XIX no s'estendran els 

coneixements científics sobre els materials de construcció que han 

començat a considerar-se durant el segle XVIII. Això no vol dir que 

la tradició no hagi proporcionat un coneixement eficaç dels 

processos. El mateix Renart ens en dóna testimonis, per exemple, quan 

prescriu la necessitat de mullar l'obra cada vespre abans de plegar. 

Per tot això, es posa un gran èmfasi en la necessitat de 

deixar reposar les obres a mesura que es van fent, per tal de 

permetre l'assentament i la consolidació necessàries perquè 

resultin sòlides i duradores. Cal reposar en arribar als 

fonaments, cal reposar en arribar a cada pis, cal reposar en 

cobrir. I, en el cas d'arcs i voltes (també les planes i, fins i 

tot, els revoltons), els estreps han d'haver descansat mig any o 

un any46. A més, cal tenir present que el treball en la 

construcció té el caràcter estacional que tenen tots els treballs 

a l'aire lliure, al camp. A l'hivern no es pot fer gran cosa 

perquè es gela la mescla. Es tracta, doncs, d'organitzar-se per 

estacions i deixar preparats els estreps a l'hivern per tal de 

poder-hi carregar a la primavera, o de teular a la tardor abans 

de les plujes, o d'obrir els fonaments quan farà bon temps. 

Pel que fa el cost, en el Quart Quinzenari no hi ha un 

apartat concret dedicat a parlar de la importància del 

pressupost de l'obra, però és evident que la mentalitat de 

Renart, per la seva feina de sobrestant i per la seva formació, 

                                                 
46 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 24-25 i 118. 
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té sempre present la necessitat de precisió en l'amidament i en 

l'aplicació de preus. D'una manera expressa, aquesta mentalitat 

aflora en les Cartes, un gran nombre de les quals parlen 

d'economia i de com aquesta mediatitza les relacions entre els 

distints agents que intervenen en una obra47. 

Tot i que en els documents (Quinzenaris i Cartes) de què es 

compon aquest Lligall XXVIII de l'Arxiu Renart, i que és ara 

objecte d'anàlisi, no hi ha prou dades, més endavant parlarem 

dels aspectes generals referents al cost, a partir d'altres 

estudis i altres dades extretes d'altres lligalls de l'Arxiu 

Renart. Sabem, però, que en el darrer terç del segle es produeix 

un increment de costos48 i hem de pensar en les tendències 

lògiques de la industrialització. Sembla que entre el que això 

comportaria, a més de les variacions en el cost relatiu de les 

partides d'obra, de l'augment dels rendiments, etc., hi trobaríem 

també la substitució de les velles tècniques per altres de més 

competitives. L'aparició del terrat n'és un exemple. 

Volem, però, encara abans d'acabar aquest capítol, plantejar la 

relació que existeix entre el ritme de treball i el cost; una relació 

que serà cada vegada més determinant per a l'economia de l'obra, 

fent-se evident que el temps són diners. Apuntar la incompatibilitat 

entre el ritme de la calç i les exigències de la industrialització i 

destacar que, en aquest sentit també, en els papers de Renart hi 

trobem indicis sobre el fet que algunes coses van canviant. 

Referent a això, cal recordar que una pràctica comuna en el 

món preindustrial era la de reformar i ampliar els edificis, 
                                                 
47 Són diverses les Cartes que ens parlen de l'economia de l'obra, dels amidaments o de les relacions 

entre els professionals que hi intervenen. Les més rellevants són les n. 18 (de 01.11.1809); n. 20 

(de 18.11.1809); n. 25 (de 09.01.1810); n. 28 (de 28.02.1810) i n. 32 (de 18.04.1810). 
48 Ens referim per exemple a l'article de VILAR, Pierre: "Transformaciones económicas, impulso urbano 

y movimiento de los salarios: La Barcelona del siglo XVIII" traduït en Crecimiento y desarrollo. 

Economia e historia. Reflexiones sobre el caso español. Ediciones Ariel. Barcelona, 1964. 
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aprofitant allò que ja era construït. Generalment aquestes obres 

de reedificació eren majoria respecte de les de nova planta. De 

fet, l'ús de la paraula desfer, avui ja desapareguda del lèxic 

constructiu i substituïda per enderrocar, ens dóna fe d'aquesta 

pràctica que, com és natural, fou seguida pel mateix Josep 

Renart fins en les obres que va construir per si mateix.  

Però en les seves ratlles de conclusió del Quart Quinzenari, ja 

mostra dubtes i anuncia canvis de criteri, quan diu: " Y si el 

provetchar, algun edificio o parte de el ha de costar casi lo mismo 

que si se ysiere nuebo; y ahun con esto no pueda quedar, con el modo 

y conformidad que siquiera; bale mas etcharlo todo a tierra, y 

hacerlo todo de nuevo: porque no ay cosa mas, trabajosa, y angorrosa; 

que es aver de hacer, y desaser; porque, se trabaja, y se gastan 

muchos jornales, y materiales; y no se parese, el trabajo que se 

hace; resultando de aquí el gastar mucho dinero, y no poder, quedar 

la cosa como se desea; y el tomar, muchas desasones y inpeciencias; 

porque el ber que se gastado mutcho sin poder, lograr lo que se 

deseava; y si se etcha, todo a tierra, se logre lo que se quiere; y 

se pone, del modo mejor que a uno, se le acomoda y avezes, se gasta 

un poco, mas, o ygual, o menor, po sea como sea, nada equivale, que 

tener, la casa, a su satisfacion; tu lo sabes, las obras qe se han 

etcho en la calle de narolas; en la casa qe habitamos, a la rambla; y 

finalmente en la casa de Sarria; el Gasto, y trabajo que nos costo, 

las dos ultimas, se podian hacer de apie todo nuevo"49. 

És a dir, Renart tendeix a proposar la construcció de nova 

planta en detriment de les reformes i ho justifica fonamentalment 

d'acord amb la qualitat de l'obra. Tanmateix, no hem de perdre de 

vista que el fulcre del raonament és el cost, cosa que ens indica 

que ja va deixant de ser una regla l'aprofitament total de les 

construccions existents, propi de la construcció preindustrial. 

                                                 
49 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 122. 
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III.4 A TALL DE CONCLUSIONS PARCIALS 

En les conclusions parcials del capítol anterior, dedicat a 

l'estudi dels llibres que Renart ens ha proposat, havíem dit que 

es distingeixen dos nivells de coneixement en la construcció 

d'aquell temps: l'un és el nivell teòric, especulatiu, 

científic, i l'altre, el pràctic, executiu, tradicional. Ara, en 

aquest capítol, hem pogut comprovar que és el mateix Renart qui 

ens apropa així a la construcció, plantejada tanmateix a dos 

nivells en el Quart Quinzenari, i emprant un sistema de 

divulgació també distint per cadascun.  

Renart té clar que teoria i pràctica han d'anar plegades. 

Vegem, sinó, aquest fragment del seu text: "...la sola 

espucalación; sin platicarla, es un Alma sin cuerpo, asi como la 

pratica; sin espucalacion; es un cuerpo sin alma; pero unidas 

todas, dos, forman Alma, y Cuerpo; qe el hombre con estas dos 

cosas unidas (con la Ayuda de dios) es capaz, de hazer y, 

conprender todo; con la refreccion qe se requiere pa el 

cumplimiento, de su buen exito; como dice el refran; La 

experiencia es madre de la ciencia. Otra: Ningun hombre es, 

expeimentado, qe no sea tentado, y provado..."50. 

Però així com per a nosaltres la teoria, tant si és 

descriptiva com si és explicativa de la realitat, és 

indestriable de la pràctica, per a Renart i els homes del seu 

temps no era ben bé així. La teoria era quelcom nou que calia 

afegir a la pràctica que era allò tradicional, se superposava a 

la realitat per fer-la evolucionar. Era com l'eina de la 

il·lustració o, fins i tot, la il·lustració mateixa, assumible 

també per aquells qui com Renart no estaven disposats a negar 

els valors de la tradició. 

                                                 
50 RENART, Josep: Cartes, n. 10 de 20.09.1809. 
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En la mesura en què la teoria i la pràctica no eren facetes 

d'una mateixa cosa, esdevenien dues realitats complementàries, 

paral·leles, dos nivells que s'expliquen per separat, i per 

això, paradoxalment, sovint es mostren estancs, sense capacitat, 

o millor dit, sense necessitat de relacionar-se l'un amb 

l'altre. 

Aquesta estanquitat ho impregna tot i la podem veure en la 

transposició mnemotècnica amb què Renart explica la teoria dels 

arcs i voltes, que és l'objecte de màxima atenció científica de 

l'època, o en les modernes explicacions, seguint d'Espie, que 

ens dóna de la volta de maó de pla, com si es tractés d'una 

innovació que no té res a veure amb allò que forma part de la 

seva tradició professional. 

Teoria i pràctica seran així dues parts d'un mateix discurs 

i no es confondran en un tot fins al segle XIX -més tard aquí a 

casa nostra- quan la primera farà fructificar la segona en el 

terreny de la construcció de l'arquitectura. 

En un altre ordre de coses, que no és aliè al que acabem de 

dir, també podem establir com a conclusió el fet que Renart no 

ens explica tota la realitat. Ell mateix quan tracta de 

teoritzar la realitat només ens presenta una manera tradicional 

de construir, a base de pedra, fusta i calç, unes arquetípiques 

cases per a benestants. Cal parar molta atenció per a veure que, 

sota les seves explicacions monolítiques apareixen indicis del 

fet que hi ha alguna cosa més, que tota una altra construcció 

està naixent. 

Els canvis tecnològics en el sostre, l'aparició del terrat, 

els canvis en la manera d'entendre el vell i el nou, la mateixa 

importància creixent que hom dóna al fet de comptar i amidar o 
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els canvis en el llenguatge, són elements poc emergents en la 

realitat que Renart ens presenta. 

Aquest no aflorament de la realitat té dos punts clau 

distints: l'un, del qual Renart no s'adona tant com ens n'adonem 

nosaltres des de la distància dels anys, és que les coses 

canvien. I no se'n adona perquè ell mateix es troba immers dins 

el procés, i l'altre és la natural resistència d'un home del 

segle XVIII a acceptar els canvis, sobretot en la mesura en què 

aquests es produeixen en una àrea d'una certa marginalitat. 

Passatges com el que segueix, sobre el terrat i la teulada, 

tot i formar part d'uns comentaris sobre una edificació singular 

com és ara la construcció de la Llotja de Mar, mostren clarament 

aquesta resistència de Renart a acceptar sense embuts el que ja 

sembla una pràctica molt generalitzada: "En los tejados, no es 

tan facil en aber goteras, como a los terrados, siempre que 

tengan el vertiente, sobre dicho, y la madera, y teja, como 

tambien el travajo sea bueno en el caso qe haygua goteras es mas 

facil de componer qe los terrados...;...por otra parte, parese 

qe un terrado, en un edificio, sea de la clas que sea, es util 

pa la comodidad de los que abitan en el, para sus husos 

domestico; pero siempre es menester de taner la mira de cubrir 

el edificio, con lo menos qe se pueda con terrado; prefiriendo 

el tejado, en todo lo qe se pueda; para qe el edificio, no este, 

tanto expuesto..."51. 

A Josep Renart li resulta difícil veure el món que neix; un 

món que, a la llarga, tot i que apareix marginal, necessàriament 

haurà de destruir el que existeix. Tal com veurem en els pròxims 

capítols, malgrat que Renart no ens ho acabi d'explicar, tot 

està canviant. 

                                                 
51 RENART, Josep: Segon Quinzenari, pp 44, 45 i 46. 
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CAPÍTOL IV. 

ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ A LA BARCELONA DEL SEGLE XVIII 

En els dos capítols precedents hem analitzat, a partir dels 

seus mateixos escrits, el pensament i el treball de Josep Renart 

i Closes. Ara es tracta de posar-los en relació amb 

l'arquitectura i la construcció del seu temps per comprovar la 

realitat del missatge i, en tot cas, ressaltar-ne les virtuts i 

les mancances. 

Per tal d'examinar el marc proper en què es va desenvolupar 

l'activitat de Renart caldrà que ens aproximem al seu món real 

barceloní, considerar l'arquitectura que es feia aquí aleshores 

i el seu context social, econòmic i cultural. 

Aquest serà el tema dels dos capítols que constitueixen 

aquesta segona part, per bé que l'angle de visió de cadascun 

serà força diferent, a fi de poder presentar d'una manera 

homogènia el material estudiat. En el primer capítol tractarem 
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dels edificis en la seva versió d'habitatges, edificis per a la 

indústria i edificis monumentals, i, en el segon, farem un 

estudi dels protagonistes d'aquesta arquitectura i de les 

institucions que els emparaven. 

Així, sense renunciar a retornar als documents sempre que 

calgui, aquest serà un capítol de síntesi, ja que ens basarem en 

els autors que fins avui han tractat de manera global o parcial 

els temes. Intentarem fer una relectura dels seus treballs que 

sigui funcional per als interessos de la nostra tesi. Es 

tractarà de cercar les dades fins avui publicades, digerir-les i 

ordenar-les. Un procés que pressuposa també una reflexió 

personal i una interpretació dels trets característics de la 

construcció a la Barcelona de finals del segle XVIII. Tota 

aquesta reflexió pretén integrar el missatge de Josep Renart i 

presentar la veritable dimensió d'allò que el nostre autor ens 

ha transmès. 

Si bé el que fonamentalment ens interessa és l'etapa final 

del segle XVIII, coincident amb els anys més actius de Josep 

Renart, sovint, seguint també les característiques de les 

referències consultades, ens remetrem al començament de la 

centúria o a partir de 1714, per entendre millor la gènesi de 

les transformacions, sense prejutjar, però, si es tracta o no 

del començament d'un nou període històric per a l'arquitectura i 

la construcció. 

L'objectiu final del capítol, doncs, és conèixer la 

naturalesa tècnica d'aquestes transformacions que varen 

esdevenir-se en l'arquitectura de Barcelona durant el segle 

XVIII, per tal de contextualitzar els escrits de Josep Renart, 

però també -cal no perdre-ho de vista- per a comprovar aquell 

punt de partida sòlid, que constitueixi una referència per a 

altres canvis que d'antuvi hem intuït que tingueren lloc en la 
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construcció catalana de mitjan segle XIX, tal com ja hem indicat 

en la introducció general d'aquesta tesi doctoral. 

És comunament acceptat que el segle XVIII, tot i les 

dificultats objectives que Catalunya en general i Barcelona en  

particular varen viure sota el domini de la monarquia borbònica, 

fou un temps de creixement econòmic que es va traduir en un 

considerable augment demogràfic i en un ampli procés 

urbanitzador de les ciutats. De fet, hom calcula que la represa 

del desenvolupament interromput per la Guerra de Successió, es 

començà a notar a Catalunya pels voltants del 1740 com a 

conseqüència de l'expansió agrícola, del tràfic marítim, de la 

formació del capital comercial i del creixement de les fàbriques 

d'indianes. Per a la construcció i l'arquitectura, instruments 

d'aquell procés urbanitzador, el segle XVIII també fou un temps 

de transformacions, sobretot durant la segona meitat i, de 

manera més insistent, poc abans del seu final. Els canvis 

arquitectònics i tecnològics transcorregueren paral·lels als 

canvis tipològics i a les noves necessitats d'equipament. 

Sovint, aquest procés urbanitzador es presenta avui 

físicament marcat i, de vegades, estructuralment lligat -sense 

que encara se'n coneguin a fons els detalls- amb l'espectacular 

intervenció de l'activitat militar que convertí Barcelona en una 

plaça forta, centre d'operacions del Principat i instrument de 

control de la població que havia resistit el setge de 1714. La 

importància a tots nivells d'aquest desembarcament fou més gran 

durant la primera part del segle; però les mateixes memòries de 

Renart ens el fan encara present a començaments del XIX. 

Tanmateix, els estudiosos no es posen d'acord sobre l'abast 

d'aquesta influència, malgrat que sempre s'ha suposat d'un gran 

interès, per a la construcció i l'arquitectura. 
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Els grans trets de la construcció de la ciutat 

Durant el segle XVIII Barcelona va passar de ser un ciutat 

poc densificada a ser una ciutat amb zones d'alta densitat i una 

ocupació notable. Les dades de creixement de població són ben 

explicatives: Barcelona passà de 35.000 habitants a més de 

100.000, des de la Guerra de Successió fins a les darreries del 

segle, sense que hi hagués cap variació en el perímetre urbà. 

Vegem tot seguit de quina manera, quan i com es produïren 

aquests canvis. 

Albert García Espuche i Manuel Guàrdia Bassols distingeixen 

dues etapes diferents en el procés urbanitzador de la Barcelona 

del XVIII1. La primera, en la qual l'agent fonamental de la 

transformació fou l'activitat militar, tingué lloc en un marc 

d'estancament demogràfic i econòmic fins la meitad del segle; la 

segona, coincidint amb l'empenta demogràfica i el desenvolu-

pament econòmic, tingué lloc durant la segona meitad i fou duta 

a terme amb una intensa col·laboració de la iniciativa privada. 

En la primera etapa hem de destacar la construcció de les 

grans obres públiques que permeteren reforçar el dispositiu de 

defensa i de control de la mateixa ciutat: muralles, casernes, 

complex de la Ciutadella, Castell de Montjuïc, etc. Això suposà 

un volum d'inversió considerable, directament realitzat pels 

militars. Aquests, inicialment, també volgueren resoldre el 

dèficit d'habitatges, construint un barri a la platja fora 

muralles, la Barceloneta, i densificant el Raval; iniciatives 

ambdues que aviat serien abandonades. 

                                                 
1 Les tesis d'aquests autors foren publicades l'any 1986 en Espai i societat a la Barcelona pre-

industrial. Edicions de la Magrana / Institut Municipal d'Història de l'Ajuntament de 

Barcelona; i recentment en "Estructura Urbana". Història de Barcelona (Dir. Jaume SOBREQUES) 

vol. 5 pp 45-107. Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1993. 
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Altrament, hi hem de comptar les obres de reparació del 

teixit d'habitatge, pels danys provocats per la guerra i per 

l'enderroc, que posteriorment es va ordenar, d'una gran part del 

barri de Ribera a fi d'obtenir l'esplanada davant de la 

Ciutadella; en total 1015 cases desaparegueren o quedaren 

malmeses, cosa que equivalia a un 17 % en superfície de la 

ciutat. La reparació pressuposà la reedificació i el sargit de 

l'amputació; l'ampliació i la construcció de nous edificis 

d'habitatge que progressaren en quantitat i en difusió, 

depassant fins i tot les àrees malmeses, a mesura que aquesta 

primera meitat del segle anava avançant. 

Va ser també en aquella etapa que s'aixecaren alguns edificis 

monumentals: s'acabà l'església de Betlem i es construïren 

l'església de Sant Felip Neri, l'església i el convent de Sant 

Agustí Nou, la capella de Santa Marta, el Seminari, etc. 

Durant aquesta primera meitat del segle s'iniciaren, a més, 

les obres de condicionament del port, per dotar-lo de la 

capacitat militar i comercial que els nous temps exigien. Per 

atendre, en part, aquestes mateixes necessitats comercials en 

l'àrea del port, a partir de 1753, s'inicià finalment la 

construcció del barri de la Barceloneta. Aquesta gran operació 

va marcar el punt d'inflexió entre les obres directament a 

càrrec dels militars i les d'iniciativa privada.  

A partir d'aquí, les construccions militars anaren de baixa 

i, en canvi, s'incrementaren les obres particulars coincidint 

amb una etapa de creixement demogràfic i d'implantació de la 

manufactura a la ciutat. Efectivament, durant la segona meitad 

del segle XVIII foren moltes les fàbriques d'indianes que 

s'establiren a Barcelona. En aquest context d'increment 

demogràfic i de creixement industrial, la demanda d'habitatge 

augmentà progressivament i s'observà, segons els autors citats, 
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una "mutació tipològica" de llarg abast que anirà estenent-se 

progressivament, de manera paral·lela al creixement demogràfic, 

fins a la fi del segle. 

Naturalment que l'extensió del teixit construït esperonà les 

obres d'urbanització, que en aquesta segona etapa conegueren una 

major difusió, sobretot pel que fa als aspectes de 

condicionament (mobiliari, enllumenat, arbrat, etc.). 

Les necessitats d'espai van afavorir la urbanització del Raval, 

gestionada per la iniciativa privada i potenciada per dues grans 

obres d'infraestructura impulsades per les autoritats militars. La 

primera, el condicionament de la Rambla que el comte de Ricla inicià 

a partir de 1775 amb l'enderroc de la muralla en què el mateix Josep 

Renart participà. La Rambla va suposar un assentament comercial i 

residencial que desplaçava la ciutat cap al Raval; s'hi varen 

aixecar nous edificis, entre els quals, importants palaus com són el 

palau Marc, el palau Moja o el del virrei del Perú. 

La segona obra, a càrrec del capità general de torn comte de 

l'Assalto, fou l'obertura del carrer Nou que s'urbanitzà entre 

1785 i 1788 i possibilità, a ponent de la ciutat, continuades 

operacions d'indústria i d'habitatge. Tot plegat suposava el 

desplaçament cap a la Rambla, contrarestant el pes que tenia 

fins aleshores el costat de la Ribera. Tot i això, el centre 

monumental i representatiu de Barcelona continuà essent encara 

per molt de temps el Pla del Palau, on grans obres, com la 

Llotja i la Duana, s'hi bastiren els darrers decennis del segle. 

En el creixement global de les edificacions que es produí en 

aquells anys, hi destaca també un bon nombre de residències per 

a l’aristocràcia i per a la burgesia que augmentava, edificis 

que es trobaven en un estàndard intermedi entre el palau urbà i 

l'habitatge més generalitzat, de caire social. 
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IV.1 ELS CANVIS EN LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES 

Avui hi ha un acord estès, entre els estudiosos del segle 

XVIII barceloní, sobre el fet que fou a partir de 1730 quan 

començà una activitat creixent en la construcció de nous 

habitatges, que augmentà a partir de la meitad del segle i que 

esdevingué particularment intensa en les tres darreres dècades. 

Encara que el fenomen no ha estat totalment quantificat, diversos 

estudis en l'àrea de la història urbana ja permeten afirmar que 

tot això va suposar un augment del volum edificat, un creixement 

en alçada i una extensió dels edificis dins el perímetre de la 

ciutat, molt notables. I, a més, també va significar una profunda 

transformació física dels mateixos edificis d'habitatge. 

Un cop d'ull a la bibliografia dels darrers 25 anys ens 

donarà idea de com ha anat evolucionant el coneixement del 

problema i de l'estat actual de la qüestió. A començament dels 

anys setanta aparegueren els primers treballs a càrrec de Ramon 

Grau, Marina López, Salvador Tarragó i Pilar López2 que es 

basaven en l'estudi del Cadastre des de 1716 i de l'Arxiu 

d'Obreria els primers, i en les descripcions notarials el 

darrer. Una dècada després es publicaren els treballs de Manuel 

                                                 
2 GRAU, Ramon: "Las transformaciones urbanas de Barcelona en los orígenes de la era industrial" 

en Estudios Geográficos, n. XXXI. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 

1970; GRAU, Ramon i LOPEZ Marina: "Barcelona entre el urbanismo barroco y la revolución 

industrial" a Cuadernos de Arquitectura, n. 71. Barcelona, 1973; TARRAGO, Salvador: "Barcelona 

según el catastro de 1717-1719". Cuadernos de Arquitectura, n. 71. Barcelona, 1973; LOPEZ, 

Marina: "Vivienda y segregación social en Barcelona, 17721791" en CAU, n. 19. Barcelona, 1973. 

El treball de Pilar LOPEZ GUALLAR: "Vivienda y sociedad en la Barcelona del setecientos" en 

Estudis Històrics y Documents dels Arxius de Protocols VIII (1980). Col·legi Notarial de 

Barcelona, 1980; havia estat ja presentat com a tesi de llicenciatura l'any 1974. 
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Arranz i Josep Maria Montaner i algun altre3 centrats en les 

transformacions arquitectòniques. Ja l'any 1984 i més extensament 

en 1986, es varen publicar les investigacions d'Albert García 

Espuche i Manuel Guàrdia Bassols4 que revisaven la metodologia i 

relativitzaven els resultats que s'havien enunciat. 

Finalment, ja en els noranta, les conclusions d'aquests dos 

autors han estat expressades amb més precisió i, en part, 

discutides per Pilar López Guallar en la mateixa publicació5. 

Mentrestant, han anat apareixent treballs de caire sectorial6 que 

constitueixen també reflexions importants sobre allò que ens 

ocupa, treballs centrats en els barris de la Barceloneta, de la 

Ribera o del Raval i, fa poc, la tesi doctoral de Pere Giol que 

tracta de l'arquitectura de l'habitatge, sobretot en el segle 

XIX, a Barcelona, a partir del patrimoni existent7. 

                                                 
3 ARRANZ, Manuel: "De la Casa Artesana a la Casa Capitalista" en III Jornades d'Estudis Històrics 

Locals. Palma de Mallorca, 1983; LOPEZ, Pilar: "Les transformacions de l'habitat: la casa i la 

vivenda a Barcelona entre 1693 i 1859". Actes del I Congrés d'Història Moderna de Catalunya. 

Barcelona, 1984; ; MONTANER, Josep Maria: "Escaleras, patios, despensas y alcobas. Un análisis 

de la evolución de la casa artesana a la casa de vecinos en Barcelona". Arquitecturas Bis, n. 

51. Barcelona, 1985; ROCA, Joan i altres: "Anàlisi de la casa de veïns. Per una quantificació 

de l'espai construït a Barcelona segons el Registre d'Obreria (1772-1840)". Actes del II 

Congrés del Pla de Barcelona. Institut Municipal d'Història. Barcelona, 1985. 
4 GARCIA ESPUCHE, Albert i GUARDIA BASSOLS, Manuel: "L'estudi de l'espai urbà de la Barcelona de 

principis del segle XVIII i el cadastre de 1716" i "Introducció a l'estructura física de la 

Barcelona de principis del segle XVIII". Actes del I Congrés d'Història Moderna de Catalunya. 

Barcelona, 1984; GARCIA ESPUCHE, Albert i GUARDIA BASSOLS, Manuel: Espai i societat a la 

Barcelona..., Op.Cit. 
5 GARCIA ESPUCHE, Albert i GUARDIA BASSOLS, Manuel: "Estructura Urbana", Op.Cit.; LOPEZ, Pilar: 

"Evolució demogràfica", vol. 5 de Història de Barcelona (Dir. Jaume Sobrequés). Enciclopèdia 

Catalana / Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1993. 
6 TATJER, Mercè: La Barceloneta: del siglo XVIII al Plan de la Ribera. Los Libros de la Frontera. 

Barcelona, 1973; MARTI, Carles (et altri): "Degradación y monumento: el barrio de la Ribera de 

Barcelona". 2C Construcción de la Ciudad. n.3. Barcelona, 1975; ARTIGUES, Jaume (et altri): El 

Raval: història d'un barri servidor d'una ciutat. Barcelona, 1980. 
7 GIOL, Pere: La casa de veïns del segle XIX a Barcelona. Avaluació tipològica, arquitectònica i 

estructural-constructiva del tipus de casa de residència del segle XIX a partir de l'anàlisi 
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En aquesta bibliografia, el problema de la transformació de 

la pròpia naturalesa física dels edificis d'habitatge, és 

específicament explicat en els dos articles apareguts els anys 

1983 i 1985 a càrrec de Manuel Arranz i Josep Maria Montaner. 

Aquests autors estudien el que ha estat anomenat pas de la casa 

artesana a la casa de veïns, és a dir, de la casa preindustrial a 

la casa industrial, tot integrant els canvis tipològics, espacials 

i constructius en la canviant realitat social. L'article de Josep 

Maria Montaner, encara que menys atent a la cronologia dels fets, 

és més profund pel que fa a les implicacions arquitectòniques. 

Ambdós treballs parteixen de la gradual transformació de la 

casa artesana, unifamiliar, de planta i dos pisos, construïda a 

la part davantera d'una parcel·la estreta entre mitgeres, que 

sovint conserva al darrere una eixida accessible. La planta 

baixa d'aquesta casa comprèn botiga o obrador (a través del qual 

hi ha l'accés a l'edifici) i una cuina, mentre que cada un dels 

pisos disposa d'una o dues cambres amb alcova; la coberta és de 

teula, damunt d'una porxada o golfa. Al llarg del segle XVIII, 

segons els autors, l'edifici es va convertint gradualment en 

casa de veïns, a base de créixer en alçada, d'envair l'eixida 

posterior i d'allotjar plantes independents comunicades per una 

escala general de nova construcció. 

Guàrdia i García Espuche posen de manifest, però, que 

aquests treballs, i en part també la bibliografia específica en 

què se suporten, són excessivament esquemàtics i tracten 

d'aproximar la realitat al model. Aquesta bibliografia que es 

mostra més complexa si ens atenem a les dades existents i al 

resultat d'altres estudis8. Complexitat que fa referència, 

                                                                                                                                                             
dels edificis construïts entre 1800 i 1920 a Ciutat Vella. Tesi doctoral dirigida per Fructuós 

Mañà. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 1995. 
8 Els autors es refereixen al seu propi estudi sobre Mataró, on es mostra com en un marc econòmic 

i social semblant no es produeixen transformacions tipològiques de l'habitatge com passa a 
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sobretot, a les condicions de partida a començament de segle, 

quan la majoria de les famílies de Barcelona no habitaven la 

casa tal com teòricament es podria deduir dels costums baix-

medievals, en règim de cessió emfiteútica, sinó que ja vivien en 

règim de lloguer; en edificis que, malgrat l'aparença de casa 

unifamiliar, eren plurifamiliars, i constaten una segregació també 

horitzontal en el perímetre urbà i una gran mobilitat de la població. 

Tot i que no és senzill, per a qui aterra sobre aquest 

discurs, treure l'entrellat i arribar al fons d'un debat que  

continua, és evident que les observacions de García Espuche i 

Guàrdia Bassols són importants en la mesura en què, ens alerten 

sobre les divergències entre la realitat i el model teòric, cosa 

que ens fa ser més cautelosos a l'hora de treure'n conclusions.  

Certament, la 'modelització' de la realitat propicia 

interpretacions globals fetes, de vegades, de manera intemporal 

i línial, basades més en allò que sabem que vindrà que en el que 

hem comprovat que hi ha. Això és el que ha passat també, pel que 

fa als canvis ocorreguts en les tècniques de construcció, que 

han estat interpretats -més que analitzats- per la majoria 

d'autors que fins avui n'han parlat, sense precisar-ne l'abast 

en el temps i, de vegades, sense discriminar entre arquitectures 

distintes (de caire més o menys monumental) que sovint responen 

a maneres de treballar i a móns econòmics distints9. 

Altrament, el treball de García Espuche i Guàrdia Bassols és 

important perquè precisa dades que ens són molt útils; i també 

ho és en la mesura en què coincideix amb allò que ja ha estat 

dit pels altres autors a propòsit de l'habitatge. Per tant, 

                                                                                                                                                             
Barcelona. GARCIA ESPUCHE, Albert i GUARDIA BASSOLS, Manuel: La construcció d'una ciutat: 

Mataró 1500-1900. Altafulla. Barcelona, 1989. 
9 Els mateixos GARCIA ESPUCHE i GUARDIA BASSOLS, en la nota 36 de la pp 106 de "Estructura 

Urbana" Op.Cit. expressen els canvis tècnics d'una manera global, com fan també altres autors. 
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s'imposa recollir les seves aportacions i rellegir amb una major 

distància els dos treballs de Manuel Arranz i de Josep Maria 

Montaner, que són els més propers al nostre interès. 

La casa d'escaleta 

García Espuche i Guàrdia Bassols ens expliquen l'aparició d'un 

nou tipus d'edifici d'habitatges: la casa d'escaleta. En registren 

els primers indicis cap als anys trenta, i donen com a segur que ja 

el 1749 se'n construí una sèrie de set i que, posteriorment, a 

partir dels anys setanta, la seva diguem-ne 'filosofia' (en 

referència també a la manera de construir) s'afiançà en el mateix 

moment en què s'observava una ampliació de les parcel·les. 

Aquest plantejament no havia estat formulat mai de manera 

tan precisa, tot i que sempre s'havia fet referència a l'escala 

com a primer element de transformació de la casa artesana i com 

a peça fonamental en la consecució d'un nou tipus d'habitatge. 

Però la novetat rau ara en el fet de presentar-nos, des de la 

mateixa expressió "casa d'escaleta", contemporània a la seva 

aparició, una manera nítida de veure aquelles "noves" cases, 

diferents de les, fins aleshores, habituals, com un nou model al 

qual podríem dir que les cases existents també hi podien ser 

adaptades. Veient, doncs, la casa d'escaleta no com la natural 

transformació física d'uns canvis en la manera de viure, sinó com un 

nou producte que, si bé respon a aquesta nova manera de viure, podria 

haver estat materialment distint. Per tant, més com una resposta 

tècnica nova que com una evolució predeterminada de l'existent. 

Resta clara, així, l'especial significació de la nova escala 

única i contínua de dalt a baix de l'edifici, petita com l'ús 

del diminutiu indica, que permetia accedir de manera independent 

a les distintes plantes, consagrant així la divisió horitzontal. 
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Una divisió horitzontal en què s'expressava sovint una 

jerarquia de baix cap a dalt, posada de manifest en la 

disminució progressiva de l'altura de les plantes, la reducció 

progressiva de les obertures de façana, de les amplades i de la 

volada dels balcons i la disminució també de la qualitat de 

l'equipament (fusteria, terres, sostres, etc.), tot més senzill 

a mesura que els pisos eren més amunt. Tal com ja s'ha dit, les 

plantes més altes eren objecte de menys atenció, fins i tot per 

part de les autoritats que controlaven la construcció10. 

Entrant en el terreny de les conjectures, ens arrisquem a 

suposar que el conjunt de l'escala era fonamentalment una obra 

de maó, a base de graons de maó i rajola damunt d'una volta 

plana de dues fulles de rajola. Una volta, probablement inscrita 

i suportada per parets que també eren de maó, tot i que la 

majoria dels murs mestres de l'edifici fossin de pedra. 

El sostre estanc: 

Josep Renart no ens parla de la casa d'escaleta, però sí de 

com el revoltó anava substituint l'empostissat en la unió de les 

bigues del sostre, cosa que constituïa la veritable garantia de 

separació real entre les plantes (Làmina XIV). El nou sostre, 

juntament amb l'escala, acabava de donar una independència fins 

aleshores mai no tinguda pels llogaters barcelonins, ja que ni 

la permeabilitat espacial ni els vells sostres empostissats en 

propiciaven. El revoltó que hem pogut documentar és sempre de 

rajola, però no ens hauria d'estranyar, atesa la seva existència 

en el món rural, que se'n fessin també de guix. El paviment 

depenia de la funció del local o de la seva qualitat. Generalment 

s'usava el cairó a les plantes baixes (més apropiat que la rajola 

per a anar damunt del sòl de terra) i la rajola als pisos, que 

                                                 
10 GRAU, Ramon i LOPEZ, Marina: "Barcelona entre el urbanismo barroco...". Op.Cit. pp 36. 
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era rajola picada si es tractava d'un major estàndard; no hi ha 

tampoc constància de l'ús del paviment de guix. 

El terrat: 

Un altre canvi en els edificis d'habitatge, també anunciat 

per tots els autors, és la generalització del terrat. Canvi 

funcional i constructiu, que hom ha pressuposat necessari per a 

tenir un espai comú on estendre la roba, un cop perduts els 

espais lliures (eixida o porxada, golfes, etc.). Sembla que es 

tracta d'un canvi produït al ritme de la transformació general. 

El terrat era una solució present en la construcció catalana11 

però no era corrent a Barcelona. Els gravats de l'època que 

presentem a la Làmina XIII ens expliquen molt bé que hi 

predominaven les teulades. A més, cal recordar que el mateix 

Renart criticava l'ús del terrat com a solució generalitzada. 

El terra d'aquest terrat era, com també Renart ens ha 

explicat, una solera de tres gruixos de rajola o dos de rajola i 

un de maó que s'aguantaven sobre un embigat, inclinat, amb un 

pendent aproximat d'un 10 %, tal com es pot veure a la Làmina 

XIV. Certament que aquest nou espai al capdamunt de l'edifici és 

funcional per a l'ús comú del veïnatge, però cal destacar que 

també és una manera barata d'acabar la construcció si el comparem 

amb el volum, el pes i el cost d'una coberta inclinada de fusta i 

teula. Tanmateix, la roba també es podia estendre als balcons. 

                                                 
11 El terrat es una solució tradicional en la construcció catalana del qual Xavier CASANOVAS ha 

investigat el seu possible origen pirinenc, a: "I tetti piani nell'Pirineo catalano" pp 135-142 

de Attualità del primitivo e del tradizionale in architettura. Alínea Editrice. Firenze, 1989. 
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LÀMINA XIII 

Façana nord de Barcelona a principi del segle XVIII (Museu d’Història de la Ciutat) 

Façana de llevant de Barcelona a final del segle XVIII (Museu d’Història de la Ciutat) 

A dalt, dibuix de Rigau que representa el setge de 1714 i, 
a baix, aiguada dels dibuixos preparatoris del llibres de 
Laborde (1794-1797). En ambdós gravats es pot observar el 
predomini de les teulades que formen una gran majoria de les 
cobertes de la ciutat. 
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LÀMINA XIV 
 
 
 

 
 
 

 
Façana i secció de les Cases dels Capellans projectades per Josep Renart en 1787. 
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LÀMINA XV 

Pintura anònima del segle XVIII que representa el mercat del Born (Museu d’Història de la Ciutat) 

Fragment del quadre superior 

La majoria de les cases són cobertes amb teulada; moltes 
cobertes són damunt d’una golfa. Els balcons són de ferro 
forjat, fins i tot la llosana. Els miradors tenen gelosies de 
fusta. Els tendals de veles viades caracteritzen el paisatge. 
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La façana: 

L'aparició del terrat exigia i caracteritzava modificacions 

a la façana, el coronament de la qual (a base d'un ampit o d'una 

barana) prevaldrà sobre la coberta12. 

Efectivament, en les cases corrents d'habitatge, és a dir, 

de baix nivell econòmic, aquest coronament era un ampit cec 

(l'ampit era cal si el nivell econòmic era més alt), a través 

del qual es podia evacuar l'aigua del terrat mitjantçant uns 

forats practicats a la seva base que facilitaven la sortida a 

través de la cornisa, tal com s'indica en el dibuix de la Làmina 

XIV, i fins que no aparegueren les exigències normatives de 

conducció d'aigua sobre el parament de façana, ja al segle XIX, 

l'evacuació s'acostumava a fer pel davant i per caiguda lliure.  

La resta del parament de façana, segons l'Edicte d'Obreria 

de 177113 havia de tenir un sòcol de pedra i no podia tenir 

cossos d'edifici voladissos, tret de balcons i miradors.  

Els balcons, quan n'hi havia, eren fets d'una llosana 

conformada amb ferro i rajola, tal com s'indica també a la 

Làmina XIV, amb barana també de ferro. Les finestres i 

balconeres eren protegides amb tendal. Les gelosies constituïen 

un precedent de les tribunes que naixien també aleshores14. 

                                                 
12 Ignacio PARICIO ha explicat en distints treballs aquesta particularitat de la formació del 

terrat en l'arquitectura catalana; en "La construcción en ruina" CAU 73 pp 49-64. Barcelona, 

1981; i en "El pacto del Acroterio" Técnica y Arquitectura en el ocaso de la Modernidad. 

Madrid, 1988. 
13 L'Edicte d'Obreria, del qual parlarem més endavant, és un intent de 1771 de posar ordre a la 

construcció d'edificis. 
14 Una de les primeres tribunes conegudes és la que Josep Màs i Dordal va construir al Palau 

Episcopal. 
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La superfície del parament en les cases de nivell econòmic 

baix era arrebossada i pintada, carent de pedra. Si el nivell ho  

permetia, s'acabava amb un estucat, que en alguns casos era 

esgrafiat, una solució ja tradicional en l'arquitectura catalana 

que des de la meitat del segle XVIII i, sobretot, a finals de 

segle (i fins als anys vint del segle XIX) s'estenia a cases 

d'un nivell econòmic inferior15. L'esgrafiat, que ha estat 

qualificat de primera art aplicada de l'habitatge, permetia el 

tractament de la façana com un tot i era una solució adequada 

que es podia renovar si s'apujava l'edifici, encara que fos 

emprant materials distints en la confecció del mur16. 

El paisatge de la Làmina XV és d'una gran utilitat per a 

entendre l'aspecte de les cases de Barcelona en el segle XVIII. 

Parets de pedra o parets de maó. 

Tots els autors que hem citat, sense precisar el moment i la 

intensitat en què això succeeix, ens parlen del canvi de la 

pedra pel maó i de l'abandonament de la tàpia, d'acord amb una 

major estabilitat de l'edifici, que ha de créixer en alçada, i 

amb una menor ocupació de l'espai. 

Això es cert, però hem de dir que també en aquest procés, 

com ja hem comentat en parlar del terrat, el cost es mostra com 

un factor essencial. En el cas de la paret i per a un mateix 

gruix, el cost de la paret de maó era superior que el de la de 

pedra. Per això, si s'aprimaven els gruixos, ja podia resultar 

competitiu. Però el canvi, també s'ha de valorar per la 

                                                 
15 Ramón Nonat COMAS: "Esgrafiados de Barcelona" a CARRERAS CANDI, Francesch: La Via Laietana. 

Ajuntament Constitucional. Barcelona, 1913. 
16 Conferència inèdita de Teresa NAVAS al Curs "Art i tècnica en les façanes de la Barcelona 

vuit-centista" celebrat al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona l'octubre 

de 1993. 
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possibilitat de quantificar, de saber quant costarà, d'evitar 

que el material sigui un entrebanc a l'hora de preveure i 

garantir el cost. Quan la casa esdevé un "producte", és més 

important un cost segur que un cost baix. La nostra perplexitat 

fou gran en constatar que ni en els Quinzenaris ni en les 

Cartes, Josep Renart no en deia res, d'aquesta transformació de 

les parets de pedra en parets de maó. Però en els papers del mateix 

Arxiu Renart17, hem trobat un passatge que aporta llum a la qüestió. 

Es tracta de la proposta d'edificació d'un grup d'habitatges 

que Josep Renart i un altre soci fan, l'any 1787, per a la finca 

que la Casa d'Alba té al centre de Barcelona, l'anomenat 

aleshores Palau de la Comtessa (Palau Reial Menor). Aquest 

expedient d'obres l'hem transcrit en l'Apèndix IV d'aquesta tesi. 

En aquell procés, en aparèixer un competidor que volia 

construir amb parets de maó, i no de pedra com Renart proposava, 

rebaixant d'aquesta manera el preu, vegem què en deia el nostre 

autor per tal de defensar-se:  

"Tocante en la construcción de la obra de albañil en lo que 

propusimos en el cuarto punto, comparada con la de, la Adversa ay 

una notable difarencia, por que amas de hacer en el nuestro todas 

las paredes exteriores, desde su cimiento hasta el terrado, de 

mamposteria hordinaria de cal, y canto (de la Anchura que muestran 

los planos) hazemos tambien las interiores tanto orizontales, como 

verticales desde su cimiento hasta el primer piso de Mamposteria 

hordinaria; con la anchura referida, y desde este de ladrillo a todo 

el largo de él (vulgo de cap) quando en el de la Adversa, segun se 

demuestra en sus Diseños, solamente hacen... ...las paredes 

exteriores de Mamposteria, y las interiores... ...les construyen de 

pared de ladrillo de llano desde el plan terreno hasta su remate;... 

                                                 
17 Arxiu Renart. Lligall XLVIII (3). Biblioteca de Catalunya. 
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...; haviendo de diferencia de la referida obra segun nuestro 

proyecto (que es como deve estar por razon de su solidez) al de los 

suyos, tres mil quinientas Libras Catalanes..."18. 

De manera que, primer, "la Adversa" -com diu Renart- proposava 

maó en lloc de pedra i paret de quinze en comptes de paret de trenta, 

tot plegat passant de la "solidéz". Però, més endavant, el document 

és ben explícit: "construyendo las paredes interiores de ladrillo de 

llano, desde el nivel del plan terreno hasta su conclucion, en lugar 

de hacerlas desde el referido nivel hasta dicho primer piso, y de 

este hasta su remate de todo el largo del Mahon vulgo de cap, solo 

sería la referida obra de valor de cinquenta siete mil, tres cientas, 

ochenta, y cinco Libras; y el Producto fuera lo mismo que lo 

insinuado. Pero este...no parese bien en las obras que se desea la 

solidez qe les corresponde, para su Duracion como tenemos referido"19. 

És a dir, que Renart i el seu soci estan disposats a 

transigir i fer-ho a base de maó de pla (o sigui paret de 

quinze), si aquesta és la condició per a agafar l'obra. Això vol 

dir que ja s'està acceptant una construcció que, per al mateix 

Renart, seria més "xapucera". Ja hem dit que ell acceptava 

malament els canvis. Tornarem encara a tractar aquest argument. 

Hem de suposar, doncs, que sobretot en aquests nous edificis 

d'habitatges, les parets anaren fent-se de maó i desplaçaven 

progressivament la pedra, esdevenint així el maó el primer 

material de construcció, al costat de la fusta. Però això no va 

succeir de cop sinó gradualment a mesura que passava el temps. 

                                                 
18 "Informe comparatiu d'octubre de 1787". Vegeu Apèndix IV. 
19 "Informe comparatiu d'octubre de 1787". Vegeu Apèndix IV. 
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Un exemple d'habitatges de lloguer 

Aquest episodi que acabem d'explicar és tret precisament de 

la documentació (plànols, estats d'amidaments, memòries i 

pressupost) d'un projecte per a la construcció d'un grup de 

cases i botigues, anomenades Cases dels Capellans, perquè 

algunes havien de reallotjar els funcionaris de la capella del 

Palau  esmentat. El descobriment d'aquesta documentació entre 

els papers de l'Arxiu Renart ens ha guiat vers la consulta de 

l'Arxiu Requesens20. 

L'any 1786 Josep Renart i Francesc Mestres21, que amb 

anterioritat havien aixecat els plànols del Palau, foren cridats 

pel Capellà Major de la seva capella per tal de redactar un 

projecte i calcular els costos de construcció de dos conjunts 

d'habitatges: l'un adossat a l'església (per a substituir els 

vells que amenaçaven ruïna) i l'altre al darrere d'aquesta, en 

el lloc aleshores ocupat per la casa i l'hort del Mestre de 

Capella. Renart i Mestres presentaren una proposta i més tard 

s'assabentaren que el mestre Casellas22 optava a l'obra i també 

havia presentat la seva. Com que van protestar, foren informats 

dels termes de la proposta adversa i requerits perquè ajustessin 

el cost de la seva; això va provocar la redacció d'un informe i 

d'una segona proposta que, pel que es veu, encara era massa cara 

i van haver de reajustar el preu a base de disminuir el volum 

construït. Després de diverses modificacions, tot quedà 

                                                 
20 L'Arxiu Requesens és a la biblioteca del Casal Borja, dels pares jesuïtes, a Sant Cugat del 

Vallès. Com ja hem dit, una transcripció literal de part dels documents utilitzats per a 

aquesta recerca sectorial, pot consultar-se a l'Apèndix IV d'aquesta tesi. 
21 Suposem que es tracta de Francesc Mestres i Gramatxes, fill del Mestre de la Catedral, càrrec 

que ell mateix va ocupar des de 1804 fins que va morir el 1814 (ARRANZ, Manuel: Mestres d'Obres 

i Fusters... Op.Cit. pp 317). 
22 Molt probablement es tracta del mestre de cases Josep Caselles, nascut a Barcelona l'any 1733, 

que havia treballat en la construcció del Col.legi de Cirurgia (ARRANZ, Manuel: Mestres d'Obres 

i Fusters... Op.Cit. pp 109). 
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formalitzat en una tercera proposta, els termes de la qual són 

els que s'analitzen a continuació. L'obra finalment no es va fer 

i, anys després, Renart i Mestres encara no havien aconseguit 

cobrar els honoraris del projecte. 

Tota aquesta controvèrsia, amb les múltiples rectificacions 

que uns i altres varen haver de fer, representa un procés molt 

precís en el plantejament de l'obra i ens deixa veure una rica 

discussió sobre les qualitats que cal emprar i la manera de fer 

les coses. El resum es pot llegir a partir del Quadre VIII que ens 

mostra qualitats i preus de cada partida d'acord amb els plànols 

de la Làmina XVI (a,b,c), però en farem alguns comentaris. 

Ja hem parlat de la polèmica sobre les parets de pedra o de 

maó, sobre els gruixos i la composició d'aquestes parets i també 

dels fonaments (de pedra i maó), tanmateix la proposta inicial 

de Renart no difereix, quant a materials i gruixos, de les 

prescripcions dibuixades a la Làmina XI del capítol anterior, és 

a dir, de les propostes del Quart Quinzenari. De fet, només és a 

partir de la contraproposta de la competència, que Renart 

n'accepta la modificació. Les escales són de volta de rajola 

doblada, que suporta els graons a base de rajola i maó amb 

sabaters de fusta, excepte els primers trams que són de pedra. 

La barana és sempre de ferro fins al terrat. 

Inicialment, Renart havia previst tot el fustam de pi de la 

Terra, i no de melis com els seus opositors. El seu argument és 

que la diferència no és excessiva (500 lliures) i que també hi 

ha pi de la Terra de molta qualitat. Tot i això va cedir i va 

incloure la fusta de melis en les seves propostes successives, 

tant per a tota classe de bigues com per al forà, i proposà 
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QUADRE VIII. DETALL I DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES CASES DELS CAPELLANS EL 1792 (1) 

Es tracta d'un conjunt de sis cases adossades (quatre en un lloc i dues en un altre), de planta 
baixa, entresol i tres plantes en cada casa, amb una botiga amb habitatge a les plantes baixa i 
entresol i un habitatge en cada un dels pisos. El pressupost (*) fou realitzat el 17 de desembre 
de l'any 1792 per Josep Renart i Francesc Mestres. 

80 cs3 Excavació de terres a 3 18 312  

112 cs2 Pared de pedra de 3p 1/2 a 4 10 506  

491 cs2 Pared de pedra de 2p 1/2 a 3 10 1.718  

280 cs2 Pared de maó de cap a 5  1.400  

1.325 cs2 Pared de maó de pla a 2 10 3.312  

570 cs2 Embans de maó a 1 2 627  

1.250 cs2 Revoltons de rajola a 1 18 2.375  

250 cs2 Encaironat a 1 10 375  

1.040 cs2 Enrajolat a 1 4 1.248  

286 cs2 Enrajolat de tres gruixos a 3  858  

9.430 cs2 Emblancat a  9 4.243  

400 u Graons d'escala de 4p 1/2 a 1 4 480  

40 csl De ràfech o cornisa a 6  240  

25 u Cuines a 35  875  

5 u Pous a 40  200  

2 u Safareitx a 10  20  

  Canonades i clavagueres    100  

  TOTAL MESTRE DE CASES     18.889 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.050 u Pedras picas a 1  1.050 
 

36 u Rasavents i claus als portals a 5  180 
 

12 u Marxapeus de 12p a 5  60 
 

12 u Llindes de 7p 1/2 entresol a 5  60 
 

12 u Llindes de 10p primer pis a 7  84 
 

12 u Llindes de 9p segon pis a 6  72 
 

12 u Llindes de 8p 1/2 tercer pis a 6  72 
 

24 u Llosanes de finestra a 3  72 
 

150 u Pedras enmodillat de cantonada a 2 14 405 
 

5 u Pedras de cantonera de cornisa a 12  60 
 

2 u Pedras de sòcol    66 
 

300 u Pedras de sòcol de 3p    300 
 

  TOTAL PICAPEDRER     2.481 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(*) En l'original les partides poden tenir un ordre distint. Aquí les hem agrupat per tal 
d'oferir un resum més ordenat dels artesans que hi participen i l'import de cada feina. A la 
suma final també hi ha una petita variació per tal d'eliminar errors de l'original i quadrar 
el pressupost. 
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QUADRE VIII.                                                                                        (2) 

700 u Bigues de 24p a 3  2.100  

200 u Bigues de 14p a 2 5 250  

560 u Llates per la coberta a  6 182 2.532 

12 u Portes de portal de 11p ample x 17p alt a 45  540  

36 u Portes de balcó de 7p 1/2 ample x 16 alt a 38  1.368  

20 u Portes de finestra de 5 ps 1/4 ample x 7 alt a 22  440  

22 u Marcs d'alcoba a 14  308  

400 u Portes llises amb el seu bastiment de 5p alt a 8  3.200  

400 u Graons d'escala de fusta a  2 40  

25 u Bastiments de xemeneia a 1 10 37  

25 u Sitials de comuna a 1 10 37  

500 u Llistons i tatxes per arrambador a  4 100 6.070 

  Vidres    500 500 

  TOTAL FUSTER     9.102 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28 u Balcons de ferro de 11p a 45  1.260 
 

8 u Balcons de ferro de 12p a 14  112 
 

3 u Baranes d'escala de 13p a 150  450 
 

  Ferros de cortina    300 
 

  TOTAL FERRER     2.122 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Pintar els marcs d'alcoba    264 
 

  Pintar totes les portes i bigues    300 
 

  Plans    600 
 

  TOTAL PINTOR     1.164 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 RESUM: 

Mestre de cases. . . .  18.889 

Fuster . . . . . . . .   9.102 

Picapedrer . . . . . .   2.481 

Mañà o ferrer. . . . .   2.122 

Pintor . . . . . . . .   1.164 

TOTAL. . . . . . . . .  33.758 

 

(55.95 %) 

(26.96 %) 

( 7.35 %) 

( 6.28 %) 

( 3.45 %) 

(100.00 %) 

 

 

Grossa 2.532; Taller 6.070 ; Vidres 500 

 

 

 -------------------------------------------  
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LÀMINA XVI (a) 

 

Projecte de Josep Renart per les Cases dels Capellans del Palau de la Comtessa a Barcelona (1786) 
PLANTA BAIXA. (Font: Arxiu Requesens). 
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LÀMINA XVI (b) 

 

Projecte de Josep Renart per les Cases dels Capellans del Palau de la Comtessa a Barcelona (1787) 
PLANTA ENTRESOL. (Font: Arxiu Requesens). 



179 

 

LÀMINA XVI (c) 

 

Projecte de Josep Renart per les Cases dels Capellans del Palau de la Comtessa a Barcelona (1787) 
PLANTA PISOS (PRIMER, SEGON, TERCER I QUART). (Font: Arxiu Requesens) 
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només la fusta d'om per a les portes interiors. Les balconeres i 

portes importants es preveien emplafonades, i els "vestiments"23 

guarnits amb motllura; la resta, llises i amb faixes. Renart no 

havia comptat tampoc els vidres, que els posa per 500 lliures 

més. 

Els embigats dels pisos són també de fusta de melis amb 

revoltons de dos gruixos de rajola. Renart, en la seva proposta 

inicial, sempre menys concreta que la de Casellas, tampoc no 

parlava explícitament d'un "sostremort" de quatre pams d'alçada, 

i sí que ho feia, en canvi, el seu adversari. Finalment, però, 

ho especifica i fins i tot en fa una defensa en els documents 

quan diu que no s'ha de suprimir "el tetcho sensillo proximo en 

el tejado (vulgo sostremort) que es el mas acertado por tener 

dichas havitaciones mas valor, por razon de no ser tan frias en 

ibierno, y colosas en el verano, tambien al ser dichas viviendas 

mas hermosas, con dicho sostremort que sin el"24. 

La paret de façana es projecta amb obertures successivament 

més petites a mesura que els pisos són més alts, tal com es pot 

deduir de la mida de llindes i balconeres. El mateix passa amb 

els balcons. Les faixes transversals que divideixen els pisos es 

preveuen, igual com la cornisa, de maó, excepte la primera faixa 

començant per baix -més aparent-, que seria de pedra de fil. 

També es proposen de pedra de fil les cantonades de les parets 

exteriors, les cantonades de la cornisa, el sòcol de la paret de 

façana i els rasavents i la clau25 dels portals d'entrada a les 

escales i a les botigues, i també les llindes, brancals i 

llosanes, si bé, pel fet que Casellas afegeix una clàusula a la 

                                                 
23 Vestiment, avui es diu bastiment. La grafia antiga ens pot indicar la funció de vestir la 

doella que se li donava al marc. 
24 "Informe comparatiu d'octubre de 1787". Vegeu a apèndix IV. 
25 Rasavents serien la part volada de la llinda i els brancals o de l'arc, que conformen la porta 

d'accés. 
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seva proposta destinada a estalviar-se 2000 lliures en cas de 

suprimir aquesta partida "Haciendose las aberturas de los 

balcones, y ventanas exteriores sin piedra labrada en la forma 

en que estan fabricadas las aberturas exteriores de los 

balcones, y ventanas modernas de la mayor parte del Palacio del 

Ilmo Sr Obispo de esta Ciudad..."26, Renart no pot fer altra cosa 

que acceptar-ho, en cas que els propietaris ho vulguin, tot i 

que deixa ben clara la seva oposició: "este metodo de economia 

de no poner piedra Labrada en las esquinas de los Balcones, y 

Ventanas no es regular en los edificios que se quiera hacer con 

la devida solidez que le corresponde, pa qe se mantengan a lo 

venidero"27. De fet, els estucs esmentats encara es poden veure 

al Palau Episcopal en perfectes condicions. 

Quant als altres acabats, els paviments són de rajola 

excepte a les plantes baixes, sobre el terra, on s'hi disposen 

cairons. Probablement la tradició de la pedra en les parets 

interiors fa que el seu revestiment sigui a base d'emblancat28 i 

no encara enguixat. Diríem que els "plans", és a dir, les parets 

i sostres, pensaven fer-se blancs. 

A la vista del detall amb què s'expressava la proposta 

"adversa" pel que fa a la pintura, Renart acabà determinant-ne 

fins i tot els colors: "las puertas expuestas en las lluvias se 

pintaran a dos manos con aceite de linaza, y de color verde, y 

las demas puertas interiores no expuestas en la agua a dos 

manos, al temple, color de caoba, assi mismo se pintaran las 

bigas de los tetchos de color azul, y los marcos de las alcovas 

                                                 
26 "Primera relació de Casellas". Vegeu apèndix IV. 
27 "Informe comparatiu d'octubre de 1787". Vegeu apèndix IV. 

28 L'emblancat és a base de morter blanc de bona calç i arena molt fina que s'aplica sobre 

l'arrebossat quan encara és una mica humit. Es pitja bé amb la plana neta. Es pot substituir 

l'arena per pols de marbre, cosa que és convenient si el mur ha de rebre pintures fines. 
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con el mismo color bruñido, con perfiles dorados (vulgo 

corradura)"29. 

Cada pis és equipat amb una cuina, una xemeneia i una 

comuna. A més, es preveuen cinc pous morts, un per a cada casa, 

i dos safareigs, un per a cada grup de cases. 

Altres equipaments i qualitats resten explicitats en el 

Quadre VIII i en els documents transcrits en l'apèndix IV. 

Pel que fa als costos, hem de fer notar en primer lloc que 

en la seva distribució hi predomina la feina del mestre de 

cases, que representa un tant per cent elevat del total (56 %) 

sobre les respectives feines de fuster (27 %) picapedrer (7 %) 

ferrer (6 %) i pintor (4 %). En el moment en què l'obra constava 

de set cases de planta baixa i entresol més tres plantes, era 

previst que hauria de trigar quatre anys a acabar-se30. Cal 

destacar el càlcul de la rendibilitat de l'operació a priori, 

per tal de comprovar-ne la factibilitat global. Segons les dades 

que tenim, podem dir que aproximadament un habitatge, o una 

botiga, rendien el 5 % del seu cost de construcció. 

Diversitat en la transformació 

Hem vist fins aquí els trets característics d'aquest nou 

edifici d'habitatges que està naixent, però com ja hem deixat 

entendre, creiem que aquest model s'anà imposant a poc a poc. 

Els documents fins ara estudiats ens presenten, al llarg de la 

segona meitat del segle, una gran diversitat de situacions que 

                                                 
29 "Tercera relación al tercer proyecto". Vegeu apèndix IV. 

  La corredura era realitzada pel daurador que no tenia res a veure amb el pintor. Segons Ramon 

Nonat COMAS el daurador s'ocupava també dels esgrafiats (COMAS, Ramon Nonat: La via Laietana... 

Op.Cit.). 
30 "Segona relació de Mestres i Renart". Vegeu apèndix IV. 
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hom pot comprovar en analitzar els que reproduïm a les Làmines 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII i XXIV. 

En aquestes làmines hi podem veure solucions ben diverses 

que es prenien en anys ja avançats del set-cents, les quals són 

comentades en cada exemple: des de cases reformades una vegada i 

una altra, com la del carrer Cremat cantonada amb Montcada, que 

són exemple de com el teixit urbà s'anava transformant lentament 

"per dintre", al pas de noves necessitats; fins a casetes 

unifamiliars mínimes, de nova construcció, destinades al 

lloguer, com les del mateix conjunt ideat per Pelegrí Bastero, 

que encara desenvolupen en vertical els seus espais interiors; o 

antigues "cases artesanes", aquestes ja globalment reformades i 

convertides en cases d'escaleta, com les dels carrers Esparteria 

Vella i Argenteria; o nous edificis resultat de la unió de dues 

o més parcel·les, com la casa del carrer Basea o la de major 

estàndard al carrer Alt de Sant Pere, o fins i tot una llarga 

sèrie de cases com les que Erasme de Gònima pretenia construir 

al carrer Ferlandina, que són de difícil interpretació quant a 

la seva destinació, i no se sap ben bé si eren per a la 

indústria o per a habitatges. 

Cal que no oblidem, ja que és fonamental, la importància que 

els canvis en el parcel·lari varen tenir en la concepció d'un 

nou tipus d'habitatge. El començament d'aquests canvis, es a 

dir, l'agrupació de dues o més parcel·les són -ja ho hem dit 

abans- situats per García Espuche i Guàrdia Bassols cap al 1770. 

Diversitat, doncs, en la construcció de l'edifici: parets de 

pedra o de maó, teulada o terrat, façana arrebossada o estucada, 

etc. Una diversitat segons l'estàndard social dels mateixos 

habitatges, però diversitat també en la superació d'una tradició 

constructiva canviant per adaptar-se a les noves necessitats. 
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Així mateix, resulta un testimoni de l'evolució de la 

construcció d'habitatges, la implantació dels Edictes d'Obreria, 

a partir del de 1771, superant les velles Constitucions, amb el 

significat de sistematització de l'acció urbanitzadora que això 

representa31. Josep Maria Montaner, es fa ressò de la importància 

d'aquest fet i explica l'abast urbà de les noves regulacions32. 

Es pot dir, doncs, que durant la segona meitat del segle 

XVIII, i sobretot en la seva part final, apareix i s’estén enmig 

d'una gran diversitat una nova manera de construir els edificis 

d'habitatge, coneguda al començament com a "casa d'escaleta", 

les característiques més destacables de la qual són: escala 

contínua, divisió horitzontal de plantes, sostres de revoltó i 

coberta a base de terrat; amb tendència a l'ús del maó en lloc 

de la pedra. I amb una tendència a superar la parcel·la de cos. 

Es tracta, en primer lloc, d'una profunda transformació 

física, d'una altra manera de construir molt distinta d'aquella 

a què la tradició ens tenia acostumats. Només ens cal comparar-

ho amb les indicacions que el mateix Renart dóna en el Quart 

Quinzenari, les quals es refereixen naturalment a cases d'un 

cert estàndard, però no hi apreciem encara en el seu conjunt la 

tendència que hem anunciat. 

En segon lloc, es tracta d'una manera de construir que cerca 

la lleugeresa i l'economia, dos criteris fonamentals dirigits a 

satisfer les particulars característiques de la demanda. 

                                                 
31 SOLANS, Juan Antonio: "De las Constituciones a los Edictos de Obrería, de los Edictos a las 

Ordenanzas de Edificación, de las Ordenanzas a las Normas urbanísticas" pp 23-31 de 

Arquitecturas Bis. Barcelona, gener de 1975. 
32 MONTANER MARTORELL, Josep Maria: La modernització de l'utillatge mental... Op.Cit., pp 109-

110. 
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LÀMINA XVII 

 
Primer pis de la casa del Sr. Pau Gras a l'any 1759 (Institut Municipal d'Història de Barcelona) 

Es tracta d'un edifici, reformat moltes vegades i amb 
afegits. El plànol forma part d'un expedient per a demanar un 
permís per tal de construir damunt del passatge, ja semicobert, 
una escala per accedir als pisos superiors. 
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LÀMINA XVIII 

  

Dos exemples de cases d'escaleta en parcel·la simple. A l'esquerra sol·licitud 
d'un permís d'obres de l'any 1772 al carrer de l'Esparteria Vella. A la dreta, un altre de 1773 

al carrer de l'Argenteria n 58. (Institut Municipal d'Història de Barcelona). 

L'espai de segregació de l'escala és mínim per a deixar una 
botiga prou gran. De fet, són façanes en les quals, 
compositivament, l'escaleta s'hi afegeix amb calçador. 

Els pisos disminueixen progressivament d'alçada a mesura 
que augmenta l'alçària de la casa. Les façanes són coronades per 
la cornisa i barana cega al terrat.  

S'acusen les faixes o impostes horitzontals. És interessant 
el plantejament de la gelosia de fusta a les finestres de les 
habitacions. L'escala gràfica s'expressa en pams. 
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LÀMINA XIX 

 

Façana de l'expedient de permís d'obra sol·licitat l'any 1773 
per al carrer de Sant Pere més Alt (Institut Municipal d'Història de Barcelona). 

Es tracta d'un edifici de pisos d'un cert estàndard 
projectat en parcel·la doble. L'escaleta resta ja més integrada 
a la composició. Probablement l'altura del replà de l'escala a 
la planta baixa és la d'un sostre intern que allotja un entresol 
accessible des de les botigues. Els dos primers pisos, de la 
mateixa alçada, són més alts que el tercer. 

La casa té certa categoria, que es mostra en la pedra vista 
de brancals i llindes encara a base de claus i cantons però 
només als balcons i portes, mentre que les finestres es 
presenten amb un marc uniforme. El plànol dóna especial 
importància al ferro dels balcons, correguts en el primer pis. 
També es dibuixen les agulles de la botiga, a planta. 
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LÀMINA XX 

 
Projecte de cases sobre el Rec de l'any 1773 (Arxiu General de Simancas). 

 

 

 

 

 

 

La disposició de l'escala i la manca de divisions permet 
que s'hi posin una o dues botigues i de dos a quatre habitatges, 
fet que no resulta estrany si coneixem les necessitats habituals 
de flexibilitat. 

És curiosa la manera de dibuixar l'estructura. D'una banda 
els pilars, i de l'altra la gran llum de la part del darrere. 
Les façanes apareixen sobreposades als pilars de pedra. Una 
tècnica d'aquí ? De vegades sembla com si fossin cases 
d'entramat. 

La façana devia proposar-se pintada entre les cadenes, 
brancals i llindes de pedra. 
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LÀMINA XXI 

Casa al carrer Basea construïda el 1774-1775 per Josep Ribes i Margarit (Edifici estudiat per 
Manuel Arranz a "De la casa artesana a la casa capitalista" Op.Cit). 

 

Els habitatges de major qualitat ocupen els primers pisos i 
tenen l'accés pel carrer de Basea, mentre que els dels pisos 
alts, més petits, el tenen pel carreró. Els sostres són més 
baixos a mesura que els pisos van pujant. La manca de qualsevol 
plantejament estructural mostra la inexistència de models. La 
fàbrica del sota-coberta correspon a un taller d'estampat 
d'indianes. 
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LÀMINA XXII 

 

Projecte de 90 cases presentat per Pelegrí Bastero l'any 1787 (Projecte estudiat per Ramon Grau 
a "Barcelona, del urbanismo barroco a la revolución industrial" Op.Cit). 

Es tracta d'un projecte d'habitatge de baix cost per a 
construir davant de la fàbrica Gònima al Raval. Segons Grau, es 
pot deduir, a partir d'un projecte sobre part del mateix solar 
presentat un any abans, el 1786, que es tractava de cases de 
planta baixa pis i teulada.  

Aquesta solució de coberta era imposada per la prohibició 
de mirar dins els convents de clausura, ja que al davant s'hi 
trobava el convent de les monges Caputxines. La façana de cada 
una de les cases tenia 26 pams d'amplada per 33 d'alçada. 

La urbanització, que era presentada com a generosa, preveia 
uns carrers de 22 pams d'ample, en el cas dels interiors, i una 
plaça. L'amplada dels exteriors es completaria -diu el projecte-
en construir al voltant. 
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LÀMINA XXIII 

 

Cases projectades per Bonaventura Gassó, l'any 1802, als carrers Riereta i Sant Pau 
(Institut Municipal d'Història de Barcelona). 

Podria tractar-se d'una sèrie d'unitats entre-mitgeres de 
cases de planta baixa i entresol i tres pisos, amb una escala 
d'accés que apareix a la façana. 

Resulta difícil, però, saber si es tracta d'un edifici 
d'habitatges o d'un edifici per a la indústria. 

Una cosa difícil d'aclarir és les parets normals a la 
façana que apareixen dibuixades en la planta; podrien 
correspondre a preexistències de propietat que es mantenen. Cal 
pensar que en el món preindustrial mai no s'enderrocava res si 
podia aprofitar-se. Aquests murs transversals semblen de maó si 
els comparem amb els gruixos de pedra del mur de façana. 

També en aquest plànol de planta es pot veure com el 
sol·licitant deixa espai per a vials. 
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LÀMINA XXIV 

 

Perfil de les cases que Erasme de Gònima volia edificar al carrer de Ferlandina. 
Plànol de Miquel Bosch Iglesies de 1800 (Institut Municipal d'Història de Barcelona). 

Interpretació de la planta. 

D'aquest projecte només ha estat localitzat aquest plànol i 
no sabem si es va arribar a construir. Suposem que es tracta 
d'un de tants projectes que va pensar el fabricant Erasme de 
Gònima. 

Es tracta d'una sèrie de cases de planta baixa i entresol, 
primer, segon i tercer pis. La planta baixa i l’entresol poden 
anar lligats i utilitzar-se com a local (per exemple 
d'administració), o habitatge. 

Les alçades són aproximadament de 3.30 m en planta baixa, 
2.00 m a l’entresol, 3.20 m al primer pis, que és el més alt, i 
2.80 m al segon i tercer. S'insinua un terrat amb la seva 
barana, però no hi ha golfes. 

La suposició de la planta ens indica que cada dos 
habitatges tenen una caixa d'escala. 

Les bigues deuen carregar a façana, amb crugies sempre 
paral·leles. 
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IV.2 L'APARICIÓ DE LES FÀBRIQUES 

El segle XVIII ha estat anomenat el segle de la manufactura 

pel fet d'haver-se produït en aquell temps, a Catalunya, el 

naixement de la manufactura, és a dir, el pas de l'artesanat cap 

a la indústria moderna que ja és pròpia del segle XIX. Així, hom 

distingeix la data de 1833, en què fou instal·lat el vapor 

Bonaplata a Barcelona, com l'inici de l'etapa de la gran 

indústria, que havia començat a gestar-se cap a 1814. 

Diu Alexandre Sánchez33, tot considerant els treballs duts a 

terme els darrers anys entorn de la manufactura catalana durant 

el segle XVIII, que "el desenvolupament industrial es fonamentà 

sobre dues vies distintes: l'una la d'aquelles indústries 

tradicionals rurals i urbanes que saberen aprofitar l'expansió 

comercial per iniciar processos de transformació de les seves 

estructures productives, el desenvolupament de les quals tingué 

lloc sobretot al Principat -llana, seda, paper, ferro...-; i 

l'altra, la de la indústria cotonera i d'estampació de teles, 

establerta de manera especial a Barcelona i organitzada sobre 

els principis de la manufactura centralitzada, que cresqué 

espectacularment sobre la doble projecció del mercat colonial i 

peninsular i que fou capaç, al tombant del segle, d'iniciar un 

procés de mecanització". 

A Barcelona, doncs, va néixer, durant la segona part del 

segle, un sector manufacturer constituït per les anomenades 

"fàbriques d'indianes", sector que va donar ocupació a una mà 

d'obra creixent. A més de tenir un efecte multiplicador del 

teixit residencial i del volum de construcció, a la llarga 

aquesta manufactura centralitzada de les indianes, que -com ja 
                                                 
33 SANCHEZ, Alexandre: "Les activitats econòmiques a Barcelona (1817-1833)" pp. 217-265 a 

SOBREQUES, Jaume (dir): Història de Barcelona. (Vol 5). Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de 

Barcelona. Barcelona, 1993. 
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hem dit- tindrà continuïtat en la gran indústria del segle XIX, 

donarà lloc a uns nous edificis, propis del que ha estat 

anomenat arquitectura industrial: les fàbriques tèxtils, que 

tard o d'hora suposaran una especialització de les tècniques de 

construcció i, per tant, el seu estudi és del nostre interès. 

Basant-nos en el treball citat anteriorment i en altres 

estudis més específics34, podem dir que les primeres fàbriques 

d'indianes de Barcelona són d'abans de 1740, moment en què 

s'inicià una evolució progressiva durant tota la segona meitat 

del segle, que s'accelerà cap al 1770 i que arribà a la seva 

màxima intensitat durant els anys 1784-1796, entrant en crisi al 

començar la guerra de final de segle amb Anglaterra que suposà 

la paralització del comerç d'Amèrica. 

Les indianes són teles de cotó estampades que, provinents de 

l’Índia, es varen posar molt de moda en el món occidental 

(Europa i colònies) a finals del segle XVIII. El coneixement del 

seu procés de producció ens permetrà fer-nos una idea més 

aproximada de les necessitats d'espai i de construcció que 

aquesta activitat exigeix. Aquest procés consta de tres fases, 

que poden realitzar-se independentment l'una de l'altra: la fase 

de filatura, que consisteix a passar de la fibra, que es recull 

amb floca, al fil; la fase de tissatge, en què s'obté la peça de 

tela; i la fase d'acabat o estampat d'aquesta. 

L'estampat es realitzava, per mitjà de tintures, a base 

d'uns motlles de fusta al damunt d'unes taules. Així doncs, 

                                                 
34 Entre aquests estudis podem citar els següents: del mateix Alexandre SANCHEZ: "La era de la 

manufactura algodonera en Barcelona 1736-1839" a pp 65-114 de Estudios de Historia Social n. 

48-49, 1989; De Ramon GRAU i Marina LOPEZ: "Empresari i capitalista a la manufactura catalana 

del segle XVIII. Introducció a l'estudi de les fàbriques d'indianes" pp 19-57 en Recerques n. 

4. Editorial Ariel. Barcelona, 1974; De Josep Maria DELGADO: "De la filatura manual a la 

mecànica. Un capítol del desenvolupament de la indústria cotonera a Catalunya 1749-1814" pp 

173-174 en Recerques n. 23. Editorial Ariel. Barcelona, 1990. 
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l'única exigència arquitectònica que plantejava aquella tècnica 

és la d'un espai ben il·luminat. Avui sabem que la gran majoria 

de "fàbriques" sobre les quals es fonamenten les dades de 

creixement de la manufactura barcelonina eren en realitat 

tallers d'estampat35. 

Per al tissatge i la filatura hom feia servir maquinària, la 

qual era inicialment de fusta fins que s'introduïren màquines 

més sofisticades, i també més pesants i voluminoses36. Però cal 

tenir present que el tissatge, relativament estès, es feia 

normalment a partir de la importació de fil de cotó de Malta, de 

manera que la filatura va ser absent en la manufactura 

barcelonina fins a les darreries de segle, quan les condicions 

adverses esperonaren un creixement del tissatge i de la 

filatura, en detriment de l'estampació, en un marc 

d'especialització i mecanització de la producció capaç de 

realitzar el cicle complet del cotó37. 

A més d’aquests aspectes tècnico-funcionals del procés 

mecànic, que qualifiquen exigències espacials i 

arquitectòniques, cal pensar també en els aspectes organitzatius 

del treball centralitzat que, com s'ha dit38, exigien l'aplicació 

                                                 
35 Tot i que no es podia importar la tela de cotó, se sap que la majoria dels tallers d'indianes 

es dedicaven a estampar llenços de lli que sí que s'importaven destinats al mercat colonial. 

Vegeu NADAL, Jordi: "La indústria cotonera" pp 16-21 de NADAL, Jordi; SUDRIA, Carles; MALUQUER, 

Jordi: Història Econòmica de la Catalunya Contemporània vol. 3. Enciclopèdia Catalana. 

Barcelona, 1989. 
36 Segons Alexandre Sánchez, "Les activitats econòmiques...", Op.Cit nota (??), en 1784 

s'importaren les primeres "jennys", en 1797 les "water-frame" i en 1805 les "mule-jenny". 
37 El fil de cotó de Malta es va usar fins a finals dels anys vuitanta (1780) quan el cotó pogué 

arribar d'Amèrica en condicions de qualitat i preu acceptables. Però el veritable 

desenvolupament de la indústria no es produí fins a les acaballes de segle. Vegeu SANCHEZ, 

Alexandre: "Les activitats econòmiques a Barcelona... Op.Cit. pp 252-255. 
38 SANZ, José Angel; GINER, Josep: L'arquitectura de la indústria a Catalunya: els segles XVIII i 

XIX. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallés. Sabadell, 1984. 
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d'una disciplina, cosa que havia d'influir també en la 

qualificació de l'espai. 

Tot aquest procés d'implantació manufacturera a la Barcelona 

de la segona meitat del segle XVIII, estudiat en el seu detall, 

ens dóna un quadre del progressiu increment de la necessitat 

dels edificis per a aquesta activitat, però atesa la 

generalització de la fase d'estampació i l'absència corrent de 

la de tissatge i total de la filatura, aquells de certa 

envergadura eren els menys abundants i cal cercar-los cap a les 

darreries del segle. 

"Cases" per a la indústria 

Recollirem a continuació les característiques d'alguns 

d'aquests edificis industrials que han estat documentats. Els 

exemples presenten una gran varietat que nosaltres tractarem 

d'agrupar sota tres grans supòsits: a) casos en què la fàbrica 

es desenvolupava en un espai petit, residual o no; b) casos d'ús 

d'edificis existents i posteriorment condicionats a l'efecte, i 

c) casos d'edificis expressament construïts. 

En el primer supòsit (casos a), hi podem incloure la fàbrica 

que, com ens explica Manuel Arranz39 (39), pot correspondre a un 

taller d'estampació de cotó o a l'obrador d'un mestre de sedes. 

Es tracta d'un espai, projectat en el quart pis d'un edifici 

destinat preferentment a habitatges, construït els anys 1774-

1775 pel mestre de cases Josep Ribes i Margarit, encarregat per 

l'argenter Rafael Solà, al carrer Basea. L'espai té uns dotze 

pams d'alçada (és el més baix de l'edifici) i es troba en la 

lluminosa planta sota terrat (Làmina XXI). 

                                                 
39 ARRANZ, Manuel: "De la casa artesana a la casa..." Op.Cit pp. 11-13. Veure planta a Làmina XXI 

pp. 189. 
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Sánchez, reprodueix un comentari de la Junta de Comerç de 

l'any 1785, que deixa clara la profusió d'espais destinats a 

l'estampació: "Ha llegado a tal punto la multiplicación de estas 

fábricas no ajustadas a la primera de las Reales Ordenanzas, que 

ya es rara la calle o callejón de esta ciudad y sus arrabales en 

que no se vean y oigan señales de fábrica de pintados. Las 

entradas, los segundos terceros y cuartos pisos de unas 

redusidísimas casas que llena del todo una o dos mesas de 

pintar, se han hecho oficios de esta noble e importante 

industria..."40. 

Altres exemples ens proporcionen la idea d'haver-se usat un 

conjunt d'edificis comunicats entre ells (casos b), edificis 

corrents de 5 m de crugia, perpendiculars al carrer, de la 

fàbrica de Joan Pongem, citada per Grau i López, de la qual 

s'escriu, l'any 1751: "en las casas en donde esta establecida la 

fabrica se trabaxa actualmente en darla extensión para aumentar 

treinta o quarenta telares mas de los que ya tienen"41. 

Així mateix devia ser la fàbrica de la família Canals 

descrita per Alier42, la qual originàriament emplaçada en un 

"habitage, botiga i hort" comprats expressament en 1739, fou 

successivament ampliada en 1741, 1744, 1745, 1746, 1747 i 1753 a 

base d'anar adquirint cases i algun solar sempre contigus en la 

mateixa illa de cases del barri de Sant Pere, al costat del Rec. 

Finalment els grans edificis com els citats per Jaume 

Artigues43, expressament construïts (casos c), ambdós situats al 

                                                 
40 SANCHEZ, Alexandre: "Les activitats econòmiques a..." Op.Cit. pp 264. 

41 GRAU, Ramon; LOPEZ, Marina: "Empresari i capitalista a..." OP.Cit. pp 24. 

42 ALIER, Roger: "La fàbrica d'indianes de la familia Canals" pp 60-91 en Recerques n 4. 

Editorial Ariel. Barcelona, 1974. Ens referim a la pàgina 63. 
43 ARTIGUES, Jaume (et alt.): El Raval. Història d'un barri servidor d'una ciutat. Associació de 

Veïns del Districte Ve. Barcelona, 1980. 
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Raval. L'un, que reproduïm a la Làmina XXV és, malgrat que només 

en podem veure la façana, és un dels edificis industrials més 

característics dels que hem registrat fins avui: el de la 

fàbrica d'Erasme de Gònima al carrer del Carme, prop d'on encara 

hi ha el palau d'aquest important burgès, que data de finals de 

segle. L'altre és al carrer de les Tàpies (carrer que no fou 

obert fins a l'any 1802) i encara existeix, tot i que força 

transformat. 

En reflexionar sobre les característiques dels edificis que 

allotjaven la manufactura barcelonina del segle XVIII, cal no 

perdre de vista el tarannà d'aprofitament i estalvi de recursos 

que caracteritzava la indústria local, i també el fet que la 

inversió en el sector de les indianes era moltes vegades de 

segon ordre -després de la barca, o del sector immobiliari, 

etc.-, una inversió complementària que, en tot cas, es podria 

anar ampliant si tot anava bé. Altrament, el muntant de la 

inversió relativa que hom destinava a la construcció dels 

edificis i locals, respecte del conjunt de la operació, no 

sembla molt important. 

Arribats aquí, sense descartar canvis de parer arran de 

futures recerques, podem considerar que en aquesta fase de la 

manufactura, durant la segona meitat del segle XVIII no es 

desenvolupà encara cap tipus d'edifici específic com els que 

després foren propis i característics de la indústria tèxtil 

barcelonina.  

Aquesta falta de claredat tipològica dels edificis pot ser 

deguda al costum que hi havia de fer que aquestes indústries 

estiguessin tradicionalment ubicades en un àmbit domèstic, 

potser conseqüència de l'experiència positiva proporcionada per 

la reutilització d'edificis existents destinats fonamentalment a 

habitatge, o potser perquè els condicionaments tècnics de la 
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instal·lació, i també els organitzatius, no eren encara decisius 

durant la segona meitat del segle.  

Quan es tractà de la construcció d'un edifici expressament 

aixecat per a allotjar-hi una instal·lació manufacturera, es féu 

en continuïtat amb el teixit urbà, és a dir, seguint els criteris 

emprats en la construcció de les cases d'habitatge, tant respecte 

al parcel·lari com respecte a les tècniques de construcció. 

Aquest aspecte ja ha estat detectat44 per José Angel Sanz i Josep 

Giner, els quals afirmen que la construcció dels edificis 

industrials del segle XVIII, a ciutat, es feia amb les tècniques 

pròpies dels habitatges. Però aquesta arquitectura no era 

únicament de pedra i fusta, com diuen els autors citats, sinó 

també de maó; probablement era sobretot de maó, un material que, 

com hem dit en parlar dels habitatges, propiciava una construcció 

més senzilla però més rendible que la tradicional a base de 

pedra. Era més rendible, sobretot, perquè permetia anar més de 

pressa, cosa que no solament compensava una part del sobrecost, 

sinó que era un incentiu important amb vista als mecanismes de la 

inversió, que en el cas de les indústries eren molt afinats i no 

podien atendre els llargs temps d'una construcció de pedra. 

Curiosament, la manera en què se sol·liciten els permisos de 

construcció dels edificis industrials en el Registre d'Obreria 

(Làmina XXVI), ha estat una causa de confusions sobre si es 

tractava d'edificis industrials o edificis d'habitatge, entre 

altres coses perquè se solia utilitzar el terme "cases" com a terme 

únic que definia ambdues construccions. Cases com a edifici, doncs, 

més que fàbrica o habitatge. Podríem parlar d'una indefinició 

terminològica que correspon a una indefinició tipològica. Els 

edificis industrials a Barcelona seran, per tant, ja del segle XIX. 

                                                 
44 SANZ, José Angel; Giner, Josep: Arquitectura de la indústria... Op.Cit. 
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LÀMINA XXV 

 
Fàbrica d'Erasme de Gònima al carrer de la Riereta (Institut Municiapl d'Història de Barcelona) 

 

Fàbrica Magarola al carrer de Tallers (Institut Municipal d'Història de Barcelona) 

A dalt, la façana del tercer pis no va ser construïda a 
causa de la presència d'un convent de monges de clausura; durant 
anys hi va haver un esgrafiat. A baix, fàbrica construïda 
darrere el palau Magarola, que va servir més tard de seminari. 
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LÀMINA XXVI 

 
Façana de la casa de Segimon Mir, fabricant d'Indianes (Institut Municipal d'Història de Barcelona) 

 
Palau Magarola al carrer de Tallers 

(Arxiu Administratiu del Servei de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona) 

El nom de "casa" ha creat confusió entre els investigadors, 
de manera que moltes vegades -i aquesta en podria ser una- hom 
ha pres per fàbrica allò que era un edifici residencial. La 
composició d'aquesta façana és molt semblant al palau Magarola. 
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IV.3 CONSTRUCCIÓ DE L'ARQUITECTURA MONUMENTAL 

En el Quadre IX expressem les dades que fins avui hem pogut 

obtenir sobre les obres d'arquitectura més rellevants 

construïdes a Barcelona durant el segle XVIII. Aquesta relació 

d'obres i autors, conformada a partir de textos existents45, 

resumeix un 'estat de la qüestió' que caldrà anar modificant a 

mesura que es vagin coneixent més dades. 

En el quadre, es fa palès que en el darrer terç del segle 

l'activitat, també en l'àrea de l'arquitectura monumental, és 

més gran i més centrada en edificis de l'arquitectura civil que 

de la militar o religiosa. Aquest caràcter queda encara reforçat 

si considerem també el gran nombre de cases aristocràtiques 

(d'un estàndard més baix que els edificis consignats en el 

quadre) que foren construïdes en aquell temps46. Quant als 

autors, també en el quadre, hem tractat de diferenciar l'autoria 

projectual de la constructiva. Això té un marge d'error; 

primerament perquè de vegades hem partit de suposicions, i 

després perquè les traces poden ser heretades -no sempre qui 

apareix com a autor d'una obra n'ha estat el projectista- o 

compartides; i, pel que fa a la construcció, sovint no resta 

clar qui té al seu càrrec realment les obres, qui únicament és 

soci de la companyia constructora, qui participa en el 

finançament o qui només ho fa en el subministrament de 

                                                 
45 Hem tingut en compte, en la bibliografia emprada, el rigor i l'actualitat. Per ordre de 

preferència hem transcrit les dades de ARRANZ, Manuel: Mestres d'Obres i Fusters... Op.Cit.; 

complementades amb les dades de MIRA OLCINA, Enric: "El lenguaje neoclásico en Catalunya. Los 

palacios de Barcelona". Tesi doctoral inèdita dirigida per Josep Maria MONTANER. Universitat 

Politècnica de Catalunya. Barcelona, 1991; A més s'ha considerat el text de Cèsar MARTINELL 

publicat en el volum III de Monumenta Cataloniae. Editorial Alpha. Barcelona, 1963; i el de 

Joan-Ramon TRIADO publicat en el volum V de Història de l'Art Català. Edicions 62. Barcelona, 

1984. 
46 Enric MIRA dóna testimoni d'una vintena d'edificis d'aquesta categoria. MIRA OLCINA, Enric: El 

lenguaje neoclásico en Catalunya... Op.Cit. 
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materials. D'altra banda, no hi hem inclòs els fusters ni els 

picapedrers, ja que ens interessava sobretot estudiar el 

comportament dels mestres de cases, però no hem d'oblidar que 

aquests compartien el gremi amb els picapedrers. Els fusters, 

per la gran quantitat de feina que tenien aleshores en una obra, 

també arribaven de vegades a controlar-ne la totalitat de la 

construcció, essent adjudicataris de la contracta o, cosa 

freqüent, partícips en l'operació. 

Aquest Quadre IX reflecteix també, per mitjà d'uns 

asteriscs, quins són els edificis que Josep Renart anomena en 

els Quinzenaris, el tant per cent d'espai relatiu que hi dedica 

a comentar-los i els personatges que segons ell varen intervenir 

en la construcció de cadascun47. 

Els comentaris de Renart, en constituir una valoració feta 

en aquell moment, molt probablement compartida pels seus 

coetanis, ens suggereixen allò que cal i allò que no cal 

considerar de l'arquitectura del segle XVIII. El text ens mostra 

quina era per a ell la línia divisòria entre l'arquitectura 

monumental i l'altra, també el que per a ell podria ser una 

arquitectura de primera fila -obres que explica àmpliament- 

mentre que d'altres tot just les anomena. Algunes cases 

aristocràtiques com la Castanè avui ja no existeixen; així 

mateix, en el text hi ha absències que avui semblen difícilment 

explicables, com la Casa dels Velers, la qual segurament que amb 

el temps ha tingut una major rellevància, però és que Renart 

tampoc era gaire partidari de l'arquitectura barroca -per a ell 

"caduca"- i sí que n'era, en canvi, de la gòtica i, evidentment, 

de la neoclàssica. 

                                                 
47 RENART, Josep: Segon Quinzenari i Tercer Quinzenari. Ambdós estan dedicats, respectivament, a 

l'arquitectura religiosa i civil de Barcelona. 
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QUADRE IX. ARQUITECTURA DEL SEGLE XVIII A BARCELONA (OBRES MÉS IMPORTANTS A PARTIR DE 1714).DADES DE 1995  (1) 
 
 
 
1718-1748. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1727 
 
 
 
 
 
 
 
 
1721-1752. 
 
 
 
 
 
1728-    . 
 
 
 
 
 
 
    -1732. 
 
 
 
 
 
1736-1747. 
 
 
 
 
 
1743-    . 
 
 
 
 
 
1751 
 
 
 
 
1753-1755. 
 
 
 

 
 
 
CIUTADELLA  
Projecte i direcció de les obres: Jorge Próspero de Werboom (EM) i altres  
Construcció: Antoni Debon, Pere Bertran i Tap i altres 
 
 
ARSENAL 
Construcció: Pere Bertran i Tap, Josep Juli, Josep Juli (menor) 
 
 
 
CAPELLA 
Projecte: Alexandre de Rez (EM) 
Construcció: Pere Bertran i Tap 
 
 
PALAU DEL GOVERNADOR 
 
 
 
ESGLESIA DE SANT FELIP NERI 
Projecte: Pere Bertran i Tap 
Construcció: Pere Bertran i Tap; Salvador Ausich i Font i Josep Ausich i Mir  
 
 
 
ESGLESIA I CONVENT DE SANT AGUSTI NOU (* 41.7 %)  
Projecte i direcció de les obres: Pere Bertran i Tap, Pere Costa (E) (A), Joan 
Garrido (pare), Pau Trilles 
Construcció: Francesc Torrents, Francesc Renart 
 
 
 
ESGLESIA DE BETLEM (Fase final) (* 6.8 %) 
Projecte i direcció de les obres: Agustí Juli i Fabregat  
Construcció: Agustí Juli i Fabregat, Josep Juli i Vinyals 
 
 
 
CAPELLA DE SANTA MARTA (actualment resta la façana traslladada a l'Hospital de Sant 
Pau) (* 3.1 %) 
Projecte: Josep Juli i Fabregat, Miquel Bover (E), Carles Grau (E) 
 
 
 
SEMINARI (avui Casa de Caritat) 
Projecte: 
Construcció: Damià Riba 
 
 
 
CASTELL DE MONTJUIC (ampliació) 
Projecte: Juan Martín Cermeño (EM) 
 
 
 
BARRI DE LA BARCELONETA 
Projecte: Juan Martín Cermeño (EM) 
 
 
ESGLESIA DE SANT MIQUEL DEL PORT (* 14.0 %) 
Projecte i direcció de les obres: Pedro Martin Cermeño (EM) (A), Pere Costa (E)(A), 
Carles Grau, Francisco Paredes (EM) 
Construcció: Damià Riba 
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QUADRE IX.                                                                                                 (2) 
 
 
 
1760-1764. 
 
 
 
 
 
1764 
 
 
 
 
1761-1765. 
 
 
 
 
 
 
1765-1777. 
 
 
 
 
 
1771-    . 
 
 
 
1772-1784. 
 
 
 
 
1772-1778. 
 
 
 
 
 
1774-    . 
 
 
 
1776-1786. 
 
 
 
 
 
1772-1802. 
 
 
 
 
 
 
1775-1781. 
 
 
 

 
 
 
CASA DELS VELERS 
Projecte: Joan Garrido i Bertran 
Construcció: Joan Garrido i Bertran  
 
 
 
CASERNES DE LA BARCELONETA 
Projecte: Juan Cavallero (EM), Pedro Martín Cermeño (EM)(A) 
 
 
 
COL·LEGI DE CIRURGIA (* 5.1 %) 
Projecte: Ventura Rodríguez (A), Carles Grau (E) 
Construcció: Josep Ribes i Margarit, Onofre Ivern, Francesc Renart, Pau Planes, 
Josep Ausich 
 
 
 
ESGLESIA DE LA MERCE (* 12.0 %) 
Projecte: Josep Màs i Dordal (AC), Carles Grau (E) 
Construcció: Pau Màs i Dordal, Francesc Màs Dordal 
 
 
 
PALAU REIAL (Reforma) 
Projecte: Comte de Roncalli (A) 
 
 
PALAU DE LA VIRREINA (* 2.1 %) 
Projecte: Josep Ausich i Mir, Carles Grau (E) Construcció: Josep Ausich i Mir 
 
 
 
PALAU DEL DUC DE SESSA (LARRARD) 
Projecte i direcció de les obres: Josep Ribes i Margarit, Carles Grau (E), Joan 
Enrich (E) 
 
 
 
PALAU ALFARRAS 
 
 
 
PALAU MOJA (* 1.7 %) 
Projecte: Josep Màs i Dordal (AC)  
Construcció: Pau Màs i Dordal 
 
 
 
LLOTJA DE COMERÇ (* 38.9 %) 
Projecte i direcció de les obres: Joan Soler i Faneca, Joan Fàbregues, Tomàs Soler 
i Ferrer 
Construcció: Joan Soler i Faneca, Esteve Bosch i Pardines 
 
 
 
PALAU MARC (3.5 %) 
Projecte i direcció de les obres: Joan Soler i Faneca; Sobrestants: Joan Fàbregues, 
Josep Liberós i Simó Ferrer i Burgués. 
Construcció: Joan Soler i Faneca, Francesc Renart 
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QUADRE IX.                                                                                                 (3) 
 
 
 
1779-1785. 
 
 
 
1782-1786. 
 
 
 
 
 
1786-1792. 
 
 
 
 
 
1787-1788. 
 
 
 
 
 
1788-1790. 
 
 
 
1796-1800. 
 
 
 
         . 
 
 
         . 
 
 
         . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CASA MAGAROLA (Al carrer dels Tallers) (* 1.8 %) 
 
 
 
PALAU EPISCOPAL (Ampliació) 
Projecte: Josep Màs i Dordal i Pau Màs i Dordal 
Construcció: Pau Màs i Dordal 
 
 
 
DUANA (* 17.55 %) 
Projecte: Comte Roncalli 
Construcció: Josep Marc Ivern, Marià Bosch 
 
 
 
TEATRE DE COMEDIES (* 1.5 %) 
Projecte: Carles Francesc Cabrer (EM) 
Construcció: Pau Màs i Dordal 
 
 
 
CASA ERASME DE GONIMA (* 0.2 %) 
 
 
 
CASA DEL BARO DE SAVASSONA (* 1.1 %) 
Construcció: Josep Masach 
 
 
CASA CASTANE (No n'hem trobat dades) (* 2.8 %)  
 
 
TORREO DE LA PRESO (No n'hem trobat dades) (* 0.3 %) 
 
 
CASA DE LA CARITAT (No n'hem trobat dades) (* 2.4 %) 
 
 

-(EM) Enginyer Militar 
- (A) Acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  
-(AC) Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències de Barcelona 
- (E) Escultor 
 
 
-Les dates identifiquen el principi i final del procés de construcció. 
 
 
-Els % corresponen a l'espai relatiu que Renart dedica al comentari de cada edifici en el 2n i 
3r Quinzenaris. Els noms subratllats són els que Renart cita en el seu text.  
 
 
-Els autors, en el cas del projecte o direcció de l'obra, són tots els que en algun moment hi 
han intervingut. Els escultors hi figuren en la mesura en què poden haver intervingut 
decisivament en les traces. Els autors, en el cas de la construcció, poden ser efectivament els 
constructors, socis de la companyia constructora, financers, o subministradors de material. 
 
 
-En aquesta relació, hi falten les obres d'arquitectura hidràulica i altres de caràcter públic 
no monumental però importants per la seva envergadura, com ara l'acondicionament del Port, la 
xarxa viària, la Rambla, etc., totes dirigides pels enginyers militars. 
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Si deixem de banda els edificis militars i aquells que han 

estat pensats lluny de Barcelona, com el Col·legi de Cirurgia, 

la gran majoria són projectes d'un mestre de cases dels que eren 

al davant d'una institució (vegeu la relació del Quadre XII); 

només el Palau de la Virreina i el del Duc de Sessà (Larrard) 

resten fora de la regla general, ja que ni Ausich ni Ribes, els 

seus autors, varen ocupar mai cap càrrec públic. 

Josep Renart no parla de les obres de caràcter militar, 

probablement perquè pensava fer-ho en el Cinquè Quinzenari que 

hi és dedicat, però després no ho va arribar a fer. Tot i això, 

calia incloure en la relació la Ciutadella i els seus edificis, 

(Arsenal, Capella, Palau del Governador), el barri de la 

Barceloneta (Casernes i Església de Sant Miquel del Port, 

aquesta sí que és comentada per Renart) i el Castell de 

Montjuïc; i encara n'hem deixat d'altres com l'acondicionament 

de les casernes de Sant Agustí, de la Drassana, o de la Llotja. 

Enric Mira, en la seva tesi doctoral citada, comenta que, 

tot i el bon moment econòmic que Barcelona viu a partir de 1780, 

els elements innovadors arriben amb retard i amb molt poca 

força, i que l'impuls econòmic que els podia afavorir va 

propiciar el reforçament de les estructures tradicionals. 

Sembla, realment, que l'evolució de l'arquitectura monumental 

durant el darrer terç del segle XVIII, tot i mantenir un nivell 

de qualitat acceptable, no és, aquí a Catalunya, gaire sensible 

als canvis impulsats per la il·lustració i el neoclassicisme. 

Les tècniques de construcció 

Allò que més ens interessa, però, és amb quines tècniques es 

construïa aquesta arquitectura. Caldria estudiar millor la 

documentació encara inèdita existent, però de moment ens basarem 

en les dades que han estat ja publicades. 
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Els edificis que hem tingut presents a l'hora de resumir 

aquestes característiques són, entre els que figuren en el 

Quadre IX, els construïts a partir de 1770 i que avui encara 

existeixen. Cal pensar que es tracta d'edificis que han estat 

molt retocats i, per tant, ha calgut, a més d'observar-los 

atentament, acudir als textos que sobre aquests s'han escrit i 

interpel·lar personalment alguns dels arquitectes que han 

participat en la seva restauració48. 

En general, podem dir que es tracta d'edificis de planta 

baixa i entresol, dues altres plantes més: una de noble i una 

altra amb dependències de menor categoria per a familiars o 

criats. Hi ha un pati central dins el qual discorre l'escala 

d'accés a la planta noble i, al voltant del qual s'organitzen 

les estances. Altres escales arriben directament a la planta 

superior. Generalment apareix una part de soterrani, sovint 

provista de cisterna. La coberta, barreja de terrat i teulada, 

sol estar proveïda d'una o diverses torratxes a les quals es pot 

arribar directament des de la planta noble. 

Les plantes baixes, és a dir, la planta baixa i l’entresol, 

constitueixen, formalment i constructiva, el basament de 

l'edifici -que respon a la divisió clàssica en tres cossos-. Un 

                                                 
48 Entre altres, han estat utilitzades les explicacions de Josep Renart en el Segon i Tercer 

Quinzenari. També l'experiència que l'autor va obtenir en l'estudi d'alguns d'aquests edificis, 

publicada per PARICIO Ignacio i ROSELL, Jaume: Anàlisi tècnica i funcional del patrimoni 

immobiliari municipal. ITEC / Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1982. També les monografies 

sobre els edificis, com per exemple: ARRANZ, Manuel; FUGUET, Joan: El Palau Marc. Generalitat 

de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona, 1987; ALCOLEA, Santiago: El Palau Moja. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona, 1987; BONET, Lluís: "La casa 

Larrard del carrer Ample" a La Ciutat i la Casa, any I, n.1. Barcelona, 1925; CID, Carlos: 

"Problemas acerca de la construcción de la Casa Lonja" a Anales y Boletín de los Museos de Arte 

de Barcelona. Vol.5 n. 1-2. Barcelona, 1947; i també, sobre la construcció del Palau Episcopal 

de Barcelona, la biografia de Josep Más Dordal de Manuel ARRANZ en Mestres d'Obres i Fusters... 

Op.Cit. Finalment, hem de mencionar les valuoses indicacions dels arquitectes Lluís Cuspinera i 

Carles M. Solsona. 
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basament fet amb pedra (és a dir, diferenciat de la resta també 

constructivament), amb la seva cara exterior de pedra de fil 

(sempre engaltada, d'un pam de gruix), i cobert amb voltes. A la 

vista d'aquest conjunt d'edificis hom pot entendre que es fa 

progressiu l'ús del maó, de manera paral·lela a l'ús de la pedra 

com a aplacat, en agulles i pilastres de poca secció. També el 

fet que la pedra sigui aplacada permet una major independència i 

homogeneïtat del mur que sovint es de pedra amb filades de maó, 

el que en diem paredat comú amb verdugades. 

Les voltes són sempre de maó de pla, amb dos o tres gruixos 

de rajola i replè de carcanyols. Les voltes de les escales de 

servei també es presenten amb dos gruixos de rajola. Les voltes 

del soterrani, però, són de rosca de maó (cisternes, etc.). 

Damunt d'aquest basament format per la planta baixa i 

l’entresol, els murs principals de les plantes superiors, és a 

dir, els exteriors i els que reben directament la càrrega dels 

sostres, es presenten de paredat comú amb verdugades, de manera 

que són continuació de l'estructura inferior, i acabats amb 

pedra de fil en les cares representatives, façanes o patis 

"nobles". Les altres parets, menys importants, si bé 

freqüentment carregades, són de maó de trenta, o fins i tot de 

quinze. Els envans, mínims en un plantejament que sol ser poc 

convertible, acostumaven a fer-se de rajola doblada o de maó de 

cantell. 

Els sostres són de bigues de fusta, entrebigades generalment 

amb revoltons o sobreposant-hi directament una solera de rajola, 

quan es troben molt juntes. 

La coberta es compon d'una teulada que ocupa la major part 

de la superfície edificada, si bé una part, generalment 

perimetral o, si més no, la que correspon a les façanes, i per 
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tal de poder possibilitar l'acabat clàssic en què predomina la 

façana sobre la coberta, es deixa com a terrat. A la coberta, ja 

ho hem dit, s'hi ubiquen les tradicionals torratxes, amb accés 

directe des de la planta noble. El terrat, tal com Renart 

explica, es fa amb tres gruixos de rajola, encara que, com a 

anècdota i testimoni de pràctiques anteriors, podem veure la 

tradicional recepta per al terrat i també per als sostres, que 

recomana el Virrei Amat per la seva casa de la Rambla49. 

La façana, generalment de pedra, apareix de vegades pintada 

al fresc. Els esgrafiats, tradicionals en paraments revestits, 

no s'empraven en els edificis aristocràtics de ciutat. 

Quant a la resta d'acabats a l'interior, podem parlar de 

l'ús de cels rasos de guix o volta plana de rajola; de paviments 

de rajola picada, comuna, cairó o marbre en llocs privilegiats. 

Aquests i altres, com ara el treball de fusteria, serralleria o 

forja mostren, en aquesta tercera part del segle, un llenguatge 

tradicional, però, cal destacar-ho, una factura extraordinària 

que dóna testimoni de la competència professional dels artesans. 

En general, i pel que fa als acabats, podríem apuntar cap a 

un progressiu predomini de l'aparença. Això es posarà de 

manifest, per exemple, en els brancals i llindes del Palau 

                                                 
49 "Receta para la argamasa que debe ponerse en los terrados y techos en lugar de enladrillados: 

Cogese una quartera o fanega de llobins (cigrons), muélense en molino y esta arina se cueze mui 

bien en agua clara, de modo que se hagan unas farinetas claras y mui claras capazes de amerar 

dos quarteras de cal y dos de arena mui fina, y así amasado se echa como medio dedo de torta en 

los terrados y techos; déjase secar y luego se pone otro medio dedo y, estando fresco, se bruñe 

con palet o piedra de río, y con el bruñimiento ba escupiendo la humedad y queda, en secándose, 

más duro que la piedra. La regla es: a quartera de llobins, dos de cal cernida fina y dos de 

arena mui fina y limpia; y en todo el grueso de la torta, quando mas un dedo". Escrit en carta 

enviada, des del Perú, pel virrei Amat l'any 1768 a mode d'instrucció per a la construcció. 

Transcrit en la pp 447 d'Alfredo SAENZ-RICO: El Virrey Amat. Precisiones sobre la vida y la 

obra de Don Manuel de Amat y de Junyent (2 vol.). Ajuntament de Barcelona. Museu d'Història de 

la Ciutat. Barcelona, 1967. 
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Episcopal o en les columnes de la Duana construïda en els anys 

1790-1792, ja a les acaballes del segle, pel Comte Roncalli. 

L'edifici de la Duana -deixant a part altres consideracions de 

caire estilístic- té l'interès de presentar molts elements de la 

façana tractats amb revestiment continu d'imitació, a base 

d'estuc planxat, una tècnica aleshores encara inusual en 

superfícies exteriors50. 

Tenim la impressió, doncs, que en l'arquitectura monumental, 

els canvis en la construcció tingueren un caire més exogen, i 

foren conseqüència de canvis en el sector més que no pas de 

noves necessitats d'aquella arquitectura; en canvi, això no 

passava en  el cas de l'habitatge. És a dir, que si en el sector 

en general augmentava (per exigències de la casa de pisos o de 

la fàbrica) l'ús del maó i de la rajola en detriment de la paret 

de pedra, si el revoltó es consolidava com a solució de sostre, 

si el terrat esdevenia un recurs corrent o si s'estenien els 

procediments tècnics d'imitació, aquestes solucions acabaven 

incorporant-se a la pràctica del construir, també en els 

edificis de caire monumental. 

                                                 
50 Joan Ramón Triadó ens dóna notícia de l'impacte positiu que té a la ciutat on, probablement 

fora dels cercles especialitzats, el revestiment d'imitació comença a ser una pràctica comuna, 

en reproduir unes notes de premsa de l'època que, per la seva eloqüència, en reproduïm uns 

fragments tot seguit (31): Es tracta de dues informacions aparegudes en el Diari de Barcelona 

dels dies 8.10.1792 i 10.9.1794, respectivament, que Joan-Ramon TRIADO reprodueix en el vol. V 

de Història de l'Art Català... Op.Cit. 
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LÀMINA XXVII 

 
 

Esquema de l'estructura portant 
del Palau de la Virreina. 

Aspecte del sostre de la planta noble 
del Palau de la Virreina (ja reforçat amb ferro 

en la seva primera restauració). 

 
Pilans, arcs i voltes de maó de pla, a la planta baixa del Palau Marc. 



213 

 

LÀMINA XXVIII 

  

Balcó del Palau de la Virreina. Balcó del Palau Moja. 

  

Estucs del Palau Episcopal. Estucs de l'edifici de la Duana. 
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IV.4. ALGUNS COMENTARIS SOBRE QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Com hem anat veient, les transformacions de caràcter tècnic 

que podem enregistrar a Barcelona durant el segle XVIII, sobretot 

en el seu darrer terç, fan referència fonamentalment a la casa 

d'habitatges i al seu entorn (edificis per a la indústria, etc.). 

Perquè aquests i altres canvis fossin possibles, calia que 

el mateix sector de la construcció canviés els seus hàbits, els 

seus costums, les seves normes i les seves lleis. La casa, pel 

volum econòmic i per la naturalesa del seu mercat, esdevenia un 

producte distint que exigia una mentalitat més moderna emparada 

en el càlcul del cost i del temps. Una mentalitat que, 

probablement, va haver de superar la manera de fer que havia 

cristal·litzat durant els dos primers terços del segle, més 

lligada al finançament de les grans obres públiques, quan encara 

l'edificació particular era gairebé marginal. 

Caldria aprofundir d'una manera sistemàtica en els canvis 

ocorreguts en l'entorn de l'arquitectura, en les empreses, en 

l'organització del treball, en els aspectes econòmics, legals, 

etc., però la bibliografia existent sobre aquests no és, ni de 

bon tros, tan àmplia com la que fins ara hem pogut consultar per 

a escriure els sotscapítols anteriors. D'altra banda, aquesta 

tesi està circumscrita al mateix món de l'arquitectura i moltes 

d'aquestes coses que fan referència als aspectes productius i 

econòmics no es poden explicar exclusivament des d'aquest camp. 

Per això tractarem només de confirmar o de discutir algunes 

tendències que ja s'han apuntat, amb l'únic objectiu d'aportar 

més elements que un dia permetin un tractament més a fons de 

tota aquesta problemàtica que, sense cap mena de dubtes, afecta 

de ple la construcció, les seves tècniques i l'organització del 

seu treball. 
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Important creixement de l'activitat i dels preus 

Ja hem anomenat l'article de Pierre Vilar a propòsit de 

l'espectacular puja dels salaris en la construcció barcelonina, 

precisament en el període que va de 1773-74 a 1798. Vilar, va 

mostrar amb detall, a partir de les sèries d'àpoques d'obra 

existents a l'Arxiu de Protocols de Barcelona, que des de 1773-

74 es desencadenà en progressió constant fins a finals de segle, 

un alça de preus que havia de ser interpretada com el resultat, 

en la construcció, de la proliferació de moltes reformes i noves 

edificacions de pisos al pla de Barcelona. D'aquest article, que 

dibuixa el món econòmic en què ocorregueren les transformacions, 

en volem subratllar alguns aspectes. 

Reproduïm les seves paraules conclusives:"...(todo) indica 

que se están produciendo cambios progresivos: el viejo oficio se 

transforma en industria. En los siglos anteriores podían 

reconstituirse obras artísticas de importancia. Pero a fines del 

siglo XVIII hallamos cada vez más y más, al lado de los palacios 

aristocráticos que se reparan o se construyen, casitas o tiendas 

que se revocan, manzanas de casa que son demolidas para 

reedificarlas, inmuebles de alquiler que se reacondicionan, 

altas casas de cuatro y cinco pisos que van a ir ahogando las 

estrechas calles de la ciudad..." i, encara: "Vemos, por tanto, 

cómo se va dibujando toda una jerarquía, allí en donde a 

comienzos de siglo reinaba la simplicidad. En el otro extremo de 

la escala hallamos hasta cinco categorías distintas de peones en 

una misma obra. La construcción se industrializa"51. 

                                                 
51 VILAR, Pierre: "Elan urbain et mouvement des salaires dans le bâtiment. Le cas de Barcelone au 

XVIIIe siècle". Revue d'histoire économique et sociale. Paris, 1950, pp 364-401. Hi ha 

traducció espanyola en Estudios históricos y documentos de los Archivos de Protocolos. 

Barcelona, 1950; i en Crecimiento y desarrollo. Editorial Ariel. Barcelona, 1964. pp 249-299; 

cita de referència pp 275 i 277. 
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L'Arxiu Renart ens forneix dades de preus unitaris i 

partides d'obra en distints anys d'aquest darrer terç del segle 

XVIII, però no ens proporciona, almenys en els papers que fins 

ara hem treballat, indicacions més globals que ens permetin 

concloure amb exactitud sobre els costos relatius de la 

construcció i la seva evolució. Això fa que ens haguem de 

limitar a explorar algunes tendències de l'evolució de preus, en 

aquells moments en què ja s'havia obert el camí de la 

industrialització. 

De la comparació d'alguns preus bàsics de l'any 1785 amb els 

de 1807, que presentem en el Quadre IX, se'n pot deduir una 

coincidència amb tot això que Pierre Vilar ja va explicar fa 

anys, és a dir, que el terç final del segle XVIII es va 

caracteritzar per un increment progressiu dels costos de 

construcció. 

QUADRE IX . EVOLUCIÓ DELS PREUS A LA CONSTRUCCIÓ DES DE 1785 A 1807. 

  

 

 

 

Jornal de Fadrí 

Jornal de Manobre 

 

Quintar de calç 

Quintar de guix 

 

1000 mahons 

1000 rajoles 

1000 teules 

1 tortuga 

 

 

 

 

1785 

ll.so.di. 

 

   15 

    8 6 

 

    4 9 

    3 9 

 

 7 15 

 5 10 

16 

    1 6 

 

1807 

ll.so.di. 

 

 1 4 

  15 

 

   8 

   8 

 

12 

 8 

24 

     39 

 

1785 

diners 

 

 180 

 102 

 

  57 

  45 

 

1860 

1320 

3840 

  18 

 

1807 

diners 

 

 288 

 180 

 

  96 

  96 

 

2880 

1920 

5760 

  39 

 

 

INCREMENT 

 

60 % 

76 % 

 

68 % 

213 % 

 

54 % 

45 % 

50 % 

216 % 

FONT: Lligall XXII. Arxiu Renart. Biblioteca de Catalunya. 
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El quadre ens permet fer alguns comentaris a propòsit d'un 

hipotètic procés d'industrialització.  

Aquest increment va afectar tant la mà d'obra com els 

materials, si bé la mà d'obra experimentà una alça de quasi un 

70% (més en el cas del manobre, cosa que indica que es tractava 

d'un increment que afectava la mà d'obra en general, és a dir, 

també els altres sectors de l'economia) mentre que el cost dels 

materials -exceptuant la fusta de la qual no tenim dades- 

augmentava en una proporció menor, al voltant del 50/60 per 

cent. 

En un món adreçat vers la industrialització, i atesa la 

composició del cost global en parts aproximadament iguals entre 

el cost de la mà d'obra i el dels materials, en la mesura en què 

la mà d'obra augmentava més que no pas els materials, el cost 

relatiu del poder adquisitiu també disminuïa una mica. Així, una 

de les tendències pròpies de la industrialització és precisament 

la de l'abaratiment dels materials respecte del cost de la mà 

d'obra. 

Una segona tendència de la industrialització és la de 

l'abaratiment dels processos de treball, és a dir, de l'augment 

dels rendiments de la mà d'obra, que significava fer més feina 

amb menys temps, cosa que aniria lligada al procés d'aparició de 

l'especialista. D'això en tornarem a parlar més endavant, però 

ara cal recordar el que ja vàrem dir sobre el fet que la paraula 

paleta no ha fet encara acte de presència en els papers de Josep 

Renart. De seguida tornarem al tema. 

I una tercera tendència encara, que en aquesta tesi ens 

interessa particularment posar de manifest, seria la que 

propicia el canvi de tècniques que, per si mateix, permet un 

abaratiment dels costos al marge de les puges i baixes generals 
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de l'economia. Aquí és on hem de situar aquesta nova manera de 

construir la coberta de l'edifici, els sostres i les parets, que 

hem exemplificat com a indicis d'una evolució. 

Reprenent l'article de Pierre Vilar volem subratllar encara 

aquí, tot i que potser no és el lloc més adequat, una altra de 

les seves conclusions per la importància que té per a les 

nostres pròpies conclusions. Es tracta de l'originalitat 

d'aquest procés. 

Efectivament, Pierre Vilar conclou que aquest augment tan 

gran i progressiu de l'activitat i dels preus en la construcció, 

que té lloc en els darrers trenta anys del segle XVIII i que 

suposa l'inici de la seva industrialització, resta inicialment 

circumscrit a l'àrea de Barcelona per estendre's més tard a 

Catalunya. Aquest és un fenomen genuïnament català, desconegut a 

Madrid i a Espanya, que representa segons l'autor un canvi en 

l'equilibri econòmic dins la Península, de manera que -citem 

textualment de la traducció castellana de l'article- "la 

disociación entre el centro de dirección política de España y su 

centro de gravedad económico y humano -que de tal modo va a 

pesar sobre la historia peninsular del siglo XIX- se ha iniciado 

en estos años de 1770 a 1775, cuando la curva de los salarios de 

Barcelona empieza a divergir tan netament de los de Madrid"52. 

Un fragment extret del popular text de Juan de Villanueva 

Arte de Albañilería, escrit en 1821, ens mostra des de 

l'arquitectura, que les afirmacions de Vilar tenen fonament: 

"Madrid abunda de casas hechas desde tiempos de los Reyes 

Católicos hasta el de Felipe III en que hay paredes interiores 

de tierra, acaso más fuertes que las que en el día se hacen de 

                                                 
52 VILAR, Pierre: "Elan urbain et mouvement des salaires dans le batiment...". Op.Cit., pp 299 de 

la versión española publicada en Crecimiento y desarrollo. 
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ladrillo, pero después se ha abandonado este género de obra, sin 

que para ello pueda haber habido mas razón que la de ocupar 

menos sitio los débiles y peligrosos entramados de madera que 

ahora se hacen"53. Ben entrat el segle XIX, doncs, a Madrid, amb 

un maó més petit, es reomplien els entramats de fusta, amb escales 

de fusta, cobertes de fusta, i pesats sostres de guix i "tomiza". 

Com veurem en el capítol de conclusions, aquest fet, 

netament econòmic però basat en una constatació sobre l'entorn 

de la construcció, té una correspondència en la mateixa 

naturalesa d'aquesta construcció que es presenta genuïna a 

Catalunya i distinta dels altres indrets de l'Estat. 

Els canvis en les empreses 

Manuel Arranz, que ha estudiat la configuració de les 

empreses a l'inici i al final del segle XVIII54, ens explica que 

els efectius humans dels mestres de cases, els picapedrers i els 

fusters (els tres rams més presents en el sector) es varen 

multiplicar considerablement (per quatre o per quatre i mig), 

mentre que el nombre conjunt d'empreses no va arribar a doblar-

se, és a dir, que el volum de les empreses havia augmentat. Però 

-diu Arranz- la resposta no fou homogènia i, si bé els fusters 

varen més o menys doblar el nombre d'empreses però també el de 

treballadors, en canvi, en el cas dels mestres de cases i els 

picapedrers55 (55) les empreses havien augmentat poc i el nombre 

de treballadors molt. De manera que a més d'observar-se un 

                                                 
53 VILLANUEVA, Juan de: Arte de Albañilería o instrucciones para los jóvenes que se dediquen a 

él... Madrid, 1827 pp 9. 
54 ARRANZ, Manuel: "El sector de la construcción en una ciudad manufacturera (Barcelona, siglo 

XVIII)". Urbanismo e Historia Urbana en el mundo Hispano. Editorial Universidad Complutense. 

Madrid, 1985. 
55 El fet que Manuel ARRANZ presenti vinculats els mestres de cases als picapedrers es deu al fet 

que compartien el gremi. Creiem que en realitat el creixement fou únicament dels mestres de 

cases i per això a partir d'ara només parlarem d'aquests. 
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desequilibri a favor d'aquests, respecte dels fusters, pel que 

fa l'augment dels efectius de mà d'obra, també fou en el ram de 

mestres de cases on va augmentar el volum de les empreses.  

Del desequilibri, Manuel Arranz, en dedueix una notable 

disminució de l'ús de la fusta, que qualifica de "victoria de la 

albañilería sobre la carpintería". Aquesta interpretació que 

posa de manifest una part de la realitat no és prou explicativa 

pel que fa a Barcelona, on no hi havia una tradició d'ús 

intensiu de la fusta; altrament succeïa en altres indrets -

Arranz parla també d'Europa- on, en general, l'ús de la fusta en 

la construcció era molt més important. Nosaltres creiem que les 

causes fonamentals d'aquest desequilibri cal cercar-les en el 

mateix creixement de la demanda de construcció d'habitatges, en 

què, com hem pogut apreciar en l'exemple que hem comentat56, els 

jornals del mestre de cases són molt més abundants que els de 

fuster, sobretot si ho comparem amb el que passa en edificis de 

caire més aristocràtic, on els treballs a base de fusta, tan de 

fusteria grossa com fina, eren molt més importants. 

Tot i això, estem d'acord amb la tendència ben acusada al 

predomini del que avui se'n diu ram de paleta. Per la nostra 

part, hi volem afegir que és molt possible, en aquesta tercera 

part del segle XVIII, que l'ús progressiu del maó i de la 

rajola, portin al naixement a Barcelona del paleta, és a dir de 

l'home que coneix i practica les tècniques de la paleta, l'eina 

fonamental per a construir amb maons i rajoles: el paleta com a 

personatge diferenciat o successor del mestre de cases o del 

fadrí, més acostumat al treball de la pedra. Aquest paleta, que 

                                                 
56 En el pressupost que hem comentat de les cases de Josep Renart per a la Duquessa d'Alba, el 

cost de les obres de fuster equivalen aproximadament a la meitat del de les obres a càrrec del 

mestre de cases. Tanmateix, ara s'ha perdut, amb la conformació del nou tipus d'edifici 

d'habitatges, la part proporcional de la fusteria grossa de la teulada, ara desapareguda, i 

l'empostissat dels sostres, substituït per revoltons d'obra. 
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un dia serà hegemònic en la construcció catalana però que, de 

moment, ni la seva figura ni tot just el seu nom apareixen en 

els documents consultats. Només apareix en escrits en castellà, 

on el mot albañil, que indica aquell que treballa els maons, 

acostuma a generalitzar-se per anomenar aquell que fa parets. 

Altres categories han aparegut a mesura que el treball a la 

construcció s'ha anat especialitzant, tant en l'àrea del treball 

pròpiament dit com en la direcció d'aquest57. 

De la concentració, és a dir, de l'augment de volum de les 

empreses, Arranz en dedueix una progressió vers mètodes 

capitalistes que cerquen una major divisió del treball i una 

tecnificació del sector, "ergo", diu, major formació dels 

arquitectes. Certament que l'aparició del paleta seria una 

mostra de la tendència envers l'especialització. En parlar de 

tecnificació, però, és important diferenciar entre major 

capacitat tècnica, major complexitat tècnica o major qualitat 

tècnica; es tracta de coses ben distintes que no han d'escaure's 

necessàriament alhora. Per tenir una major capacitat tècnica, la 

construcció barcelonina es proposa simplificar i estandarditzar 

els mètodes, cosa que no justifica de manera automàtica una 

major formació dels arquitectes tal com Arranz pressuposa, és a 

dir, com a sinònim de major qualificació tècnica, científica i 

artística. Es més, sabem que una situació de "boom" pot produir 

l'efecte contrari. D'altra banda, de la lectura dels textos de 

Josep Renart ens n'emportem la sensació que ha anat minvant la 

qualitat de la construcció; que tan la reflexió sobre els 

edificis de l'arquitectura monumental com la mateixa especulació 

artística estan enfosquides per la febre dels habitatges. 

                                                 
57 VILAR, Pierre: "Elain urbain et mouvement des salaires..." Op.Cit., a pp 276-277 de la versió 

espanyola citada, es parla de l'aparició del mestre director d'obres o mestre administrador 

d'obres i de, com a mínim, cinc categories de manobre. 
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IV.5. A TALL DE CONCLUSIONS PARCIALS 

De fet, en cada un dels sotscapítols que hem tractat, ja hem 

avançat les conclusions. Ara les resumirem: 

En el darrer terç del segle, com a conseqüència d'un augment 

de la demanda, es produeixen uns canvis progressius que afecten 

l'estructura del sector (volum de les empreses, augment de 

preus, especialització del treball, etc.). Aleshores, el gran 

volum d'habitatges que es construeix, permet entreveure, entre 

una gran diversitat, una tendència cap a un model iniciat amb 

l'anomenada casa d'escaleta, capaç de superar la parcel·la de 

cos que passa per cercar la individualització de cada 

allotjament familiar estricte. 

En la seva construcció, hi podem notar: la substitució de la 

pedra pel maó i, en general, una manera nova de construir que 

s'expressa, per exemple, amb l'escala, el sostre amb revoltó, el 

terrat i una definició progressiva dels elements tipus de la 

façana. Una nova manera de construir que és més lleugera, barata 

i ràpida.  

Els edificis industrials també participen d'aquesta 

renovació sense que es pugui parlar encara, a ciutat, d'un tipus 

constructiu o arquitectònic de fàbrica. L'arquitectura 

monumental es manté més en el marc de la tradició, i 

experimenta, només subsidiàriament, canvis en la construcció. 

Tot aquest augment de l'activitat impulsat per l'inici de la 

industrialització és un fet genuí i original de la construcció 

barcelonina. 

Hi hauria, a més, una conclusió general que ara podem veure 

amb tota claredat: és el fet que Josep Renart, en la seva 



223 

teorització del que era la construcció del seu temps, no 

reflecteix, voluntàriament o involuntària, una part de la 

realitat. 

És evident que Renart no és gaire conscient del fet que, ell 

mateix, és protagonista d'un moment de canvi i es troba "davant 

de l'arbre que no li deixa veure el bosc". Els altres documents 

de l'Arxiu Renart que no són els Quinzenaris i Cartes on parla 

com si diguéssim "excàtedra", sí que, ben al contrari, posen de 

manifest allò que l'estudi de la globalitat ens ha deixat 

entreveure clarament. 
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CAPÍTOL V. 

ELS PROFESSIONALS I LES INSTITUCIONS 

Parlar dels homes que protagonitzaren la construcció en el 

període final del segle XVIII no vol dir únicament repassar 

l'activitat que hi ha darrere els noms més importants que han 

arribat fins a nosaltres, sinó tractar de conèixer el paper que 

aquests jugaven com a grup, la rellevància i el poder que tenien 

les institucions que emparaven el treball d'aquells homes. 

Davant el repte de la il·lustració i de la tendència cap a la 

industrialització, cada professional havia de canviar la manera 

de pensar i adoptar una mentalitat basada en el càlcul del cost 

i del temps, però només encaixant cada una de les biografies en 

una visió de conjunt podrem entendre allò que passava en 

l'entorn humà de l'arquitectura i de la construcció. 

Els cercles a considerar -ja ho hem vist- són, d'una banda, 

els mestres de cases i arquitectes, agrupats els primers en la 

Confraria i tenint, els segons, la pràctica professional 
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regulada per la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid. Ja hem parlat individualment d'aquests professionals, 

però ara tractarem d'insistir, sobretot, en el seu paper com a 

col·lectiu. 

Després, hem d'aturar-nos en els enginyers militars, un 

nucli molt atractiu per als estudiosos de l'arquitectura, en la 

mesura en què se suposa que eren homes de la il·lustració i van  

jugar un decisiu paper de modernització. Dels enginyers militars 

no en sabem tantes coses, per bé que els darrers anys han 

aparegut una sèrie de publicacions que ens permeten conèixer-los 

millor1, tot i que des de la construcció, si deixem a part la 

recent tesi doctoral de Jorge Galindo, no se n'ha parlat gaire. 

Un grup d'autors francesos ha estudiat, també des de 

l'arquitectura, el paper d'aquests professionals en aquell país 

i, tenint en compte que els rols dels enginyers militars 

espanyols es varen voler fer coincidir amb els dels francesos, 

hem pensat que calia que ens aturéssim un moment en aquells 

estudis, l'ensenyança i les conclusions dels quals han estat 

sovint directament transposats aquí. Caldrà parlar també de 

l'enginyer civil, d'emergent implantació a la França del segle 

XVIII, el qual, en canvi, fou en Espanya una experiència 

fallida; fet, aquest, que ens interessa ressaltar per la 

transcendència que va tenir en el futur dels professionals del ram. 

                                                 
1 Ens referim, entre altres, als textos ja citats de Horacio CAPEL, en la tesi doctoral també 

citada de Jorge Alberto GALINDO, el llibre referenciat de José Francisco LEON i Maria Virginia 

SANZ i, a més, caldria afegir-hi per la seva proximitat les obres següents: GALCERAN VILA, 

Margarita: "La arquitectura de los Ingenieros Militares: Labor arquitectónica y científica de 

los Llobet en el siglo XVIII". Tesi doctoral inèdita dirigida per Miquel GARCIA LISON. 

Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 1990.; i MUÑOZ CORBALAN, Juan: La labor 

profesional de los ingenieros militares "borbònicos" de Flandes a España (1691-1718). Formación 

y desarrollo de una nueva arquitectura moderna en Cataluña. Tesi doctoral dirigida per Horacio 

Capel, llegida a la Universitat de Barcelona en 1991 i publicada per la Secretaria General 

Tècnica del Ministerio de Defensa. Madrid, 1993. 
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Durant la segona meitat del segle XVIII s'estengueren pel 

territori espanyol les acadèmies de Ciències, les societats  

econòmiques d'Amics del País i, a Barcelona, les escoles de la 

Junta de Comerç. D'una manera o altra aquestes institucions es 

van fer ressò dels problemes de l'arquitectura. Per això 

dedicarem un apartat a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona, si bé no parlarem de les escoles de la Junta de 

Comerç, ja que fins que no va ser instaurada la classe 

d'Arquitectura després de la Guerra, l'Escola de Dibuix no té, 

per a nosaltres, una importància central. No parlarem tampoc de 

les societats d'Amics del País que, a Barcelona, no van arrelar. 

Abans de tractar cada un d'aquests sectors, però, caldrà que 

dediquem algunes pàgines introductòries a explicar el paper dels 

professionals en la pràctica del treball, és a dir, allò que 

feia cadascú en el món de la construcció de final del segle 

XVIII. 

Els professionals en l'organització del treball 

Com que Josep Renart ens proporciona una bona informació 

sobre l'entorn del seu treball de funcionari, començarem per 

explicar, d'acord amb les seves indicacions2, com estava 

organitzat el treball de construcció en les obres que feien els 

militars. 

La direcció facultativa de les obres de fortificació era ben 

jerarquitzada. Al davant de cada una s'hi trobava un comandant, 

que era un enginyer militar. Aquest era assistit, en el procés 

de construcció, per un mestre major, un aparellador i un 

sobrestant. Si l'obra era molt complexa, cada una d'aquestes 

                                                 
2 Les explicacions de Josep Renart sobre aquesta organització, que apareixen en les Cartes, 

coincideixen en allò que estipulen les ordenances militars. Vegeu en aquest cas la Ordenanza de 

Ingenieros de 1778. 
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funcions podia ser desenvolupada per dues persones, de manera 

que hi hagués un mestre segon o un sobrestant segon, per exemple; 

i si, en canvi, era molt senzilla, tots aquests càrrecs podien 

resultar simplificats i fins i tot se'n prescindia d'algun. 

Globalment, en l'organigrama general de la Corona a 

Catalunya, el conjunt d'obres era a càrrec de l'enginyer 

comandant de la plaça, el qual depenia de l'enginyer director 

del Principat que obeïa l'enginyer general d'Espanya. Els diners 

per a construir les obres arribaven però, sempre, a través de la 

Hisenda Pública, la qual tenia un intendent a Catalunya que 

depenia directament del ministre. 

Així, l'enginyer director de l'obra tenia a les seves ordres 

tot el personal de construcció, des del mestre major als 

manobres. I, en canvi, la tresoreria era a càrrec d'un comissari 

ajudat per un sobrestant, ambdós depenent de l'intendent 

d'hisenda. Josep Renart -recordem-ho- va exercir durant més de 

vint-i-nou anys com a Sobrestant de la Hisenda Pública per a les 

obres de fortificació de Barcelona. 

Ja hem dit en el Capítol I que totes aquestes funcions de la 

direcció de l'obra que flanquejaven l'enginyer: mestre major, 

aparellador i sobrestant, eren desenvolupades indistintament per 

arquitectes o mestres d'obres. Es clar que qualsevol ajudant com 

més format estava millor, però també ho és que, per a ser 

sobrestant, no calia ser facultatiu o titulat. Vegem ara, segons 

Josep Renart, en què consistia cada una d'aquestes funcions3. 

L'enginyer projectava l'obra, en dirigia la construcció, i 

decidia sobre els treballadors, els preus i els materials. Havia 

de saber representar, entendre de matemàtiques, d'arquitectura, 

                                                 
3 RENART, Josep: Cartes, n. 32 de 18.04.1810. 
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d'hidràulica i de maquinària. Però sobretot havia de conèixer 

l'art de la guerra, ja que era qui escollia l'emplaçament de la 

fortificació i en determinava les característiques. 

El mestre major, és qui portava el timó de la construcció de 

les obres de fortificació. No en tenia prou amb el coneixement 

de  l'ofici, calia que sabés matemàtiques, l'art del picapedrer, 

l'arquitectura civil i militar, dibuix i maquinària. Renart es 

pregunta: si no sap matemàtiques, com sabrà amidar, fer croquis, 

anivellar, conèixer les empentes i gruixos i col·locar bastides? 

Calia també saber arquitectura militar. Altrament, com 

s'entendria amb els enginyers?, torna a preguntar-se. 

L'aparellador preparava l'obra, plantava regles i nivells, 

feia plantilles d'arcs i voltes, i plantilles per als 

picapedrers. No havia d'estar tan preparat com el mestre major, 

però de vegades l'havia de substituir. Potser aquest, el 

d'aparellador, era el càrrec menys freqüent, entre altres coses 

perquè era una funció més específica, molt vinculada al treball 

d'estereotomia4. 

El sobrestant major havia de saber escriure i comptar, fer 

llistes de jornals i materials, i també redactar oficis i altres 

documents. Es clar que seria bo que sabés geometria per a amidar 

i calcular, perquè així podria substituir el mestre major. El 

segon sobrestant només calia que sabés escriure i comptar per a 

apuntar jornals i materials, però, per si havia de substituir 

l'altre, també era bo que sabés més coses. 

Des de la Hisenda Pública, a través del comissari, el qual 

sembla que era un funcionari no necessàriament entès en 

                                                 
4 Josep Subiràs i Barra, en una de les comunicacions a l'Acadèmia de Ciències (la d'octubre de 

1781, pp 26, deixa clar que l'estereotomia és el fonament del treball de l'aparellador. 
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construcció, i del sobrestant, de qui ja hem parlat, es feia la 

provisió de materials, de personal i de mitjans, i s'efectuaven 

els pagaments. Teòricament l'enginyer director havia 

d'entendre's amb el comissari d'Hisenda (en realitat, diu 

Renart, que quasi sempre l'"arreglo" es produïa entre el mestre 

major i el sobrestant d'Hisenda)5 un cop comprovats els 

amidaments i ateses les condicions de la contracta.  

Les obres es realitzaven per aquest ordre d'intensitat 

decreixent6: per contracta, a preu fet, o per administració. 

Fossin per contracta o a preu fet, sortien a subhasta amb dues 

modalitats: o per preus unitaris, o per un muntant total, 

fórmula, aquesta segona, que exigia més cura en el càlcul previ. 

Les obres per contracta eren denominades "asiento" i, d'aquí 

que els contractistes s'anomenaven "asentistas", mot que en 

catalanitzar-lo queda en assentistes. De fet la seva traducció 

correcta al català seria, per exemple, abastadors7; el 

d'"asiento" és un règim general de l'Administració més enllà de 

la construcció; i l'"assentista" o abastador és aquell que 

formava societats per a finançar les grans obres -també en la 

construcció- sobretot les dels contractes oficials, mitjançant 

la participació d'inversors que podien fins i tot no tenir res a 

veure amb el ram. Generalment era un dels abastadors qui donava 

la cara; en el cas de la construcció, era un mestre de cases o 

un mestre fuster, mentre que sovint altres mestres o altres 

persones participaven en el finançament i els beneficis. 

                                                 
5 RENART, Josep: Cartes, n.20 de 18.11.1809. 

6 RENART, Josep: Cartes, n.25 de 09.01.1810. 

7 Hem trobat el mot assentista en dos diccionaris de la llengua catalana. L'un, el Diccionari 

popular de la llengua catalana de Joseph Aladern, editat a Barcelona l'any 1904, i l'altre, el 

Diccionari de la llengua catalana de Pere Labernia, editat a Barcelona l'any 1888. Ambdós 

defineixen assentista com "qui fa algun contracte ab lo govern", però posteriorment sembla que 

el mot no ha estat acceptat. 
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La contracta, que sempre incloïa una fiança, constava de sis 

parts: el plec de condicions, l'estat d'amidaments i el 

pressupost eren les tres primeres, mentre que les altres eren el 

comprovant de la contracta, el comprovant de la fiança i el 

comprovant de l'adjudicació8. 

L'amidament es feia cada setmana, sempre deixant una mica 

d'obra en concepte de fiança. La problemàtica d'amidar era 

doble9: o bé sobre el plànol, a l'hora de fer el pressupost; o bé 

sobre l'obra, mentre aquesta anava pujant o quan ja estava 

acabada. En aquest cas calia observar les condicions 

d'amidament, cosa que preveia la contracta. Renart fa ressaltar 

que per a prendre mides, calien coneixements de geometria. 

Efectivament, l'amidament era una de les pràctiques per les 

quals hom necessitava una major formació tècnico-científica 

relacionada amb les matemàtiques, no únicament per la 

complexitat de les operacions, sinó perquè, en les obres, hi 

abundaven tota mena de superfícies i volums (lligats sobretot a 

l'ús de murs i voltes de pedra). Era doncs necessari un 

coneixement profund de la geometria i també de l'aritmètica, de 

l'àlgebra i de la trigonometria. 

Renart ens explica10 que cal saber amidar, descomponent les 

figures complicades en altres de senzilles, i anotant totes les 

operacions en una llibreta en la qual s'han de relacionar 

homogèniament o heterogèniament totes les partides d'obra 

(confeccionant, en el segon cas, un davantal posterior, una mena 

de resum que anirà col·locat al davant dels càlculs). També ens 

explica que l'amidament es pot fer sobre els plànols o sobre 

                                                 
8 RENART, Josep: Cartes, n.28 de 28.02.1810. 

9 RENART, Josep: Cartes, n.25 de 09.01.1810. 

10 RENART, Josep: Cartes, n.25 de 09.01.1810. 
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l'obra ja feta. En el primer supòsit -diu Renart- cal tenir un 

coneixement profund dels plànols i saber interpretar-los. 

Un cop obtingut el cost total (aplicant l'import de mans i 

materials a cada una de les partides), la contracta podia 

preveure d'afegir-hi o treure'n allò que es fes de més o de 

menys. També podia dir que aquell seria el cost definitiu de 

l'obra passés el que passés, i aleshores, si es tractava d'una 

obra civil o militar, calia afegir-hi un sisè del total en 

concepte d'imprevistos. Si es tractava d'una obra hidràulica, se 

li n'hauria d'afegir un terç, ja que en aquestes obres els 

problemes, imprevistos i variacions eren molt més freqüents. De 

vegades, en les obres per contracta calia plantejar-se un 

pressupost additiu de millores abans d'acabar l'obra. 

Fora de Catalunya, aquesta complexitat organitzativa de les 

obres oficials, la trobem també en gran part en les obres 

civils, si bé, en aquestes, hi havia més intercanviabilitat de 

persones en les distintes funcions, ja que en les obres oficials 

hi ha una correspondència entre els nivells tècnics i 

l'escalafó, tot i que els tècnics siguin civils11, mentre que en 

les obres civils tot depèn de l'envergadura de l'obra. 

Tanmateix, no passava així en les obres civils del 

Principat, l'organització de les quals responia, segurament, a 

unes altres necessitats. D'una banda aquí no hi havia una 

pràctica tan estesa d'obres d'envergadura (les més grosses 

havien estat a càrrec dels militars), i de l'altra, s'observava 

una major simplicitat en l'organització, que responia a les 

exigències de la pràctica i del negoci; és a dir, que, si 

s'esqueia, l'augment de la complexitat es produiria segons 

                                                 
11 Aquesta correspondència la podem veure en la biografia que Josep RENART ens presenta del 

mestre major Narcís Serra, amb motiu de la seva mort, a la Carta n.47 de 12.09.1810. 
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l'especialització del treball, sense cap correspondència amb la 

jerarquització. 

Si agafem, per exemple, un obra com el Palau Marc, veurem 

que es produeix una contracta d'assentament entre un mestre i el 

propietari. En aquesta obra treballaven a les ordres del mestre 

adjudicatari de la contracta -en aquest cas Joan Soler i Faneca- 

altres mestres de cases, molers o fusters i els corresponents 

fadrins, aprenents i manobres, a més de pintors, encanyissadors, 

guixaires, serrallers, vidriers, etc., controlats tots per un 

sobrestant, que fou auxiliat per un capataç en els moments de 

màxima activitat. Aquest sobrestant, va anar canviant a mesura 

que l'obra avançava. El càrrec fou detentat respectivament pels 

mestres de cases Josep Liberós, Joan Fàbregues i Simó Ferrer i 

Burgués12. Segons Arranz i Fuguet, autors que ens proporcionen 

aquesta informació -la qual procedeix també de l'Arxiu Renart- 

la feina del sobrestant era d'organitzar i supervisar el 

treball, resoldre sobre la marxa molts problemes tècnics i rebre 

i comprovar la idoneïtat dels materials lliurats pels 

proveïdors13. 

Cal tenir present, però, que el Palau Marc era una de les 

grans obres de l'arquitectura civil barcelonina de finals de 

segle. En canvi, una obra de volum i configuració normals -un 

edifici d'habitatges per exemple- no requeria cap altre director 

que el mestre de cases que l'havia contractada, tenint com a 

únic document, a més de la contracta, la taba, que era un plec 

                                                 
12 Segons Manuel ARRANZ en Mestres d'obres i fusters..., Op.Cit pp 165-66, Simó Ferrer va obtenir 

l'any 1788 el reconeixement d'Acadèmic de Mèrit per Sant Fernando i després va anar a construir 

l'Escola de Guardiamarines de Cadis. 
13 ARRANZ, Manuel i FUGUET, Joan: El Palau Marc. Op.Cit., pp 169-174 i Apèndix 2. Aquesta 

documentació es troba en l'Arxiu Renart perqué Francesc Renart va fer societat amb Soler i 

Faneca per a la construcció del palau. 
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de condicions acompanyat d'una relació de preus unitaris14. En 

tots els casos era consuetudinari que un cop acabat l'edifici, 

l'adjudicatari de la contracta oferís, davant de notari si 

calia, una àpoca d'obra, és a dir, un testimoni de quan havia 

costat i com s'havia pagat l'obra (de vegades especificant-ne 

les partides) que garantís la seva liquidació15. 

En resum, hi ha una diferència entre les obres de caire 

oficial-militar i aquelles de caire particular; les primeres 

presenten un nivell d'organització més burocràtic i les altres 

una organització més gremial, però també més pràctica. Es lògic 

que en un moment de predomini de la cultura oficial, hi hagi una 

tendència a la unificació, sobretot quan les obres de caire 

particular són de gran volum. 

Tot i això, hem de constatar que aquestes diferències 

organitzatives i tipològiques fan que, també respecte de la 

manera de treballar, calgui fer distinció entre el Principat de 

Catalunya i els altres territoris de la Corona espanyola. 

                                                 
14 En la pp 186-190 de El Palau Marc. Op.Cit. de ARRANZ, Manuel i FUGUET, Joan, es publica la 

contracta i la taba de les obres de referència. 
15 En la pp 191-192 de ARRANZ, Manuel i FUGUET, Joan: El Palau Marc. Op.Cit., es publica l'àpoca 

d'obra del Palau Marc. 
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V.1 . MESTRES DE CASES I ARQUITECTES 

Ja hem parlat de l'ús indistint del qualificatius mestre de 

cases o arquitecte i del fet que l'aparició de l'Acadèmia a 

Madrid va restringir l'ús del segon, tot i que aquí hi hagué una 

resistència generalitzada a acceptar-ne l'estratègia. 

Durant la primera meitat del segle XVIII el sector barceloní 

de la construcció havia hagut d'afrontar una demanda d'obra 

pública molt important que exigia unes garanties econòmiques 

considerables i una gran capacitat operativa. Això havia 

fomentat la creació de societats capitalitzadores, amb capacitat 

d'acudir a les subhastes -les quals eren dominades pels 

constructors- i de posar el sector en mans d'uns quants 

abastadors i contractistes, mestres de cases la majoria, que 

varen acabar formant part d'una nova elit econòmica social -i, 

com veurem, també professional-, capaç de dinamitzar les velles 

estructures gremials. 

L'elit dels mestres de cases 

A la Barcelona del segle XVIII hi havia un nucli reduït 

d'arquitectes o mestres de cases que ha estat sovint qualificat 

d'elit. No es tracta, però, d'un grup homogeni, per això acabem 

de situar en aquesta elit els mestres enriquits pel negoci de 

l'obra pública; però també en formaven part els funcionaris que 

detentaven els càrrecs oficials, ciutadans i eclesiàstics, en 

una pràctica hereditària de tradició familiar, i els funcionaris 

de nova creació de l'administració borbònica. I així com no hi 

ha una homogeneïtat funcional entre els integrants de 

l'esmentada elit, tampoc no hi veiem una homogeneïtat ideològica 

pel que fa a les seves inclinacions, que poden ser més o menys 

gremials, més o menys il·lustrades, i fins i tot, inicialment, 

més o menys favorables al nou règim borbònic. 
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Allò que identifica el grup, és el domini dels resorts 

professionals de la ciutat i, sobretot, de les grans contractes 

d'obra, un domini que és exercit també a través de la Confraria 

de Mestres de Cases i Molers, en el vèrtex de la qual la majoria 

d'aquests mestres varen detentar càrrecs una i altra vegada. Es 

tracta d'un grup molt endogàmic, que estableix en el seu si 

lligams de parentiu i econòmics, de manera que uns veritables 

clans familiars controlen l'activitat arquitectònica i 

constructiva de la ciutat. 

Per tal d'ordenar una mica el coneixement d'alguns aspectes que 

fan referència a aquests mestres de cases que constituïen l’elit de 

la segona meitat del segle XVIII, hem confeccionat el Quadre XI que 

explica el temps en què va viure cada mestre, i el Quadre XII que 

ens dóna raó d'aquells que varen ocupar els càrrecs institucionals16. 

El Quadre XI, ens mostra que unes famílies van desapareixent 

mentre que d'altres emergeixen, sempre amb un ritme lent, 

orgànic, quasi secular, que dura generacions.  

Entre els noms consignats en el Quadre XI, corresponents a 

la segona meitat del segle, a més dels Màs Dordal, Mestres, 

Garrido, Soler, Bosch i Serra, hi ha els Torrents i els altres 

Bosch (Bosch i Pardines), famílies que es troben en fase 

d'extinció, els Ausich (Josep Ausich va ser qui va fer el Palau 

de la Virreina) i, finalment, ens queden els Ivern, que actuen 

exclusivament com a constructors (i negociants de la 

construcció), Josep Ribes i Margarit que fou el mestre que més 

treballà per l'aristocràcia barcelonina, Andreu Bosch i Riba, 

únic arquitecte acadèmic que actuava aleshores a la ciutat. Per 

a acabar, tenim els fills Renart, ambdós empleats en 
                                                 
16 Com ja deixem clar ens els quadres citats, pràcticament tota la informació sobre els mestres 

de cases barcelonins l'hem extret de l'acurat llibre de Manuel ARRANZ: Mestres d'obres i 

fusters... Op.Cit. 
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institucions, encara que no en primera fila: Francesc a 

l'Ajuntament i Josep a l'Exèrcit. A més, caldria afegir-hi els 

Foixart, els Torres, els Gras, els Armet, entre altres, que són 

fusters o molers i que no han estat considerats, però que, per 

la seva influència en el gremi o com a constructors i financers, 

tingueren una importància equivalent a la dels mestres de cases. 

Cal ressaltar, a més, la relació de parentiu que s'estableix 

entre aquestes famílies. Per exemple: dues filles de Pere 

Bertran eren casades, l'una amb el mestre de cases Joan Garrido 

i l'altra amb el notable fuster Agustí Gràs; Andreu Bosch i 

Riera era el gendre del mestre Damià Riba; Narcís Serra era 

casat amb Francesca Bosch, germana del també mestre Francesc 

Bosch i Màs; Joan Bosch i Quer, el fill gran d'una altra 

important família de mestres de cases, era casat amb la filla, 

Rita, de Josep Renart; un altre Joan Garrido (d'una generació 

posterior), ho era amb la filla del mestre moler Foixart (que 

explotava una gran part de la pedrera de Montjuïc anomenada la 

foixarda; Marc Ivern es va casar amb la filla de Josep Ribes; 

Pau Martí, Mestre de Cases del Rei, es casà amb la filla de 

Josep Juli, el vell Mestre de Cases Municipal, a la vegada 

cunyat de l'arquitecte Pere Costa, etc. Així, de fet, tot i que 

aparentment s'extingís el cognom, la continuïtat familiar podia 

restar assegurada fins i tot més enllà d'aquest. 

Altrament, els mestres de l'elit estaven lligats per interessos 

econòmics. Per exemple, el capital per a la construcció del Col·legi 

de Cirurgia el varen subscriure: els mestres fusters Armet i Casanoves 

i els mestres de cases Ivern, Renart i Ribes; la contracta del Palau 

Marc era entre Soler i Faneca, Renart i Lliberòs; les obres del pont 

de Molins del Rei i la continuació de la camí fins a Vilafranca el 

finançava la companyia Ivern, Renart, Planes, Casanovas, Bosch, Armet 

i Ausich; i així podríem continuar llargament. 
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QUADRE XI. L’ELIT DELS ARQUITECTES I MESTRES DE CASES A LA BARCELONA DEL SEGLE XVIII (PRIMERA PART) 
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QUADRE XI. L’ELIT DELS ARQUITECTES I MESTRES DE CASES A LA BARCELONA DEL SEGLE XVIII (SEGONA PART) 
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QUADRE XII. MESTRES DE CASES DE LES INSTITUCIONS 

 

-MESTRE DE CASES DE LA CIUTAT 

parentiu amb 
l'anterior 

motius del 
cessament 

Des de 1690/1695 a 1708 
1708 a 1748 
1748 a 1761 
1761 a 1766 
1766 a 1770 
1770 a 1808 

 

. . . . . . . .  Benet JULI 

. . . . . . . .  Josep JULI i FABREGAT 

. . . . . . . .  Josep JULI i VINYALS 

. . . . . . . .  Oleguer JULI i BORDES 

. . . . . . . .  Josep MAS i DORDAL 

. . . . . . . .  Pau MAS i DORDAL 
 

 
fill 

cosí germà 
fill 

 
germà 

 

mort 
mort 
mort 
mort 

dimissió 
mort 

 

-MESTRE DE FONTS MUNICIPAL   

1670 a 1707 
1707 a 1714 
1714 a 1721 
1721 a 1750 
1750 a 1767 
1767 a 1808 

 

. . . . . . . .  Jaume ARNAUDIES (MENOR) 

. . . . . . . .  Josep ARNAUDIES 

. . . . . . . .  Josep BERTRAN 

. . . . . . . .  Josep ARNAUDIES 

. . . . . . . .  Josep MAS i DORDAL 

. . . . . . . .  Pau MAS i DORDAL 
 

 
fill 

 
(rehabilitació) 

nebot 
germà 

 

mort 
depuració 
dimissió 

mort 
dimissió 

mort 

-MESTRE DE CASES DEL BISBE O DEL CAPITOL DE LA CATEDRAL   

Abans de 1714 a 1719 
1719 a 1764 
1764 a 1766 

En fa, de fet, una 
Fins a 1794 
1794 a 1804 
1804 a 1814 

 

. . . . . . . .  Josep JULI (MENOR) 

. . . . . . . .  Josep JULI i VINYALS 

. . . . . . . .  Oleguer JULI i BORDES 
vintena d'anys.  Josep MAS i DORDAL 
. . . . . . . .  Francesc MESTRES i GUITART 
. . . . . . . .  Josep MESTRES i XIMENEZ 
. . . . . . . .  Francesc MESTRES i GRAMATGES 
 

 
fill 
fill 

 
 

fill 
 
 

mort 
mort 
mort 

 
mort 
mort 

 
 

-MESTRE DE CASES DEL REI (Concessió de Felip V el 1718)   

Des de 1718 a 1730 
1730 a 1752 
1752 a 1762 

 

. . . . . . . .  Joan MARTI 

. . . . . . . .  Josep MARTI i JULI 

. . . . . . . .  Josep MARTI I AMAT 
 

 
fill 
fill 

 

mort 
mort 
mort 

 
     A partir de 1762 el càrrec de Mestre de Cases del Rei es subdivideix en dos: 
     Mestre de Cases de l'Audiència i Mestre de Cases de la Intendència 

-MESTRE DE CASES DE L'AUDIÈNCIA   

Des de 1762 a 1790/92 
1790/1792 a       . 

 

. . . . . . . .  Joan GARRIDO i BERTRAN 

. . . . . . . .  Joan GARRIDO i JULIA 
 

 
fill 

 

mort 
mort 

 

-MESTRE DE CASES DE LA INTENDENCIA   

Des de 1762 a 1794 
Des de 1794 a    . 

 

. . . . . . . .  Joan SOLER i FANECA 

. . . . . . . .  Tomàs SOLER i FERRER 
 

 
fill 

 

mort 
mort 

 

-MESTRE MAJOR DE FORTIFICACIONS   

Abans de 1763 a 1792 
1792 a 1810 

 

. . . . . . . .  Francesc BOSCH i MAS 

. . . . . . . .  Narcís SERRA i BOSCH 
 

 
cunyat 

 

mort 
mort 

 

FONT: ARRANZ, Manuel: Mestres d'Obres i Fusters. La construcció a la Barcelona del segle XVIII. 
Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. Barcelona, 1991. 
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Tots aquests mestres són biografiats per Manuel Arranz17 i, 

malgrat que no hem pogut estudiar sistemàticament aquestes 

biografies, podem assegurar -després de llegir-ne la majoria- 

que aquest estudi permetria comprovar, de manera inequívoca, 

l'enriquiment de moltes de les famílies en les subhastes militars 

o en altres, els seus vincles de parentiu i/o econòmics entre 

elles i la posició preeminent de moltes d'elles en la confraria. 

Així mateix, el Quadre XI ens fa veure, en primer lloc, que en la 

primera meitat del segle tot i la Guerra de Successió, els grans 

càrrecs de les institucions romangueren en les mateixes famílies que 

ja els exercien abans de 1714, si exceptuem el període de depuració de 

Josep Arnaudies. Els Juli detentaven els càrrecs de Mestre de Cases 

Municipal i de Mestre del Capítol de la Catedral i els Arnaudies el de 

Mestre de Fonts. Després de 1714 es creà el Mestre Reial, càrrec que 

fou detentat pels Martí. En la segona meitat del segle -època més del 

nostre interès- hi ha hagut un recanvi en aquestes institucions. 

L'Ajuntament es troba en mans dels germans Màs Dordal (fonts 

incloses), la Catedral en les de la família Mestres. El càrrec de 

Mestre Reial ha estat subdividit en Mestre de l'Audiència i Mestre de 

l'Intendència, en mans, respectivament, dels Garrido i dels Soler. 

També ha estat creat el càrrec de Mestre de Fortificacions inicialment 

en mans dels Bosch, i després dels seus parents els Serra. 

Josep Renart, en aquest context, tot i que el seu pare havia 

participat en negocis amb la majoria dels altres membres de 

l'elit, es troba més pròxim a Serra (funcionari en l'Exèrcit) 

per raons del càrrec, per la qual cosa, probablement, ni l'un ni 

l'altre no van exercir càrrecs en la corporació, com tampoc no 

els va exercir l'arquitecte acadèmic Andreu Bosch. 

                                                 
17 ARRANZ, Manuel: Mestres d'obres i fusters..., Op.Cit. 
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Repassant encara al Quadre IX del capítol anterior, que recull 

l'arquitectura més important de la Barcelona del segle XVIII veiem que, 

autors a banda, la majoria dels personatges que han intervingut en 

aquelles obres es troben també entre els mestres de cases de l'elit. 

De gremi a "lobby" 

En aquest fort procés de transformacions, del qual hem 

parlat al final del capítol anterior, resta clar que el gremi 

també havia de canviar. La fragmentació del quadre jeràrquic del 

treball (mestre, fadrí, aprenent, manobre) d'acord amb una major 

especialització impulsada en gran part també pels canvis 

tècnics, de la qual cosa és un exemple l'aparició del paleta, i, 

paral·lelament, un creixent procés de salaritzar i una tendència 

progressiva a la liberalització de les condicions de treball, 

havien de remoure els fonaments de la confraria. 

Però per més que les raons tradicionals d'existència del 

gremi entrin en crisi, la institució, en lloc de desaparèixer, 

roman i es transforma en una espècie de "lobby", un grup de 

pressió política i econòmica que mira de controlar el treball 

professional i els guanys de la producció amb uns mètodes més 

moderns, que utilitza el gremi com a plataforma de poder, però 

que difícilment pot ser qualificat de gremial si atenem la seva 

capacitat d'adaptació a la nova realitat productiva. 

Un dinamisme, el d'aquest gremi, que no pot considerar-se 

únicament d'àmbit econòmic. Caldria destacar, per exemple, la 

seva capacitat de renovar els coneixements. Per a fer-nos cabal 

del tarannà i la categoria d'aquells mestres de la confraria 

barcelonina, fins i tot més enllà del que el mateix Renart pot 

representar, podem explicar un fet, que ell mateix ens relata, 

ocorregut, cap al ja llunyà 1760, entre el mestre Soler i Faneca 

i l'aleshores enginyer en cap de Catalunya, Pedro Martín 
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Cermeño. Transcrivim el text de Renart: "...queriendo este 

(Zermeño) que los Maestros Mayores estuvieran instruidos más que 

no eran; dijo a Soler que formase un plan de estudios y de los 

que saliesen instruidos de dichos estudios estos saldrian por 

Maestros Mayores de las obras de fortificación; formo el plan de 

estudos Soler... lo presentó a Zermeño y este le dijo a Soler: 

hombre, hombre, usted quiere hacer un Ingeniero con dicho plan 

de estudios; y Soler dijo (notese) que acaso desmerece menos un 

Arquitecto o Maestro Mayor que un Ingeniero: Dicho Soler podia 

hablar de esta suerte a Zermeño porque sabia este que el lo 

entendia bien y estaba impuesto en estas materias..."18. 

Recordem ara el que hem escrit sobre el fet que el mateix Josep 

Renart feia classes nocturnes de matemàtiques i dibuix als fills 

dels mestres de la confraria. Es tracta d'una mostra contundent que 

el gremi tenia una notable capacitat d'adaptació en substituir les 

ensenyances empíriques, que caracteritzaven l'acció d'aquestes 

corporacions, per unes altres fruit de les noves necessitats. 

La Confraria de Mestres de Cases i Molers, que va arribar a 

anomenar-se d'Arquitectes, Mestres de Cases i Molers, romandria 

encara hegemònica a la construcció catalana fins que els seus 

propis homes, hereus directes dels qui ara parlem: els Soler, 

els Renart, els Mestres, els Serra, els Màs, etc., varen anar 

traient-se el títol acadèmic i van portar, a Barcelona, quan va 

ser funcional als seus interessos, l'Escola d'Arquitectura, que 

ells mateixos dirigien en la segona meitat del segle XIX. 

Presència de l'Acadèmia de San Fernando 

Per bé que ens preocupi més que res la construcció, la 

influència d'una entitat que va contribuir a la modernització de 

l'arquitectura i, a la llarga, a la transformació del gremi, és 

                                                 
18 RENART, Josep: Cartes, n.32 de 18.04.1810. 
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d'un interès obvi també per a nosaltres. 

Ja hem parlat en el capítol I de l'absència d'arquitectes 

acadèmics a la Barcelona del darrer terç del segle XVIII. Deixant de 

banda aquells que es trobaven vinculats a l'exèrcit i, per tant, 

relativament inserits en el món de la construcció local, l'únic 

arquitecte acadèmic que treballà a Barcelona des de l'any 1779 quan, 

provinent del món gremial, fou nomenat arquitecte i soci de mèrit de 

l'Acadèmia de San Fernando va ser Andreu Bosch i Riba, i va restar ell 

sol fins al 1799 en què va morir. Després ja registrem Pere Serra i 

Bosch, arquitecte de Fortificacions, que obtingué el reconeixement de 

l'Acadèmia de Sant Carles de València, l'any 1804 (més tard obtindria 

també el de San Fernando), ja que Antoni Cellers, titulat a Madrid en 

1803, va anar a Itàlia d'on no tornà fins el 1814; encara caldria 

esperar fins als anys 20 perquè es produís una certa continuïtat19. 

Com diu Manuel Arranz20, Andreu Bosch i Riba "es convertí en 

blanc de les escomeses del gremi de mestres de cases", que entre 

altres entrebancs, a la mort del seu pare li van prohibir 

d'exercir com a contractista, en resposta al fet d'haver-se donat 

de baixa del gremi, com li autoritzava el seu estatus d'acadèmic. 

La veritat és que totes les informacions fan entendre que la 

major part de l'elit dels mestres de cases barcelonins no tenia 

gaire interès pel projecte de l'Acadèmia, que quedava lluny i, 

de moment, era marginal, per bé que en un futur acabaria essent 

contrari al seus interessos. Ara només preocupava en la mesura 

en què es podia establir una competència professional 

"deslleial", la qual, però, atesa la cohesió i la influència del 

                                                 
19 MONTANER, Josep Maria: La modernització de l'utillatge mental..., Op.Cit. En el capítol I de 

la segona part, pp 253-259, es fa ressò dels arquitectes catalans que treballaren fora del 

principat. 
20 ARRANZ, Manuel: Mestres d'Obres i Fusters..., Op.Cit, pp 56-64. 
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gremi i el fet que aquest tenia de la seva part institucions tan 

importants com l’Església i l'Ajuntament, no preocupava gaire.  

Tot i això, el reconeixement del títol acadèmic no era pas 

una cosa fàcil. En definitiva, doncs, eren pocs els arquitectes 

barcelonins que aspiraven a obtenir-lo. Precisament un d'ells 

fou Josep Renart i Closes a qui la condició de funcionari reial 

el feia més procliu a demanar-lo, però no l’aconseguí. 

De la correspondència existent en l'Arxiu Renart referent a la 

petició de Josep de pertànyer a l'Acadèmia, se'n pot deduir que el 

reconeixement social que el títol li podia proporcionar era un dels 

elements que més l'impulsaven a demanar-lo. Transcrivim la darrera 

carta que Josep Renart, ja coneixedor del veredicte negatiu, li 

envià a Ventura Rodríguez a qui, valent-se de diverses influències 

a la capital, havia encomanat la presentació del seu expedient: 

"Mui sr. mio de mi maior ven_on 

Agradecí mucho el favor de haver entregado a mi Hermano los 

Papeles que presenté a esta Academia, los que se hallan ia en mi 

poder, e igualmente me entero de quanto Vm se digno decirle: 

tocante a pasar yo en essa por un par de meses para lograr mi 

pretension, a la verdad que fuera mui gustoso, pero me lo 

imposibilita mi Gefe Dn Pablo de Robledo Comisario Ordenador de 

los RR Exercitos, a quien haviendo solicitado el permiso me ha 

respondido que en ninguna de las maneras podia ausentarme de aqui 

por el motivo de las muchas obras del Rei que hay en el dia y como 

me hallo Sobrestante maior de ellas por parte de la Rl Hacienda en 

virtud de orden de S M, se seguiria que para subir a essa tendria 

que hacer vecacion de mi empleo, lo que no me seria honrroso y 

perderia mis ascensos en esta Carrera y xxx ($) anuales por esta 

sola comision; ia ve Vm que por las razones que acabo de referir 

no me es dable pasar a esta, lo que me da mucha afliccion, y me 

desalienta para mis adelantamientos en la arquitectura, maiormente 
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contemplando que no me queda ningun arbitrio para mi apoio, pues 

no ha faltado quien haia influido a los SSres de la Academia que 

Jo no havia solo trabajado los Planes, siendo este el motivo de 

haberse frustrado mis esperanzas, menospreciando la autenticidad 

de las Escrituras que los acompañaban; esto ha sido la cosa mas 

sensible para mi porque el considerar que otros han logrado el 

honor de Academicos con los mismos pasos con que yo aspiraba a 

ello, el haver sufrido tantos quebraderos de cabeza ia de dia ia 

de noche por espacio de 15 meses que emplee para trabajar los 

Papeles y siendo esto motivo de haver abandonado algunas 

dependencias lucritivas a mi casa por no poderme dedicar a ellas, 

sin embargo todo lo daba por bien empleado con la esperanza de 

obtener mi suplica, cuio malogro dimana sin duda de la persona que 

embidiossamente se opone a mis intentos. 

No obstante lo narrado, y lo mui ocupado que en el dia me hallo 

en muchas obras RR determino hacer un esfuerzo para bolver por mi 

opinion y desimprecionar a los SSres de la Academia de lo que les 

suponieron; travajare otros papeles y agradeceria me indicase Vm que 

objetos agradarian mas a dicha Academia, y para quitar la toda duda 

quisiera nombrara algun sugeto que atestiguara mi Obra sea individuo 

de ella que no faltan en esta, o el que gustara. 

Vm disimulara la livertad de escrivirle pues me ha movido a 

ello la confianza que de Vm tengo, cuios consejos siempre seguire 

por el buen afecto le merezco segun me dijo mi Hermano y lo muestra 

con la Carta que se digno dirigirme posteriormente, en recompensa 

me rindo a la obediencia de Vm anelando haga de mi persona y casa 

el uso que sea de su agrado, en que hallare la maior complacencia y 

en el interin quedo rogando a Dios dilate su vida. 

xxx de Vm su mas atento y apan-do servidor."21 

L'accés a l'Acadèmia no era una cosa senzilla i segurament 

que Renart, malgrat que ell atribuís el fracàs a les enveges de 

                                                 
21 Arxiu Renart. lligall XXII (6). Biblioteca de Catalunya. 
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l'Andreu Bosch i Riba, no era tampoc prou capaç de superar les 

dificultats tècniques de la prova. 

La presència estable d'arquitectes acadèmics a la Barcelona 

del darrer terç del segle XVIII era, doncs, de fet inexistent. 

Cal considerar però, complementàriament, la presència intermitent 

d'acadèmics forans. Per tant, hem de fer esment dels viatges i de 

les obres de Ventura Rodríguez i, això sí, de la presència més o 

menys fluctuant dels acadèmics vinculats a l'Exèrcit. D'aquests 

en parlarem en el proper epígraf. De Ventura Rodríguez, el mateix 

Renart ens en parla en els seus Quinzenaris, sempre referint-se a 

l'obra del Col·legi de Cirurgia on ell i, sobretot, el seu pare 

el varen conèixer22. També podríem considerar la possible 

influència de l'Acadèmia a través d'altres artistes no 

arquitectes, en part per l'Escola de Dibuix de Llotja que hi 

estava adscrita des de la seva fundació a l'any 1775. Però 

aleshores ens apartaríem massa de l'activitat constructiva. 

Així, a banda d'aquella que es va exercir per mitjà dels 

militars, la influència de l'Acadèmia durant la tercera part del 

segle era poca: només a través del ressò que les activitats de la 

institució podien tenir a Barcelona (la política editorial, la 

formació, etc. ). Com diu Josep Maria Montaner "a nivell general 

hom no pot deixar de parlar d'una certa fallida del projecte 

unificador de l'Acadèmia en el cas de Catalunya"23, fallida que, 

aquest autor, atribueix tant al centralisme de la institució com 

a la voluntat catalana de dirigir la pròpia cultura. Però a més, 

era poc funcional als interessos del "lobby". 

                                                 
22 RENART, Josep: pròleg dels Quinzenaris i Segon Quinzenari, pp 3. 

23 MONTANER, Josep Maria: La modernització de l'utillatge... Op.Cit. pp 296. 
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V.2 SORGEIXEN ELS ENGINYERS 

La importància que d'una banda varen tenir, i de l'altra, 

aquella que hom ha atribuït als enginyers militars en la 

construcció catalana del segle XVIII, configuren un interès 

especial i ens porten a enfocar aquest capítol amb una certa 

amplitud. 

Caldrà primerament veure el perfil de l'enginyer militar 

allà on va formar-se com un professional amb possibilitat de 

tenir influència en la construcció, és a dir, a França, per a 

anar a parar finalment a la realitat barcelonina i entrar més a 

fons en el que van significar, per a la construcció catalana, 

l'Acadèmia Militar de Matemàtiques i la presència aquí dels 

enginyers militars. 

Dedicarem també dos epígrafs als anomenats enginyers civils 

que, a França, ocuparen -durant la segona meitat del segle 

XVIII- una gran part de l'espai professional que anteriorment 

havia estat reservat als enginyers militars i veurem que, en 

aquest cas, la transposició a Espanya no va ser possible. 

Ordenació de l'enginyer militar a França 

Fou el mateix Sebastién Le Preste de Vauban (1633-1707), el 

renovador de les tècniques de fortificació durant el segle XVII, 

qui, el 1691, va posar les bases per a la transformació de 

l'enginyer militar en un professional reglat, en establir el cos 

d'enginyers militars Corps du Genie i ordenar-ne el seu accés 

mitjançant un examen. 

Aquest examen, que era controlat per dos geòmetres de 

l'Acadèmia de Ciències, comprenia: dimensionat de 

fortificacions, càlcul del cost i càlcul del temps per a la seva 
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construcció. Això suposava coneixements d'aritmètica, geometria, 

anivellament i alguns aspectes de la mecànica i de la hidràulica. 

A més, calia saber dibuix de mapes. Els llibres recomanats per a 

la preparació d'aquest examen eren el tractat d'estereotomia de 

Frézier i els dos tractats de Bernat Forest de Belidor24. 

El poder del Cos du Genie va esdevenir molt gran, ja que les 

places fortificades eren considerades com l'armadura del país, 

de manera que els enginyers militars s'ocupaven també de la 

xarxa viària que les comunicava i del territori -guanyat a 

maresmes i boscos- que els pertanyia. 

Fins a l'any 1744, però, el rei no va concedir un estatut 

propi i una organització al Cos d'Enginyers Militars. Aquesta 

concessió és la que va fer possible la inauguració, l'any 1748, 

a Mèzieres (prop de París) de l'Ecole Royale du Genie25. 

L'anomenada Ecole de Mézières fou inicialment dirigida per 

l'abat C.-E. Camus, professor de matemàtiques a l'Acadèmia 

d'Arquitectura, el qual aleshores publicà, per a ús dels 

estudiants, un Cours de Matemàtiques que comprenia: aritmètica, 

geometria, proporcions i principis de base de l'estàtica i de la 

mecànica. L'any 1753 fou nomenat nou professor de Matemàtiques 

C. Bossut, membre de l'Acadèmia de Ciències i corresponent de 

l'Acadèmia d'Arquitectura. Bossut intentà clarificar les 

relacions entre geometria i àlgebra i introduir la perspectiva. 

L'any 1770, Bossut va accedir a la direcció de l'escola i va 

nomenar professor de Matemàtiques el seu ajudant Gaspard Monge. 

Monge va establir un programa que donava molta importància a les 

                                                 
24 Citat per PEREZ GOMEZ, Alberto: L'architecture et la crise..., Op.Cit. pp 218. 

25 Pel que fa a l'Escola de Mezières cal veure TATON, R. (dir.): Enseignement et difussion de 

sciences en France au XVIIeme siècle. París 1964 (reed. Herman, 1986). 
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projeccions geomètriques i a la perspectiva i posà les bases de 

la seva aplicació posterior. 

En arribar a la segona meitat del segle, va augmentar la 

importància que, a l'Ecole de Mézières, es donava a la física i 

a la química. Efectivament, des de 1761 i fins a la seva mort 

l'any 1770, el responsable de l'ensenyament de la física a 

Mézières fou l'abat J.A. Nollet, un gran científic que va fer 

moltes experiències amb l'electricitat i, el 1783, va ingressar-

hi J.-F. Clouet, químic també de molt prestigi. Al mateix temps, 

s'entenia que per a resoldre els problemes de la mecànica, de la 

resistència de materials, dels murs de contenció i de la 

hidràulica calia estudiar l'àlgebra i la geometria analítica. 

D'aquesta manera, doncs, la formació científica comprenia 

Matemàtiques, Mecànica, Física i Química. 

Tot i que l'ensenyament científic es completava amb 

l'adquisició de les anomenades tècniques de l'enginyer, 

arquitectura i aixecament de plànols, si bé a un nivell simple i 

força estereotipat26, la pràctica dels enginyers militars era 

ralentida per les dificultats d'aplicació de la teoria i per la 

realitat constructiva basada en la pràctica tradicional. Els 

enginyers militars havien establert una divisió del treball 

basada en la jerarquització, però no aconseguien de canviar els 

sistemes executius, és a dir, les tècniques. 

Durant la segona meitad del segle XVIII el Cos du Genie va 

anar perdent prestigi. En aquesta pèrdua de prestigi hi ha dues 

raons: l'una és l'envelliment dels plantejaments clàssics sobre 

la fortificació i, l'altra, la manca de competència en el camp 

                                                 
26 PICON, Antoine: L'invention de l'ingénieur moderne. L'Ecole des Ponts et Chaussées 1747-1851. 

Presses de l'école nationale des ponts et chaussées. París, 1992, pp 224. 
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de l'arquitectura civil27. La doctrina oficial sobre fortificació 

era encara la de Vauban reformada, però aquest sistema, basat en 

baluards, havia entrat en crisi. Les crítiques augmentaven i les 

posicions de Marc-René de Montalembert en són un testimoni. 

Montalembert va escriure, entre 1776 i 1786, els onze volums de 

la Fortification perpendiculaire denunciant la feblesa del 

sistema Vauban. 

Però, a més d'aquesta concepció passiva de la defensa que 

feia discutibles les posicions del Corps du Genie hi havia 

l'altre tipus de raons que també el perjudicaven: així, tot i 

que la reputació dels enginyers militars estava molt lligada a 

la seva capacitat cartogràfica, la seva visió de l'ordenació del 

territori era poc dinàmica, perquè no situava en un primer pla 

les necessitats derivades del creixement del comerç i de la 

indústria28. 

Tot i aquestes carències referents a l'operativitat tècnica, 

és ben clar que la gran capacitat científica no la discutia 

ningú, a l'Ecole de Mézières, reconeguda per tothom com l'escola 

de major nivell científic de França. Cal recordar que fou 

precisament la filosofia de Mézières i alguns dels seus 

professors més notables, que va inspirar la creació de l'Ecole 

Polytechnique. 

La revolució francesa va coincidir amb un decaïment de l'Ecole i 

aquesta acabà fusionada amb l'escola d'artilleria de Metz, substituint 

així la nova arma d'enginyers, l'antic cos. Gaspard Monge, entretant, 

seria anomenat ministre de Marina del govern revolucionari, i 

encarregat posteriorment de la direcció de l'Ecole Polytechnique. 

                                                 
27 GALINDO, Jorge Alberto: El conocimiento constructivo de los ingenieros militares... Op.Cit., 

pp 228-231. 
28 PICON, Antoine: L'invention de l'ingénieur moderne... Op.Cit., pp 228. 
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El terreny perdut pels enginyers militars en l'àrea de la 

construcció i de l'arquitectura l'anava conquerint, de manera 

progressiva a partir de la meitat del segle, l'enginyer civil, 

però d'això en parlarem més endavant. Ara, donant per descomptat 

que la monarquia borbònica espanyola va adoptar el model francès 

i va considerar l'enginyer militar com una peça fonamental per a 

la modernització del país, allò que hem de veure és la 

repercussió que aquí tingueren aquests professionals. 

L'Acadèmia Militar de Matemàtiques a Barcelona 

L'Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona fou 

refundada per Felip V l'any 1720 -després de la Guerra de 

Successió- aprofitant la tradició de la que havia estat oberta a 

la ciutat a finals del segle XVII29. L'empenta i la importància 

que hom donà a aquesta institució, que tenia el seu banc de 

proves en les grans obres de fortificació al Principat, 

representades de manera emblemàtica per la Ciutadella de 

Barcelona, en la primera meitat del segle XVIII, i pel Castell 

de Figueres, durant la segona meitat, convertí Barcelona en 

l'avançada científico-tècnica de l'exèrcit de la Corona. 

L'Acadèmia ha estat estudiada per Joan Riera, Horacio Capel 

i, sobretot des del punt de vista que a nosaltres ens interessa, 

per Josep Maria Montaner i Jorge Alberto Galindo30. N'obviarem 

alguns altres aspectes i parlarem exclusivament d'allò que és 

                                                 
29 AGUSTI, Jaume: Ciència i tècnica a Catalunya en el segle XVIII o la introducció de la màquina 

de vapor. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1983., pp 19; i CAPEL, Horacio (et altri): De 

Palas a Minerva... Op.Cit., pp 108-111. 
30 RIERA, Joan: "L'Acadèmia de Matemàtiques a la Barcelona il·lustrada (1715-1800)", pp 73-129 de 

II Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana. (Barcelona, 1975); CAPEL, Horacio 

(et altri): De Palas a Minerva... Op.Cit., segona part; MONTANER, Josep Maria: La modernització 

de l'utillatge mental... Op.Cit., pp 117-222; GALINDO, Jorge Alberto: El conocimiento 

constructivo..., pp 278-294. 
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funcional al nostre interès, centrat en la construcció, o d'allò 

que Renart diu de la institució, moltes vegades inèdit. 

A l'Acadèmia Militar de Matemàtiques els estudis duraven 

tres anys, dividits en quatre períodes o classes de nou mesos. 

La primera classe era d'Aritmètica, Geometria, Trigonometria i 

Topografia, més una lliçó extraordinària setmanal de Geografia. 

La segona classe comprenia Artilleria, Fortificació, Atac i 

defensa de places i tàctica militar; sempre amb la lliçó 

extraordinària de Geografia. En els nou mesos que durava la 

tercera classe s'estudiava Mecànica, Màquines, Hidràulica i 

Construcció. Durant aquest temps la lliçó extraordinària 

setmanal era de perspectiva militar i Cartografia. I, finalment, 

durant el quart curs s'estudiava Dibuix, de construccions i 

edificis militars, mentre la lliçó extraordinària setmanal era 

dedicada a l'Amidament, Pressupost i Certificació de les obres31. 

Com podem veure, doncs, les dues primeres classes conferien 

una base general de Matemàtiques i ciència militar i les altres 

dues eren més específiques de fortificacions. En la tercera 

classe, era prescrit per la Ordenança de 1751 que, entre 

d'altres matèries, calia ensenyar: "la proporción y simetria de 

las cinco órdenes de arquitectura: la de las varias partes de un 

edificio: la descripción de plantas: y perfiles de ellos, así 

rectos como oblícuos: la formación de las bóvedas, y arcos más 

comunes: el empujo de ellos contra los pies derechos o muros que 

los sostienen: y la robustez que estos han de tener para 

resistirle: la calidad de los materiales, y el modo de 

emplearlos en las construcciones de las obras: la forma de hacer 

seguros los cimientos sobre distintos terrenos, en aguas 

                                                 
31 GALINDO, Jorge Alberto: "El conocimiento constructivo...", Op.Cit., pp 277-291 ; CAPEL, 

Horacio (et altri):De Palas a Minerva..., Op.Cit. pp 224-231. En realitat és el que diuen les 

ordenances militars. 
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corrientes o quietas con los demás que el director hallare para 

la más perfecta instrucción de los academistas", és a dir, 

fonamentalment, allò que en els capítols anteriors hem anomenat 

ciència de la construcció. 

Però durant molts anys el llibre de text de l'Acadèmia va ser 

el manuscrit d'un dels seus directors, Pedro de Lucuce (Avilés 

1692-Barcelona 1779), i aquest text, que cada estudiant havia 

d'anar copiant mentre avançaven els seus estudis, és la 

representació real d'allò que hom estudiava. El manuscrit de Lucuce 

ha estat analitzat per Galindo, el qual conclou que la part que 

feia referència a l'arquitectura civil, que era el Capítol VIII, 

ocupava un 5.7 % del total, d'acord amb la següent distribució dels 

set restants: Aritmètica (10 %); Geometria (12.8 %); Trigonometria 

(18.5 %) ; Fortificació (12.2 %); Artilleria (15 %); Cosmografia 

(15 %) i Estàtica (11.6 %)32. Galindo explica també que es tracta 

d'un manuscrit inspirat en diversos autors, entre els quals 

Fernández de Medrano, Tosca i, sobretot, Belidor. 

Josep Renart el recomana al seu fill i diu: "antes de 

mediados de la centuria de 1700, D. Pedro de Lucuce ingeniero y 

director de la Real Academia de Matemáticas establecida en la 

ciudad de Barcelona, compuso un excelente tratado de 

Matematicas; No trató de tantas materias como el padre Tosca; 

pero si trato los principios suficientes para instruccion de los 

cadetes para optar a ingeniero en los discursos de tres años; 

los dos años y tres meses en las ciencias y los restantes nueve 

meses en el dibujo; las ciencias tratan de Aritmetica y 

Geometria especulativa y practica, (siguiendo el metodo de 

Euclides), Algebra hasta el segundo grado, Fortificacion; para 

las plazas y campañas; Artilleria; Secciones conicas. Trata de 

xxxx empujes de bóvedas y un poco de Arquitectura Civil, en el 

                                                 
32 GALINDO, Jorge Alberto: El conocimiento constructivo..., Op.Cit., pp 285-291. 
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dibujo se dan xxx en diferentes planos y perfiles, tocante 

arquitectura Civil y Militar y algunos planos de montaña aunque 

eso de haber de escribir es muy cansado con mas facilidad se 

aprendia; ejercitandose al mismo tiempo a delinear en hacer las 

figuras, de manera que cuando los cadetes entraban al dibujo ya 

eran medio habiles en tirar lineas..."33. 

Però la part del manuscrit de Lucuce, és a dir, dels 

ensenyaments de l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona que 

Renart recomana no és precisament la d'Arquitectura civil 

("...un poco de Arquitectura Civil...") ni tampoc la d'estàtica 

o la ciència de la construcció sinó tot el que fa referència a 

les matemàtiques (l'àlgebra, la geometria i la trigonometria) i 

el tractat quart de fortificació34. 

En un altre ordre de coses hem de dir que la important 

biblioteca de l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona35 està, 

efectivament, molt ben proveïda de llibres de Matemàtiques i de 

Ciències, Mecànica, Hidràulica, etc., una bona part dels quals 

són útils per al conreu de la ciència de la construcció. Hi ha 

també uns quants tractats d'arquitectura civil que hem transcrit 

(incloent-hi els de l'art del picapedrer i els de fusteria) en 

el Quadre XIII. Aquest darrer conjunt, tot i presentar alguns 

títols nous no arriba a l'abast d'algunes biblioteques 

particulars, com la del propi Renart, per exemple. 

Efectivament, la de l'Acadèmia era una biblioteca de 2041 

volums amb un total de 746 títols, la majoria de Matemàtiques i 

Fortificacions, i n'hi ha també de Física, Hidràulica, Mecànica, 

                                                 
33 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 13-14. 

34 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 6. 

35 Aquesta biblioteca la coneixem gràcies a l'article de Joan RIERA: "L'Acadèmia de Matemàtiques 

a la Barcelona...", Op.Cit. 
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QUADRE XIII. ELS LLIBRES D’ARQUITECTURA CIVIL DE L’ACADÈMIA MILITAR DE MATEMÀTIQUES DE BARCELONA 

PÀGINA AUTORS LLIBRES VOLUMS 

103 Paladio Arquitectura... en folio duplicado 2 
103 Muet (Pedro) Maniere de Bastir pour toute sorte de persones... en folio 1 
103 Blondel (Jacques) De la distribution des Maisons de Plaisance... en 4 º 1 
105 Briguz Escuela de Architectura civil... en 4 º 1 
105 Pozo, Andres Prespectiva Pictorion et Architectorum... en folio 2 
105 Jousse Mathurin L'Art de la Charpenterie... en folio 1 
105 Aviler, Carlos Les cinq ordres d'Architecture de Vicent Scamozzi... en folio 1 
105 Aviler, Carlos Dictionaire d'Architecture civile et Hidraulique... en 4 º 1 
105 Aviler, Carlos Cours d'Architecture en 4 º 2 
107 Bullet L'Architecture Practique... en 8 ºduplicado 1 
108 (*) Derand, Francisco L'Architecture de voutes... en folio 1 
108 Vignola Libre nouveau ou regles de cinq ordres d'Architecture... en folio 1 
110 Tosca Compendio Mathematico... en 4 ºduplicado mas un tomo suelto 9 
111 (*) Desargues La practique du trait a preuves... en 12 1 
112 Le Pautre, Antonio Les Oeuvres d'Aqrchitecture... en folio 1 
112 Anonimo Biblioteque Portative d'Architecture elementaire...en 8 º 3 
113 Rieger Elementos de toda Architectura civil... en folio 1 
113 Arenas, Diego Brebe compendio de la carpinteria... en folio 1 
113 (*) Torixa, Juan Brebe tratado de todo género de Bobedas... en folio 1 
114 Vitrubio Architectura... en 4 º 1 
114 Bocklern Architectura curiosa nove... en folio 1 
114 Nicolas, Lorenz Arte y uso de la Architectura... en folio 2 
114 Rusconi Architectura... en folio 1 
115 Barreme L'Architecture... en 12 1 
117 Buggieri Scelta d'Architecture antiche et moderne della cita di 

Firenze... en folio 
4 

117 (*) Frezier La Theorie de la coupe des pierres... duplicado... en 4 º 3 
117 Baïls Elementos de Mathematicas... en 4 º 8 
117 Ortiz i Sanz Arquitectura de Vitrubio... en folio 1 
118 Anonimo Parallele dell'Architecture Antique et de la Moderne... en 

folio 1 
 

118 Anonimo Architecture moderne ou l'Art de bien Batir pour toutes 
sortes de Persones... en 4 º 

2 

 

En total 30 títols d'arquitectura civil (s'hi han inclòs també els tractats d'art del picapeder 
(*) i els de Mathurin i Arenas de fusteria) que representen un 4.02 % d'un total de 746 títols de 
Matemàtiques i altres ciències (també ciència militar) arquitectura militar, arquitectura 
hidràulica i altres. 

 

FONT: RIERA, Joan: "L'Acadèmia de Matemàtiques a la Barcelona il·lustrada (1715-1800) pp 73-129 
de II Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana (Barcelona de l'1 al 5 de juny de 
1975) ., pp 102-128 Relación y Estado General de los Libros, Ynstrumentos, Modelos, Muebles y 
Efectos que corresponden a S.M. y se han hallado existentes en la Real Academia Militar de 
Mathematicas de Barcelona quando falleció el Brigadier e Yngeniero en Gefe Dom Miguel Jaramas 
Director de ella; segun ha resultado del reconocimiento hecho por el Coronel e Yngeniero en 
Segundo Don Felix de Arriete, con asistencia de todos los Ayudantes de la Academia, y del 
Ayudante de Yngeniero Don Miguel Jaramas. Documentació procedent del Archivo General de Simancas 
Guerra Moderna 3030.  

 

 

-En la transcripció s'ha procurat mantenir l'ortografia del document de referència. 
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tractats de tàctica i estratègia militar, etc. En aquest 

context, els 30 títols que hem transcrit d'arquitectura civil 

suposen aproximadament un 4 % del total. Aquesta mateixa 

proporció sobre el total i el fet que hi falten títols 

importants, ens dóna una idea sobre el fet que, efectivament, 

l'Acadèmia no conreava el que Renart entén per arquitectura 

civil, més enllà dels específics problemes de ciència de la 

construcció (empentes d'arcs i voltes i dimensionat de murs), 

que eren sobretot útils per a plantejar-se les fortificacions, 

les característiques constructives de les quals eren força 

específiques. 

El que sí que és molt valorat per Renart són les classes de 

dibuix que es donaven a l'Acadèmia: "es muy bueno el diseño y 

lavar que daban en la Academia de Barcelona los ingenieros que 

consistia primeramente en un escrito que explicaba el modo en 

que consistia el preparar los colores, el modo de elevar y poner 

las sombras, como se habian de señalar los objetos (cuando se 

levantara un mapa) de las ciudades o plazas de armas, ciudades 

sin ellas, villas, corregimientos, lugares, rios, caminos, 

arzobispados, obispados, abadias, xxxxxxx, etc. Después daban 

diferentes planos para xxxxxxx y xxxx ya de arquitectura civil, 

ya de arquitectura militar y finalmente planos de montaña; todo 

esto y aun mas planos de arquitectura civil; tu los hicises 

enseñandoles y explicandote en que consistian yo mismo... Don 

Domingo Belestà, mariscal de Campo del Cuerpo de Ingenieros, mi 

maestro que fue de dibujo compuso un tratado de sombras, muy 

excelente que me lo enseñó a mi y me dijo que lo queria poner a 

la imprenta...lastima es que no se haya imprimido porque hubiera 

dado mucha luz a los principiantes y a los que no lo son, el 

dibujo de planos es muy y casi totalmente necesario a los 

arquitectos civiles y militares para demostrar sus proyectos y 

hacerlos poner en obra, para ejecutarlos que sin esto no puede 
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ser ninguno buen arquitecto civil o militar y si en esto puede 

juntar el dibujo de figura de una mucha luz para las dos 

arquitecturas y especialmente al arquitecto civil; Tu sabes con 

cuanto afán queria que tu te impusieses mas en el pero tu no 

tuvistes mucha aficion en el, pero siempre eres a tiempo de 

aprender un poco mas de el que nunca te hara ningun embarazo sino 

que te sera de una grande utilidad y provecho y instruccion para 

poderte xxxx en tus obras con mas finura y elegancia y utilidad 

tuya porque un arquitecto especialmente civil sin este dibujo 

nunca puede ser lo que fuere con el que sin el para sus obras"36. 

Influència dels enginyers militars en la construcció 

A part de la presència a Barcelona de l'Acadèmia de 

Matemàtiques sabem, a través dels autors citats, la gran quantitat 

d'obres que els enginyers militars varen dirigir a Catalunya al 

llarg del segle XVIII. Josep Mora en construeix un gràfic37, que 

reproduïm, el qual, tot i que no precisa el volum sinó únicament 

el nombre, ens indica la importància de les obres d'arquitectura 

civil, religiosa, militar o hidràulica, a càrrec dels enginyers 

militars construïdes al Principat durant el segle XVIII. 

La realització de tan vast programa va comportar la 

presència de desenes d'enginyers ocupats en el projecte i en la 

construcció d'aquestes obres. Enginyers militars, alguns dels 

quals eren també arquitectes acadèmics, com ara Pedro Martín 

Cermeño o Josep Prat i Delorta, que varen construir també obres 

de caire religiós i civil. 

De manera general es pot arribar a suposar que si aquesta 

presència era tan àmplia, és evident que l'Exèrcit deuria tenir 
                                                 
36 RENART, Josep: Primer Quinzenari, pp 30-32. 

37 MORA, Josep: Església i societat a la Catalunya del segle XVIII. Anàlisi de les principals 

esglésies projectades pels enginyers militars en el segle XVIII a Catalunya. Cervera, 1990. 
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L’obra realitzada a Catalunya pels enginyers militars durant el segle XVIII, segons Josep Mora 

una influència molt notable en tots els àmbits. Tant Manuel 

Arranz com Josep Maria Montaner adoben amb els seus treballs38 

aquesta tesi que centren en la repercussió que el volum 

d'inversions va tenir en el sector de la construcció, el primer, 

i en la influència dels enginyers militars i les seves obres en 

l'arquitectura catalana del segle XVIII, el segon. 

Aquests estudis ajuden a crear l'opinió que aquesta 

influència va ser decisiva també per a la construcció, de tal 

                                                 
38 Manuel ARRANZ és qui més ha defensat la influència dels militars en tots els àmbits de 

l'arquitectura. Cal veure "Els enginyers militars en l'arquitectura i l'urbanisme del s. XVIII" 

Artilugi n. 14. Barcelona, 1982; i també "Demanda estatal i activitat econòmica a Catalunya 

sota els primers Borbó (1714-1808)" Actes del Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya 

(vol. 2). Barcelona, 1984; a més dels altres treballs que hem citat. 

  Josep Maria MONTANER dedica un llarg capítol de La modernització de l'utillatge mental... 

(Op.Cit., pp 117-222), a la influència de l'Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona. 
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manera que es pot fins i tot arribar a entendre que, en 

definitiva, fou precisament a través de les tècniques de 

construcció com els militars influïren més en l'arquitectura. 

Per a posar en clar la repercussió real que la presència 

dels militars va tenir en el terreny de la construcció i de les 

seves tècniques, durant la segona meitat del segle, caldrà 

estudiar, en primer lloc, la seva influència general sobre el 

sector, després, la seva influència concreta en el canvi o la 

evolució de les tècniques i, finalment, la influència d'aquests 

enginyers militars en la formació dels mestres locals. 

Influència general sobre el sector: 

A Barcelona, com podem deduir del Quadre IX, les obres de 

fortificació i altres de públiques complementàries a càrrec dels 

militars, foren especialment intenses durant la primera part del 

segle. L'adjudicació de grans obres exigia capital, gestió, 

personal i organització. Els sistema de treball dels enginyers 

esperonava una nova manera de fer, basada en la racionalitat 

matemàtica, aplicada sobretot al control econòmic, que havia de 

ser decisiva per a la consecució d'un sector modern de la 

construcció. Renart ens parla d'aquesta mentalitat i, per bé que 

el seu càrrec de sobrestant de les obres de fortificació el feia 

en això especialment sensible al tema, en tots els seus escrits 

aquest tarannà de modernització es presenta generalment unit a 

l'acció dels militars. 

Podem dir, doncs, que el volum d'obres construïdes va 

contribuir, durant la primera meitat del segle, a posar a punt 

una organització del treball, una manera de finançar i una nova 

mentalitat. Tot plegat suposaria una bona empenta vers la 

consecució d'un sector modern de la construcció. 
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Influència sobre les tècniques: 

Quant a la influència sobre les tècniques de construcció, 

els fets configuren una opinió que agafa tot un altre caire. 

Galindo diferencia entre allò que anomena les habilitats 

manuals, les regles i les instruccions, com als tres elements de 

coneixement que influeixen en les tècniques de construcció. Les 

instruccions que són pròpies del segle XVIII, tractarien 

d'introduir un caràcter científic en el comportament 

constructiu, però aquestes instruccions, diu Galindo, eren més 

seguides com més allunyat es trobava el dispositiu tècnic de la 

tradició, és a dir, eren més presents en el dibuix i en el 

projecte que en les obres, i més presents en les obres 

construïdes en indrets on no hi havia una tradició que en 

aquelles que eren construïdes on ja hi havia tradició 

constructiva, de manera que, normalment, allò que sempre 

prevalia eren les regles i les habilitats manuals. Explica també 

aquest autor, que els enginyers militars adaptaven les seves 

construccions a les tècniques de cada lloc, emparant-se en els 

mestres i treballadors locals que havien de construir les seves 

obres. I aquesta simbiosi acabava essent tan profunda que, 

moltes vegades, fins i tot, s'enduien amb ells les persones que 

poguessin garantir aquest coneixement (regles i habilitats). 

Així, l'enginyer Carles Cabrer, destinat a Figueres, es va 

emportar cap a Amèrica el seu sobrestant i el seu mestre de 

cases; l'enginyer Courten, que treballava a Cadis, s'emportà 

també al seu nou destí d'Amèrica al seu sobrestant; o el mateix 

Prat, arquitecte acadèmic, que havia actuat durant molts anys de 

mestre de cases a Barcelona, fou enviat a Cadis per Cermeño amb 

la mateixa intenció39. 

                                                 
39 GALINDO, Jorge Alberto: El conocimiento constructivo... Op.Cit., pp 317-319. 
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Per la nostra part volem aportar un exemple basat en una 

nova lectura de la comparació entre el primer projecte de 1718 i 

el que realment es va dur a terme en 1753 per a construir el 

barri de la Barceloneta. 

Aquell primer projecte, probablement de Prosper de Verboom 

és de matriu nord-europea. Cal que ens expliquem: es tracta 

d'una típica construcció d'entramat de la qual, si bé no 

disposem de cap plànol ni il·lustració, sí que, en canvi, en 

tenim una bona descripció com es pot apreciar en els passatges 

següents de la documentació del projecte reproduïts per Guitart 

de Cubas: "la fábrica del exterior de estos edificios ha de ser 

tambien uniforme, fundada sobre cimientos de cal y canto, y 

desde el nivel de estos cimientos ha de empezar a subir un 

pedazo de pared a tres palmos y medio de alto y de palmo y 

tercio de grueso que ha de servir de zócalo cuya pared se ha de 

poner a todo alrededor, una solera de madera de ancho de un 

ladrillo ordinario y sobre este se han de fijar los montantes de 

las puertas y montantes y otros en el medio cruzado de otras 

maderas para ligar la carpinteria los cuales montantes han de 

tener la altura proporcionada y el ancho de un ladrillo en cuadro 

lo mismo que las demás y desde ellas han de subir otros montantes 

proporcionados en la altura y encima de ellos otra solera para 

formar con ella el tejado. Y hecha y ejecutada esta carpinteria 

alrededor de toda la casa, se llenarian los huecos de ladrillos 

puestos en argamasa o barro para formar las paredes, dejando los 

huecos de las puertas y ventanas que se cerrarán con tablas al 

ordinario, rebosando dichas paredes con argamasa fina..."40. 

Però quan el barri de la Barceloneta es va construir de 

veritat, l'any 1753, d'acord amb els projectes de Pedro Martín 

Cermeño, es varen emprar les tècniques de construcció pròpies de 

                                                 
40 GUITART DE CUBAS, Avelino: Bando dado en Barcelona el 3 de octubre de 1718. Barcelona, 1921. 
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la tradició local. I no és perquè sí que a Barcelona no es van 

implantar les construccions d'entramat de fusta, ja que en 

altres indrets de la Corona, a Madrid per exemple, es construïa 

d'aquesta manera i s'hi va construir pràcticament fins a les 

darreries del segle XIX. És clar que no fou per causa que ho 

introduïssin els militars del segle XVIII, però en tot cas allà 

el primer projecte del Barri de la Platja, no hauria anat contra 

corrent perquè la tradició constructiva ja es basava en edificis 

d'entramat de fusta. En canvi aquí, es va abandonar el sistema i 

el projecte de Cermeño, un enginyer que coneixia bé la 

construcció del país, prescindeix d'aquest entramat. 

Tenim, doncs, un exemple de la influència de les tècniques 

de construcció locals en les obres dels enginyers militars, o 

millor dit, de simbiosi d'una cosa i una altra, de capacitat 

d'aquells enginyers, també, de saber usar la tradició 

constructiva de l'indret on l'edifici s'havia de realitzar per 

tal de fer-lo possible. Per cert, que tant el primer com el 

segon projecte es proposaren amb maó. 

Tenim així un exemple de l'ús del maó per part dels enginyers 

militars, en consonància amb les propostes que es feien més enllà 

de les fronteres, que veien en el maó quelcom quantificable i 

racional. Això no vol dir, però, que el maó fos una pràctica 

generalitzada. Probablement es tractava d'un compromís que formava 

part de la simbiosi de què hem parlat més amunt, ja que els 

mestres de cases estaven més acostumats a treballar la pedra, 

entre altres raons perquè amb aquesta les parets eren més barates. 

Influència en la formació dels mestres de cases: 

Finalment, i pel que fa a la influència que els enginyers 

militars varen tenir en la formació dels mestres de cases hem de 

tornar a l'Acadèmia de Matemàtiques. 
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Hem comprovat que l'Acadèmia destinava una part petita del 

seu ensenyament a la construcció i que aquesta es trobava 

enquadrada en el coneixement de la fortificació. Cal tenir en 

compte també la naturalesa d'aquesta construcció, científica i 

especialitzada en l'àrea de les fortificacions, no podia 

representar un gran profit per als mestres de cases. 

Els mateixos llibres que conformaven les biblioteques dels 

mestres de cases no provenien de l'Acadèmia i els llibres 

d'arquitectura civil que l'Acadèmia tenia, no sembla que fossin 

la part mes conreada del catàleg. 

El fet mateix que Martín Cermeño hagués proposat un pla 

d'estudis per els mestres majors suposava acceptar que a 

l'Acadèmia no es feien aquests ensenyaments. D'altra banda, hom 

dóna sovint per fet que el quatre per cent de civils que podien 

assistir a les classes de l'Acadèmia eren del ram de la 

construcció, quan, per exemple, ni en el cas del mateix Renart 

hem pogut provar aquesta assistència.  

Després, això sí, cal considerar que l'ensenyament de les 

Matemàtiques i el del Dibuix lògicament havien de tenir una 

transcendència41, ja sigui a través de la mateixa Acadèmia, ja 

sigui a través de l'acció dels seus professors fora d'aquesta. 

No es tracta, doncs, de negar la influència de l'Acadèmia en el 

panorama cultural català, sinó de relativitzar aquesta 

influència concreta en el terreny de la construcció. 

                                                 
41 El plànol signat per Francesc Renart i Closes "Pla de la Ciutat de Barcelona, y sos Contórns 

en lo Any 1740" és, com s'explica en: GALERA, Montserrat; ROCA, Francesc; TARRAGO, Salvador: 

Atlas de Barcelona. Publicacions del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Segona 

edició: Barcelona, 1982., una còpia d'un plànol de 1740 fet en 1801 pel germà de Josep Renart. 

Aquest plànol té l'estil dels plànols atribuïts a Pedro Martín Cermeño i a l'Acadèmia Militar 

de Matemàtiques. 
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Les apreciacions de Montaner sobre la influència dels 

militars en el dibuix són adequades. Però el fet que 

l'arquitectura militar tingués un caràcter didàctic i que hi 

predominés la lògica constructiva, o el fet que aquella 

arquitectura estigués associada a una formulació més tècnica i 

més funcionalista, com molt bé explica Montaner, no ens permeten 

deduir que això deixés cap empremta permanent en l'arquitectura 

catalana posterior. I, si bé es cert que aquestes 

característiques es presentaren més tard en les fàbriques i 

potser fins i tot en les cases de pisos, podem atribuir-les als 

signes del temps i pensar que no tenien per què necessàriament 

provenir de la influència dels militars. 

L'enginyer civil, pren el relleu a França. 

L'assumpció de la fortificació pel cos d'enginyers militars 

havia representat un xoc important per a les competències dels 

arquitectes en les grans obres de construcció i, més 

específicament, en les obres hidràuliques. Una feina, la dels 

enginyers, que fins al final del segle XVII -cal tenir-ho 

present-, va constituir una de les branques de l'arquitectura. 

En un procés paral·lel en el temps i en els objectius al de 

l'aparició de l'enginyer militar, es donà també, a la França del 

segle XVIII, l'aparició de l'enginyer de ponts i camins. Aquest 

fet propiciaria, a la llarga, una fractura entre l'enginyeria i 

l'arquitectura. 

Efectivament, l'any 1716 fou fundat el Corps de Ponts et 

Chaussées, amb la idea específica d'ordenar construir i mantenir 

les vies de comunicació i els ponts. L'organització s'inspirà en 

aquell Corps du Genie creat per Vauban en 1691. Però la 

composició era més heterogènia, atès el seu caràcter més civil. 

Així, per exemple, hi trobem més arquitectes. 
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No fou fins al 1744, que Trudain pogué crear una assemblea 

executiva de Ponts et Chaussées, i un organisme central de 

control anomenat el Bureau des Dessinateurs de Paris. Amb 

aquestes dues institucions prenia carta de naturalesa una nova 

professió. Al front d'aquest Bureau, l'any 1747, hi fou cridat 

Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794), qui li va conferir una doble 

missió professional i pedagògica de tal manera que la segona, a 

poc a poc, prevaldria sobre la primera creant-se, ja cap al 

1760, l'Ecole de Ponts el Chaussées42. 

D'aquesta escola Perronet, en fou director fins a la seva 

mort i també fou, a partir de 1763, el director del cos de ponts 

i camins. Constructor, membre de l'Acadèmia d'Arquitectura i de 

l'Acadèmia de Ciències, home d'art més que de ciència, Jean-

Rodolphe Perrronet ho fou tot per als enginyers de ponts i 

camins francesos de la segona meitat del segle. El seu 

successor, Gaspard Riche de Prony (1755-1839), havia estat el 

seu alumne predilecte, després ajudant i finalment 

col·laborador, cosa que indica la continuïtat d'idees que 

presidiren aquestes dues institucions, el cos i l'Ecole, al 

llarg dels anys. 

A l'escola de ponts, s'hi estudiava Àlgebra, Geometria 

Analítica, propietats de les còniques, Mecànica, Hidràulica, 

Estereotomia, Càlcul infinitesimal, Física, Mètodes de 

construcció, Història natural i Dibuix tècnic i artístic. Però 

l'atenció a la ciència no era preferent i, per exemple, 

s'ensenyava l'Estereotomia sense preocupar-se de les 

Matemàtiques43. Els enginyers de ponts apuntaven molt menys que 

els militars vers el coneixement científic bàsic i molt més, en 
                                                 
42 Sobre l'Ecole de Ponts et Chausées cal veure les obres de PICON, Antoine, sobretot L'invention 

de l'ingénieur moderne..., Op.Cit; i Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières. Editions 

Parenthèses. Marsella, 1988. 
43 PICON, Antoine: L'invention de l'Ingenieur..., Op.Cit. 
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bescanvi, la pràctica del projecte i de l'execució de l'obra, 

tractant de sistematitzar una cosa i altra. Ambdós aprenentatges 

es treballaven en règim de taller, de manera que els més 

avançats ensenyaven els altres, seguint així el mètode de 

l'Acadèmia d'Arquitectura i allunyant-se en canvi d'aquell que 

s'havia implantat a l'Ecole de Mézières. 

Entenien que, perquè l'obra es pogués controlar, calia 

definir el projecte amb exactitud i, per tant, dibuixar-lo i 

quantificar-lo de manera que calia tenir un ampli coneixement 

dels costos, cosa que d'altra banda suposava un control profund 

de la pràctica del treball i una tendència a la seva divisió. 

Aquesta concepció que, en definitiva, pressuposava una voluntat 

de manar sobre el comportament dels treballadors era molt 

difícil d'impulsar perquè topava amb la tradició, per això 

s'exercia fonamentalment només en les grans obres. 

Amb aquestes premisses, el cos de Ponts et Chaussées 

enregistrà un èxit progressiu en la seva permeabilització social 

i professional. A mesura que la vida del país s'anava 

desmilitaritzant amb el creixement dels negocis i dels 

intercanvis, els enginyers de ponts i camins prenien més volada. 

Cap a 1750-60 ampliaven les competències envers la navegació 

interior i anaven ocupant-se de tots els ports desmilitaritzats. 

La seva concepció de les fortificacions era la d'un 

equipament i no la d'un dispositiu estructurador del territori, 

de manera que, paral·lelament, anaven esgarrapant les 

competències sobre el territori que tenien els enginyers 

militars amb l'ambició de convertir-se en els tècnics directors 

de l'Estat francès44. 

                                                 
44 PICON, Antoine: L'invention de l'Ingénieur moderne..., Op.Cit. 
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A més a més, la seva adaptació a les necessitats els 

permetia la construcció d'edificis públics per a l'Administració 

i també encàrrecs de caire particular, entrant així en 

competència directa amb els arquitectes. 

La fallida de l'enginyer civil a Espanya. 

A Madrid s'havia creat en 1779 l'Acadèmia de Ciències. 

Precisament és a partir dels seus pensionats que sorgiran les 

iniciatives de més repercussió en el procés d'implantació de 

l'enginyer civil a Espanya. El reflex de l'Ecole de Ponts et 

Chaussées i la influència d'una nova mentalitat pel que fa a les 

tècniques de construcció, l'hem de cercar allà, prop de la cort 

afrancesada de Carles IV, on de la mà del "príncep" Godoy, es 

configurava la impulsió d'un nou funcionariat capaç de 

modernitzar el país amb nous criteris d'Estat45. L'instrument 

d'aquesta transformació fou Agustín de Betancourt i prové de 

l'estament militar. Betancourt, format en els ambients de París, 

proposarà la creació successivament del Cos d'Enginyers Civils, 

del Gabinet de Màquines i l'Escola de Camins de Madrid, i a 

través d'aquestes institucions, totes pensades per a vetllar una 

nova política d'obres públiques, entraren els nous aires de 

renovació de la construcció a Espanya. 

Agustín de Betancourt, així que va arribar a París, va 

contactar amb l'Ecole de Ponts et Chaussées i va gaudir de 

l'amistat del seu director Jean-Rodolphe Perronet i d'alguns 

professors com ara Gaspard Riche de Prony. La percepció de com 

anaven les coses a França va fer que Betancourt proposés a les 

autoritats espanyoles, la creació d'una escola d'enginyers 

civils. Això passava cap al 1785 i l'escola no va ser una 

                                                 
45 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Ciencia y Tecnología en la España Ilustrada. La Escuela de Caminos y 

Canales. Ediciones Turner. Madrid, 1980. 
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realitat fins uns quants anys més tard. Tanmateix, la influència 

de Betancourt sobre la Corona creixia a mesura que fructificaven 

els treballs a París de l'equip que ell dirigia. I així que va 

ser coneguda la col·lecció de models de màquines que aquests 

havien realitzat, es va considerar interessant la creació del 

Gabinete de Máquinas que fou instal·lat al Palacio del Retiro, 

en un moment en què les relacions entre Espanya i França 

començaven a anar malament, és a dir, l'any 1788 quan ja 

s’albirava la Guerra Gran. Onze anys després, el 1799, era 

constituït el Cuerpo Facultativo de la Inspección General de 

Caminos y Canales, embrió de l'actual cos d'enginyers de camins 

canals i ports. Finalment, i per tal de proveir aquest cos amb 

eficàcia -tal com havia succeït mig segle abans a França-, l'any 

1802 es crea a Madrid la Escuela de Caminos, provisionalment 

allotjada a l'edifici del Gabinet de Màquines, sota la direcció 

d'Antonio Peñalver, amic i col·laborador de Betancourt, el qual 

esdevingué professor d'Hidràulica46. 

Una de les primeres feines de Betancourt després de la 

creació del Cos, fou la redacció del famós Informe sobre el 

estado de caminos y canales y les causes de sus atrasos y 

defectos. Un text ben eloqüent de l'arribada de tot un altre 

tarannà: "¿que proyectos ni que aciertos se podran esperar de la 

clase de estudios que han hecho la mayor parte de los sujetos 

que se han ocupado en las obras públicas, ni que medios se han 

puesto para facilitar la instruccion de las personas en que se 

depositan los intereses, la seguridad, la confianza y gran parte 

de la prosperidad de la nacion? No ha habido en España donde 

aprender, no solo donde se clava una estaca para fundar un 

puente, pero ni aún como se construye un muro. En la Academia de 

San Fernando de Madrid y en las demas que se intitulan de Bellas 

Artes no se enseña mas que el ornato de la arquitectura, 

                                                 
46 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Ciencia y Tecnología en la España Ilustrada..., Op.Cit. 



272 

 

LÀMINA XXIX 

 

 
Pont del barranc dolent, del camí nou o del Lladoner. 

A dalt, dibuix de Laborde i, a baix, foto del llibre Recuerdos y Bellezas de España 
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dándoles a los alumnos la patente para dirigir toda clase de 

obras, edificios, puentes, caminos y canales...". 

Més endavant entra en els exemples: "solo en las ocho leguas 

comprendidas entre Barcelona y Villafranca del Penedes se 

gastaron 27 millones de reales, cantidad mas que suficiente para 

terminar la carretera hasta Valencia......pues se diseñan 

caminos como paseos, en lugares apartados... La extravagante 

empresa del puente de Lladernes, levantado en barranco seco, 

manifiesta claramente que la vana ostentación era el mòvil que 

guiaba a los directores de semejantes obras, creyendo sin duda 

inmortalizarse venciendo dificultades no existentes.... No 

fueron menores los yerros cometidos en la construcción de 

puentes; la total ignorancia de los arquitectos en este gènero 

de obras, por no tener la menor idea de los principios de la 

hidraulica, es causa de estos contínuos males. Seria largo el 

catálogo de los que por su defectuosa cimentacion se han caido 

pocos años despues de terminados..."47. 

Precisament era la família Renart qui havia construït el 

pont del Lladoner48 (no de Lladernes) i el camí de Barcelona a 

Vilafranca, projectats ambdós pel cos dels enginyers militars. 

Renart ens explica les peripècies de la restauració, al seu 

propi càrrec, d'aquest pont -que es pot veure a la Làmina XXIX- 

i les causes de l'esfondrament encara que no ho fa amb la visió 

de globalitat que ens mostra Betancourt. Renart, en canvi, en 

els escrits de l'any 1810, no es fa ressò de tota aquesta 

problemàtica de l'enginyer civil, ni tampoc del enginyers 

                                                 
47 BETANCOURT, Agustín de: "Noticia del estado actual de los Caminos y Canales de España, causas de 

sus atrasos y defectos, y medios de remediarlos en adelante; dada al Excelentísimo Sr. D. Pedro 

Cevallos por D. Agustín de Betancourt: año de 1803". Revista de Obras Públicas pp 212-221. 
48 RENART, Josep: Quart Quinzenari, pp 14,15,16,17,26 i 35. La història del Pont del Lladoner ha 

estat reconstruïda en La accidentada historia del Puente del Lladoner, de Manuel GONZALEZ 

MORENO-NAVARRO. Plumagraf. Vallirana, 1987. 
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francesos, ni de l'Ecole Polytechnique, que ja fa anys que 

funciona a París. 

L'informe Betancourt ressorgirà després a la meitad del 

segle i serà objecte de llargues disputes, aleshores sí que ja 

més emmarcades en el problema competencial49. 

La reobertura de l'escola de camins abonarà la polèmica 

arquitectes-enginyers del segle XIX, polèmica que té com a 

rerafons les competències professionals, però que a Espanya no 

té tanta significació com a França. El retard de la seva 

implantació aquí, com a conseqüència fonamentalment de la Guerra 

del Francès féu que, quan molts anys després, ja a mig segle 

XIX, els enginyers de camins pogueren tornar a obrir l'escola, 

el paper dels nous professionals quedés circumscrit al que avui 

encara en diem obres públiques, que en el llenguatge de l'època 

era l'arquitectura hidràulica. Mentrestant, els arquitectes i 

mestres de cases, que havien mantingut fins aleshores una total 

hegemonia en el sector, continuaven ocupant-se de tot allò que 

feia referència a l'arquitectura civil, és a dir, dels edificis 

per a residència i per a indústria, i una bona part del 

planejament urbà i territorial. L'enginyer civil pròpiament dit, 

doncs, no va cristal·litzar a l'Espanya del segle XIX. 

                                                 
49 BONET CORREA, Antonio; MIRANDA, Fátima i LORENZO, Soledad: La polémica Ingenieros-Arquitectos 

en España. Siglo XIX. Ediciones Turner. Madrid, 1985. 
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V.3 L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES I LA CONSTRUCCIÓ 

L'any 1770 ja s'havia autoritzat el nom de Real Academia de 

Ciencias Naturales y Artes de Barcelona per a una institució que 

havia estat fundada l'any 1764 amb el nom de Conferencia Físico-

Matemática Experimental i que un any després ja s'havia 

transformat en Real Conferencia de Física Experimental. S'ha dit 

que l'Acadèmia de Ciències fou el centre de convergència del 

moviment científic català durant la Il·lustració50. 

Cal preguntar-se perquè allò que no va ser possible en el 

camp de l'arquitectura i de les belles arts, és a dir, la 

consecució d'una acadèmia amb una certa autonomia, com per 

exemple la de València, sí que ho va ser en el terreny de la 

ciència i de la tècnica, fins i tot anys abans de la seva 

inauguració a Madrid. El reconeixement de la institució s'ha 

atribuït a la decisiva influència en la Cort de Carles III de 

dos dels seus fundadors. Es tracta del metge Jaume Bonells i del 

sacerdot Francesc Subiràs, antic director de la Conferència de 

Física, que havien estat cridats a Madrid, el primer per fer de 

metge de cambra del Duc d'Alba i el segon per ensenyar 

matemàtiques a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando51; en 

                                                 
50 Per als aspectes generals hem consultat l'obra de AGUSTI CULLELL, Jaume: Ciència i Tècnica a 

Catalunya en el segle XVIII: La introducció de la màquina de vapor. Institut d'Estudis 

Catalans. Barcelona, 1983. Aquesta obra es basa, pel que fa a l'Acadèmia de Ciències, en la de 

BALARI i JOVANY, Josep: Historia de la Real Academia de Ciencias y Artes. Tip. l'Avenç. 

Barcelona, 1895; i en l'obra posterior d'IGLESIES FORT, Josep: La Real Academia de Ciencias y 

Artes en el siglo XVIII. Memorias de la RACAB. Vol. XXXVI, n.1. Posteriorment i des de 

l'arquitectura, l'Acadèmia de Ciències ha estat estudiada també per Josep Maria MONTANER en La 

modernització de l'utillatge mental... Op.Cit. pp 309-316. 
51 Francesc SUBIRAS (Barcelona ? - Madrid 1783) era deixeble del pare Cerdà. Fou cridat a Madrid 

el mateix any 1764 però, tot i que fou investit com a Tinent d'Arquitectura el 1767, no arribà 

a actuar a l'Acadèmia de Nobles Arts de Sant Fernando perquè en 1768 fou cridat a Barcelona per 

fer-se càrrec del Col·legi de Cordelles, a causa de l'expulsió dels jesuïtes. Més tard, l'any 

1770, tornà a Madrid, ja que Jordi Joan el reclamà per ocupar-se de l'ensenyament de les 

Matemàtiques al Real Seminario de Nobles. En el discurs inaugural de la Conferència, l'any 

1764, Subiràs deia: "per a considerar quanta utilitat la Física pot tenir per a les Arts 
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anar-se'n ells, Joan Antoni Desvalls (1710-1820), el qual es 

coneixeria després com a marqués d'Alfarràs, fou el principal 

responsable de l'Acadèmia a Barcelona. 

En el moment d'aquella autorització de 1770 es va produir un 

canvi estatutari que va permetre una ampliació dels conferents 

(o socis), inicialment restringida a setze, i va possibilitar 

l'organització de l'Acadèmia en nou direccions (o seccions): 

Àlgebra, Estàtica, Electricitat, Òptica, Pneumàtica, Història 

natural, Botànica, Química i Agricultura. Però les dificultats 

econòmiques i de tot ordre varen restringir l'activitat de 

l'Acadèmia que quasi sempre va funcionar a mig gas, amb poca o 

cap activitat d'algunes seccions i sense aconseguir la dotació 

de càtedres. De fet, durant tota l'etapa setcentista, la 

docència, que constituïa un dels objectius fonamentals de 

l'Acadèmia, quasi no funcionà i l'única càtedra que es proveí 

fou la de matemàtiques per tal de desenvolupar un curs que 

substituís el que havia estat eliminat del Col·legi de Cordelles 

a causa de l'expulsió dels jesuïtes el 176752. 

De l'activitat de les seccions, aquella que ens interessa 

particularment és la desenvolupada en les dues direccions 

d’Àlgebra i Geometria i d'Estàtica, Hidrostàtica i Meteorologia. 

Hem de dir, però, que tot fa pensar que en algun moment 

havia estat prevista la creació d'una secció d'arquitectura. 

Així ho deduïm de les paraules que, amb motiu del seu ingrés a 

                                                                                                                                                             
tècniques basta reflexionar que la majoria d'aquestes formen part de la Física o en són 

aplicacions particulars, l'Arquitectura, la Perspectiva, l'Estauaria, la Gnomònica, la 

Metalurgia, són la Física mateixa combinada amb les Matemàtiques". 
52 Aquest curs que seria molt freqüentat pels estudiants barcelonins de finals de segle va 

impartir-se a càrrec del Dr. Güell fins a l'any 1804. Josep Renart ens en parla en el Primer 

Quinzenari tot fent-nos saber que el seu fill Francesc hi va assistir. Inicialment, el subjecte 

del curs foren les Matemàtiques del pare Cerdà i després les de Benet Baïls que també incloïen 

l'arquitectura. El mateix Baïls va venir a Barcelona en alguna ocasió. 



277 

l'Acadèmia, l'any 1771, pronuncià Josep Subiràs i Barra: "se 

sirviera admitirle por uno de sus individuos que estableciese la 

dirección de Arquitectura proyectada y aprobada. Pero como no se 

ha establecido aún y sea el suplicante no menos inclinado a la 

Algebra y Geometria que a la Arquitectura suplica rendidamente 

sea del agrado de VExa. admitir..."53. Aquestes paraules susciten 

alguns interrogants que després mirarem d'analitzar. 

Josep Subiràs (1725/26-1799) era el germà de Francesc 

Subiràs, fundador i antic director de la Conferència. Actuava de 

sobrestant major de fortificacions en la construcció del Castell 

de Sant Ferran de Figueres i sembla que fou professor de 

matemàtiques a l’Acadèmia Militar de Barcelona54. De l'activitat 

de Subiràs a l'Acadèmia ens n'ocuparem tot seguit. 

Abans volem ressaltar que, a més de Subiràs, apareixen 

vinculats a l'Acadèmia, altres noms del nostre interès. Es 

tracta de Joan d'Escofet, brigadier de l'exèrcit, que va formar 

part de la secció d'estàtica i de dos arquitectes, mestres de 

cases barcelonins, Josep Mas i Dordal i Pere Serra i Bosch, que 

varen ingressar a l'Acadèmia en qualitat d'"artistes" útils, és 

a dir, en qualitat de tècnics. 

Les ciències i les arts 

El nom d'Acadèmia de Ciències i Arts confirma que la 

reorganització de l'Acadèmia tenia també en compte la tècnica, 

afegint uns objectius utilitaris, més assequibles que 

l'especulació cient fica per als estudiosos i professionals 

barcelonins55. 

                                                 
53 IGLESIES FORT, Josep: Historia de la Acadèmia..., Op.Cit. pp. 

54 MONTANER, Josep Maria: La modernització de l'utillatge mental..., Op.Cit. pp 313. 

55 AGUSTI CULLELL, Jaume: Ciència i Tècnica..., Op.Cit. pp 31. 
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La qualificació d'artista permetia la incorporació a 

l'Acadèmia a persones de pràctica empírica que s'havien 

distingit pel seu treball, i també perquè es considerava que, en 

certa manera, aquest treball podia ser utilitzat per la 

institució. Així, esdevingueren acadèmics un tipògraf, un 

constructor de màquines, etc. Les instàncies que transcrivim a 

continuació, la d'Escofet i la de Pere Serra, posen de manifest 

aquesta diferència entre un científic i un artista o tècnic, més 

subordinada la segona. 

"Don Juan Escofet Theniente de Rey de esta Plaza, con el 

respeto, debido V.E. expone: que la conexion de los ramos, en 

que se ocupa este Illustre Cuerpo, con los de su carrera le 

habia hecho conocer siempre la grande utilidad, que habria 

podido resultarle de la noticia de los adelantamientos, é 

invenciones, que han procurado los desvelos de los dignos Socios 

que le componen; pero la distancia entre sus destinos y esta 

capital habia contenido los deseos de suplicar este sabio 

Congreso, le admitiese  participar de cerca de sus luces, hasta 

ahora, que, destinado a vivir en esta Ciudad, puede oir los 

importantes descubrimientos que se deben a la aplicación de sus 

Miembros. Por esto pues rendidamente suplica a esa Real Academia 

se digne admitirle por uno de sus individuos en la Direccion de 

Estatica, a cuyo favor quedará perpetuamente agradecido. Barna 

8bre 24 de 1790"56. 

"Pedro Serra ÿ Bosch Arquitecto ÿ Segundo Maestro Mayor de 

las Rs. Obras de Fortificacion de esta Plaza con el devido 

respeto expone â V.E. que deseoso de lograr mayores 

adelantamientos en la Arquitectura suplica a V.E. se digne 

admitirle en este distinguido Cuerpo literario en Clase de socio 

Artista; pues sin embargo de que su talento no es superior, se 

                                                 
56 Arxiu de l'Acadèmia. 
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grangea el honor de saber qe en lo qe cabe informara el Mariscal 

de Campo é Ingeniero Director de este Principado Dn. Antonio 

Lopez Sopeña, à cuyas ordenes sirve el referido Empleo: Gracia 

que espera recivir el Suplicante de la conocida rectitud de V.E. 

Barcelona a 11 de Julio de 1798"57. 

No calen comentaris a propòsit de la diferència de to i de 

contingut d'ambdues instàncies. 

Pere Serra i Bosch i Josep Màs i Dordal eren, doncs, els dos 

únics arquitectes o mestres de cases que hem pogut trobar 

vinculats a l'Acadèmia, en aquesta primera etapa del segle 

XVIII. Ambdós varen relacionar-se amb l'Acadèmia en qualitat 

d'artistes. Josep Màs i Dordal va ingresar-hi l'any 1780. No 

tenim notícia que hagués llegit cap memòria, però sí que sabem 

que va ocupar-se de tots els afers pràctics relacionats amb el 

seu treball professional: reparacions de l'edifici, problemes de 

veïnatge, etc.58. Cal dir, però, que Màs fou un dels arquitectes 

més interessants de finals del XVIII, reconegut pels seus 

coneixements d'arquitectura hidràulica, per la seva preocupació 

per la solidesa , la incombustibilitat i el confort dels 

edificis59. Les seves obres ho avalen i foren glossades pel 

secretari de l'Acadèmia en l'acta d'acceptació de la seva 

sol·licitud com a numerari en 1789:  

"...una crecida serie de obras publicas, como es la del 

templo de la Merced; la población de Almacellas, con Iglesia, 

casa concejales, hornos, y varias máquinas hidráulicas para 

conseguir el riego de sus tierras; la nueva casa del Marqués de 

Moya, y otras muchas que seria prolijo referir, todas trazadas, 
                                                 
57 Arxiu de l'Acadèmia. 

58 IGLESIES FORT, Josep: Historia de la Academia..., Op.Cit. pp. 

59 Per a una biografia de Josep Màs i Dordal vegeu, per exemple, ARRANZ, Manuel: Mestres d'obres 

i fusters..., Op.Cit. pp 299-305. 
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dirigidas y ejecutadas bajo los planos formados por el Sr. Mas, 

y concluídas, mediante el auxilio de sus conocimientos 

prácticos, con la perfección que es notoria; de suerte, que en 

el dia, por Real disposición, va a reedificarse el edificio de 

la Tabla de Comunes Depósitos de esta capital, según los planes 

y perfiles de este hábil arquitecto, quien se ha nombrado por 

Director de la Fábrica. 

Pero en concepto del Censor, y prescindiendo aún de los 

arcos de piedra que por lo interior cubren las puertas 

colaterales de la Iglesia de la Merced (piezas que en dictamn 

del Exmo. Sr. D. Pedro Zermeño y de D. Cypriano de Vimercati, 

que las examinaron varias veces, son de exquisita habilidad), 

realzan mucho el mérito de este pretendiente, las operaciones de 

Hidráulica, con que venciendo los mayores obstáculos, 

restableció hasta dejarle en estado más seguro, el puerto de 

palamós; y el acierto con que ha desempeñado muchos años, por 

medio de cañerias, minas y obras de grande ingenio y pericia, el 

ramo de los Aqüeductos y Fuentes de esta ciudad"60. 

Qui sap si la seva relació amb Melcior de Guàrdia i Mates, 

el promotor d'Almacelles, considerat com el més important intent 

urbanístic fet per la iniciativa particular a Catalunya en temps 

de la Il·lustració, no el va portar a ser membre de l'Acadèmia! 

Pere Serra i Bosch (Barcelona 1773-1837), era fill de Narcís 

Serra (Mestre Major dels Reials Exèrcits, que havia estat cap i 

company de Josep Renart)61, quan va fer la sol·licitud d'ingrés 
                                                 
60 Nómina de Personal Académico de 1903-1904. RACBA. A López Robert impr. Barcelona 1904, pp 113-

115. 
61 Renart li dedica en les seves Cartes (n. 47 de 12.09.1910) una sentida i calida biografia amb 

motiu de la seva mort. Anys més tard, Pere Serra i Bosch, actuaria en defensa de Renart en la 

peritació de les  cases dels capellans (vegeu Annex IV). El document de referència ens permet 

establir amb precisió l'any del naixement de l'arquitecte, que no fou el 1762-65 com ha estat 

registrat sinó el 1773. 
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en 1798 acabava de ser nomenat segon Mestre Major de 

Fortificacions i acabaria heretant la posició funcionarial del 

pare. Cal tenir present que, més endavant, l'any 1805, Serra 

cercaria, amb èxit, el reconeixement de l'Acadèmia de Belles 

Arts de Sant Carles de València i que en 1832 obtindria el de 

San Fernando de Madrid i el de Sant Lluís de Saragossa. Pere 

Serra i Bosch ha estat definit com un dels introductors del 

neoclassicisme a Catalunya i propagador de les idees de 

Milizia62. La seva sol·licitud, que hem transcrit més amunt, va 

ser aprovada, però no tenim notícia del seu ingrés ni cap altra 

dada que ens el relacioni posteriorment amb la institució. 

Ciència de la construcció 

De l'enginyer militar Joan d'Escofet i Palau (Cadaqués 1720-

1808), no en sabem tampoc gran cosa pel que fa l'Acadèmia. En el 

seu arxiu, no hi consta cap escrit que ens permeti anar més 

enllà del que diu la seva necrològica apareguda amb 

posterioritat, la qual ens parla genèricament de l'aptitud dels 

integrants del Cos d'Enginyers de l'Exèrcit per a la secció 

d'estàtica, i de la pertinença d'Escofet a l'Acadèmia de Bones 

Lletres63 (63). Si que sabem, però, -per Renart, entre d'altres- 

que havia estat professor de l'Acadèmia Militar de Barcelona i 

que arribaria a tinent general de l'Exèrcit. 

Tornant a Josep Subirás, que sí que sabem, en canvi, que hi 

va deixar una traça visible; tanmateix és l'únic que sabem del 

seu pas per l'Acadèmia de Ciències. La seva condició de 

sobrestant a Figueres no el fa necessàriament militar, però 

tampoc podem negar aquesta condició. A l'Acadèmia fou actiu en 

la secció d’Àlgebra i Geometria fins al 1798, director d'aquesta 

                                                 
62 MONTANER, Josep Maria: La renovació de l'utillatge mental..., Op.Cit. pp 630. 

63 Nómina de Personal Académico de 1903-1904. RACAB. A. López Robert. Barcelona, 1904. pp 119. 
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secció des de 1778 fins a 1793 i revisor de 1777 fins a 1799, 

any en què va morir. Subiràs va ser un dels membres més dinàmics 

del període setcentista de l'Acadèmia, tal com ho acrediten les 

quinze memòries presentades per ell que coneixem fins avui: tres 

sobre amidament, dues sobre estereotomia, dues sobre empenta 

d'arcs i voltes, quatre sobre hidràulica i quatre sobre 

màquines64. Aspectes que constitueixen tots plegats branques 

fonamentals de conreu de la ciència properes a l'arquitectura 

durant el segle XVIII. Per a un major interès, farem alguns 

comentaris sobre les dues d'estereotomia i les dues que tracten 

les empentes d'arcs i voltes, totes quatre relacionades entre 

elles. 

En la primera comunicació65 presentada a l'octubre de 1778, 

Subiràs defineix l'estereotomia com una part important de 

l'arquitectura, que -diu- només es pot resoldre 

satisfactòriament per mitjà de la teoria. Presenta, els arcs i 

voltes com el resultat d'haver extret d'un sòlid més gran un 

altre de més petit, de manera que és el coneixement de les 

característiques geomètriques, de l'un i de l'altre, les que ens 

definiran el sòlid que finalment hem de construir. Seguint els 

tractats de Frezier, estableix, amb exemples, les equacions 

algèbriques que defineixen les línies fonamentals d'una 

configuració geomètrica determinada. 

La segona comunicació66, presentada un any després, pel 

novembre de 1779, explica, seguint les explicacions de P. 

Reynaud, la manera de trobar, algèbricament també, el centre de 

                                                 
64 Arxiu de l'Acadèmia. 

65 SUBIRAS I BARRA, José: "Arte de Montea y Cortes de Canteria" 14.10.1778. CF 16.Arxiu de la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
66 SUBIRAS I BARRA, José: "Método de hallar el centro de gravedad de las líneas, superficies 

planas o curvas y de los sólidos". 24.11.1779. CF 16. Arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona. 
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gravetat d'arcs i voltes que és -diu- una condició fonamental 

per a conèixer l'empenta d'aquells sobre els peus drets a l'hora 

de calcular aquests.  

En la tercera comunicació d'octubre de 178167 desenvolupa a 

través de Gautier els passos fonamentals que condueixen al 

càlcul de les empentes d'arcs i voltes i del dimensionat dels 

peudrets que les suporten. D'una banda, les propostes 

algèbriques de De la Hire i Parent i, de l'altra, les 

geomètriques de Palladio, Derand i Blondel. Després connecta De 

la Hire amb Belidor i Frezier, ressaltant, al llarg de 

l'exposició, tots els elements a considerar en el càlcul. 

Finalment, la quarta comunicació68 presentada el mes de maig 

de 1783, recolzant-se en Frèzier, i utilitzant alguns exemples 

pràctics, arriba fins a explicar l'estat de la qüestió del 

càlcul d'arc i voltes i del gruix dels murs en aquell moment. 

Cal dir que Subiràs extreu la problemàtica fonamental per al 

càlcul i la construcció d'arcs i voltes de tractats, existents 

tots a la biblioteca de l'Acadèmia Militar de Matemàtiques de 

Barcelona. Presenta uns problemes ja investigats pels 

tractadistes de referència, però els presenta digerits i 

adreçats a la pràctica real de la construcció de l'arquitectura. 

De 1786 a 1792 l'activitat de l'Acadèmia de Ciències havia 

augmentat, però, a partir de 1792, va entrar en una crisi 

provocada per les guerres amb França, etc., que ja enllaçaria 

amb la Guerra del Francès i el posterior tancament de la 

                                                 
67 SUBIRAS Y BARRA, José: "Cálculo del empuje o esfuerzo que hacen los arcos o bóvedas contra los 

piés derechos que las sostienen". ??.10.1781. CF 16. Arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona. 
68 SUBIRAS Y BARRA, José: "Acción de los arcos y bóvedas sobre los piés derechos". 14.05.1783. CF 

16. Arxiu de la reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
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institució ordenat per Ferran VII. No sabem si aquestes 

manifestacions del conreu de la ciència de la construcció foren 

esporàdiques o amb el temps trobarem un altre ressò, ni tampoc 

hem estudiat si tingueren continuïtat en les posteriors 

activitats docents a la ciutat, ja al segle XIX. En tot cas, 

aquest únic testimoni de l'Acadèmia és, de moment, una mostra de 

la feblesa de l'activitat científica que hi hagué en la 

construcció catalana en un moment d'evolució, mentre la 

renovació era conduïda pels homes pràctics de la confraria de 

mestres de cases. 
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V.4. A TALL DE CONCLUSIONS PARCIALS 

L'estudi dels cercles professionals actius a l'arquitectura 

de Barcelona a finals del segle XVIII ens proporciona una 

conclusió principal, que permet subratllar el protagonisme dels 

mestres de cases en l'evolució de l'arquitectura i de la 

construcció. El fet que els canvis siguin de la naturalesa que 

són, ja feia preveure el protagonisme dels mestres de cases en 

la seva concepció. Amb més motiu encara, si pensem que 

l'Acadèmia de Belles Arts no va arribar a Barcelona, o si pensem 

què la fama de l'enginyer militar i la seva participació en la 

construcció s'havien esgotat, sense la continuïtat de l'enginyer 

civil, en el darrer terç del segle. 

Certament, que resta l'interrogant del paper que tingueren 

aquells enginyers militars i les seves obres. Hem ressaltat la 

seva importància en la consecució d'un sector modern, per la 

seva importància sobre l'evolució dels mestres de cases, però 

hem vist, en canvi, que des del punt de vista de la construcció, 

que en aquell moment és sobretot economia, empenta i 

creativitat, aquella influència és molt minsa. 

Amb això no volem dir que els coneixements específics que 

aquests enginyers conrearen, no marquessin el camí que, a la 

llarga, havia de permetre la modernització de la tècnica. 

Evidentment que, són els únics plantejaments científics. 

Tanmateix, aquests plantejaments, aquí o en qualsevol indret, ja 

hem dit que no fructificaran en la pràctica real de la 

construcció fins molt entrat el segle següent. Caldrà cercar les 

traces de la seva continuïtat a través de l'ensenyança de les 

Matemàtiques i la Física al llarg del segle XIX per a veure si, 

malgrat que sigui molt feble el fil que ara hem vist teixir a 

Josep Subiràs i Barra, continua fins a lligar la pràctica de 

l'arquitectura. 
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A mesura que hem anat escrivint, hem anat traient 

conclusions parcials. Ara caldria, doncs, posar-les una davall 

de l'altra i tindríem enllestit aquest capítol de conclusions 

generals. Però, la perspectiva de globalitat que hem anat 

adquirint al llarg del nostre treball ens pot fer ressaltar, ara 

en acabar-lo, aquelles coses que considerem substancials de la 

nostra recerca i emfasitzar-les, deixant de banda altres 

aspectes que, tot i ser importants, no són, en canvi, 

imprescindibles. 

Per això hem decidit escriure aquestes conclusions generals 

reunides en quatre punts. El primer sobre Josep Renart, obligat 

en certa manera, però menys important; el segon i el tercer, que 

constitueixen el nucli central de la recerca, l'un sobre les 
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característiques de la construcció a Barcelona a finals del 

segle XVIII, i l'altre sobre els seus protagonistes; finalment, 

un quart, sobre allò que, ja a la introducció, hem anomenat la 

construcció catalana, tractant de retrobar la perspectiva amb 

què vàrem iniciar el treball.  

Si haguéssim de resumir en poquíssimes paraules els dos 

punts centrals, que constitueixen el nucli de la tesi, diríem 

que durant el darrer terç del segle XVIII es produïren a 

Barcelona les condicions generals que menaren a la modernització 

de l'arquitectura i la construcció catalanes. Aquesta 

modernització, impulsada pels mestres de cases locals, va 

suposar també uns canvis tecnològics que poden ser considerats 

com el començament d'una nova manera de construir.  

Vegem ara, doncs, en detall, cada un dels punts: 

1. Llums i ombres de Josep Renart  

Tot i que aquesta no és una recerca de caire biogràfic, el 

fet que Josep Renart i Closes hagi estat contínuament en el 

centre de la nostra reflexió justifica i, en certa manera, 

demana ara en les conclusions, un judici global sobre la seva 

figura professional emès des de la perspectiva que dóna el fet 

d'haver interpretat el seu pensament i d'haver conviscut més de 

dos anys amb els seus escrits.  

Renart es troba al bell mig d'una nissaga de mestres de 

cases i arquitectes; és fill d'un dels més notables dels anys 

centrals del segle XVIII i, a la vegada, és el pare d'un dels 

arquitectes més notables de les primeries del segle XIX. Hereu 

privilegiat d'un reputat estatus professional familiar, en 

propicia, doncs, la pervivència. 
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Josep Renart es troba immers en un món canviant, que malda 

per passar de l'etapa preindustrial a l'etapa industrial. Un 

estat de canvi que serà reflectit també per l'arquitectura i per 

la manera de construir.  

A més, pel fet de pertànyer a l'elit del gremi i, a la 

vegada, per la seva condició de funcionari de la Corona es troba 

entremig de la societat civil i el funcionariat militar, cosa 

que li confereix una perspectiva àmplia i privilegiada del que 

s'esdevé en el seu temps. Potser és precisament aquesta posició 

intermèdia la que l'impulsa a atansar-se a la condició de 

professional liberal, cercant en la neutralitat econòmica i en 

el distanciament del litigi la valoració de la seva qualitat 

tècnica i vendre aquesta com a professional independent. 

Apassionat per l'arquitectura, Renart està especialment 

vinculat a allò que té a veure amb el seu procés d'execució, de 

tal manera que pot ser considerat com un home de la construcció. 

De la construcció com a pràctica amb què s'ha nodrit l'ambient 

familiar i gremial, i de la construcció com a teoria i com a 

ciència que coneix mitjançant els seus contactes amb els 

enginyers militars. 

Josep Renart, doncs, es troba enmig d'un món de transició 

que es debat entre el passat i el futur, en el qual succeeixen 

canvis que han de portar la societat de l'antic règim a la 

modernitat. Això acredita el nostre autor com a coneixedor de la 

realitat del seu temps, però és tan al bell mig de tot que de 

vegades té poca perspectiva per a explicar-se la totalitat 

d'allò que succeeix al seu entorn.  

La Guerra del Francès, que l'obliga a fer un llarg descans 

en el seu treball, constitueix la seva fortuna perquè el posa en 

la situació, insòlita per a un home com ell, d'haver d'escriure 
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de manera sistemàtica i ordenada, sobre el seu món professional, 

amb la sort afegida per a nosaltres que els escrits ens hagin 

arribat. Són precisament aquests textos els que, a falta d'una 

obra construïda notable, consagren Josep Renart com una persona 

transcendent i com una font d'informació adequada per a 

estudiar, sobretot la vessant de construcció de l’època en què 

ell va viure. 

2. La construcció a Barcelona a finals del segle XVIII 

Precisament en el temps de Josep Renart, durant el darrer 

terç del segle XVIII, a causa de factors diversos, Barcelona va 

enregistrar un desenvolupament progressiu de l'activitat 

econòmica, fet que va propiciar un gran increment del procés 

d'urbanització -amb un augment molt considerable de la 

construcció d'edificis, fonamentalment per a l'habitatge, però 

també per a la indústria- en allò que podríem considerar l’àrea 

de la construcció quotidiana. 

Aquest increment del volum de construcció impulsà canvis en 

el sector i també la modernització de les tècniques 

constructives, una modernització que, com veurem, s'expressà 

segons les noves necessitats majoritàries: els habitatges. 

Enmig d'una gamma que va de la reforma i l'ampliació a la 

nova construcció, i enmig també d'una gran diversitat física 

d'aquesta arquitectura d'habitatge, sorgeix un tipus d'actuació, 

operada unes vegades en edificis existents, i altres vegades en 

edificis nous, que inicialment s'anomenà casa d'escaleta, 

al·ludint a la petita escala desenvolupada en una caixa vertical 

que ateny als diferents pisos d'un edifici. Tècnicament, aquesta 

escala té una conformació basada en la volta de maó de pla i 

paret perimetral també de maó. Hi ha encara, però, dos altres 
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elements importants que són característics d'aquest procés de 

modernització: el sostre estanc i el terrat pla. 

El sostre estanc s'aconsegueix tancant amb revoltons els 

entrebigats de fusta i construint al damunt un paviment de 

rajola, el qual confereix un major aïllament entre plantes, que 

ara allotgen habitatges distints. Més enllà de la seva adaptació 

funcional, aquest sostre, per la naturalesa dels seus materials 

i per la manera de ser construït, es configura tècnicament com 

un element que ofereix major capacitat de travada que la que 

tenia el sostre antic que ara és substituït.  

El terrat, fet amb tres gruixos de rajola construïts damunt 

d'un embigat inclinat (amb sostremort o sense) es construeix en el 

lloc de l'antiga teulada, disminuint així el volum d'edificació i 

sobretot el pes, que resta considerablement alleugerit. 

Tècnicament, tant l'escala com el sostre i el terrat, formen 

part d'una mateixa recerca estructural que busca l'alleugeriment 

de la massa construïda a base d'augmentar la seva travada. De 

manera que, admetent el millorament d'aquesta i la disminució de 

pes, s'imposa, a continuació, la substitució de les gruixudes 

parets de pedra per unes altres de molt més primes, de maó. 

Aquest canvi en les parets significa, a més de la corresponent 

disminució de pes, en general i sobre el fonament, un notable 

guany de superfície, una millora de l'acabat i una major 

seguretat a llarg termini, però, sobretot un procés de 

construcció més racional i molt més quantificable econòmicament, 

cosa que implica un major control dels guanys. 

Si bé no tenim totes les dades, tot fa pensar que aquest ús 

extensiu del maó (a l'escala, als sostres, al terrat, a les 

parets, etc.) vingué a ampliar enormement les tècniques de 

treball amb la paleta i propicià l'aparició de l'operari 
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d'aquest nom, el paleta, una figura més adequada a la divisió 

del treball i al procés de salarització que es trobava en marxa 

en aquests moments. La figura del paleta, a la llarga, 

substituirà l'antic mestre de cases i el corresponent fadrí. 

Així doncs, la modernització de la construcció del darrer 

terç del segle XVIII no es va produir sobre bases científiques. 

No hi hagueren avenços en l’àmbit del que hem anomenat la 

ciència de la construcció, ni els avenços que es registraren 

foren directament provocats per aquesta ciència. El sentit 

d'aquella modernització és fonamentalment funcional i, sobretot, 

econòmic, basat en l'alleugeriment que permetia construir amb 

menys temps i menys cost els habitatges per a atendre la 

conseqüent demanda de caire popular. 

No obstant això, cal tenir molt present que es tracta d'un 

procés desencadenat al caire de la industrialització incipient, 

és a dir, en un marc de racionalització de la producció i del 

conreu d'una manera de pensar, influenciada per la Il·lustració, 

de manera que tot i que les bases dels canvis tècnics no tenen 

una arrel científica sí que obeeixen al signe dels temps. 

3. Els protagonistes dels canvis 

Tanmateix, la transformació de la construcció quotidiana 

només la podien portar a terme els mestres de cases, que eren 

els únics agents que en aquells moments operaven en el mercat de 

la construcció local. 

Aquests mestres de cases, veritables i únics arquitectes 

catalans, també eren quelcom distint de la confraria corporativa 

d'un segle abans, perquè al llarg del segle XVIII havien 

experimentat una sèrie de transformacions i s'anaren convertint 

en una espècie de "lobby", en un grup de pressió econòmica, que 
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feia servir la vella estructura corporativa per a controlar les 

noves exigències del mercat. Al mateix temps que la seva 

mentalitat gremial evolucionava d'acord amb les noves exigències 

dels temps, impulsada pel caràcter irreversible de les 

transformacions. Així, és palesa la seva obertura vers una 

cultura professional més àmplia, i la voluntat de renovar 

l'acció pedagògica de la corporació, basant-se en una sòlida 

creença en l'Aritmètica i el Càlcul com a motor de treball. 

Els canvis en el sector havien començat anys abans amb un 

procés de concentració de capital i d'empreses que beneficiava 

el grup dirigent dels mestres de cases i provocava la 

salarització d'una base professional més àmplia. Aquest grup 

dirigent, amb molts lligams familiars i econòmics entre els seus 

membres, exercia un control sobre les contractes i sobre els 

càrrecs de caire oficial del sector. 

En aquestes transformacions, operades lentament, hi 

tingueren alguna cosa a veure els canvis físics que havia sofert 

la ciutat durant el segle XVIII, en els quals jugava un paper 

principal l'acció pública de la Corona i la omnipresència de les 

obres de fortificació i dels enginyers militars que les dirigien. 

Aquests enginyers, com els de la resta dels territoris 

espanyols, eren formats a l'Acadèmia Militar de Matemàtiques de 

Barcelona, institució que actuava de caixa de ressonància en el 

conreu de les Matemàtiques i el Dibuix i en la difusió del debat 

sobre la ciència de la construcció, tot i que -com ja hem dit- 

aquesta ciència no fecundaria encara la tècnica en aquell final 

del segle XVIII i el debat teòric no tindria cap translació 

pràctica en el terreny del que s'anomenava arquitectura civil. 

Cap a la tercera part del segle la influència dels militars 

a Catalunya havia minvat. Les obres havien disminuït i el sector 
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operava, sobretot, en la construcció d'habitatges de lloguer. A 

més, l'alternativa de l'enginyer civil -que s'havia produït a 

França- no fou aquí possible, de manera que les iniciatives eren 

totalment en mans dels mestres de cases locals. 

Aquests mestres de cases s'agrupaven, doncs, en una 

Confraria renovada que mostrava una gran vitalitat per a fer 

front a les noves exigències de creixement de la ciutat. Es un 

exemple més de la vitalitat de les institucions gremials que 

il·lustrats com ara Antoni de Capmany o Romà Roca i Rosell, en 

contra d'altres tesis oficials a la Cort, demanaven abonar si es 

volia assolir el progrés de l'economia i del país1. 

Els mestres de cases, l'elit dels quals no dubtava a 

qualificar-se a si mateixa com a "arquitectes", no necessitaven 

per a res el suport d'una acadèmia d'arquitectura, i menys si 

això havia de ser en detriment de la seva quota de poder. Però 

no sembla tampoc que l’Academia de Nobles Artes de San Fernando 

estigués molt interessada per arribar a territoris tan 

"llunyans". 

Així, aquests mestres de cases, les mateixes famílies, i els 

mateixos cognoms, -els Soler i Ferrer, els Renart i Arús, els 

Serra i Bosch, els Màs i Vila, els Mestres i Gramatxes, etc.- 

sobreviuran a la Guerra del Francès, seran hegemònics encara 

durant la primera meitat del segle XIX i, a poc a poc, enviaran 

els fills a estudiar a Madrid i es prepararan per a portar ells 

mateixos -amb la lògica concurrència de noves incorporacions- 

l'Escola d'Arquitectura i les regnes de la nova professió a 

Barcelona, durant la segona meitat del segle XIX. 

                                                 
1 Vegeu, per exemple, LLUCH, Ernest: "La Catalunya del segle XVIII i la lluita contra 

l'absolutisme centralista. El Proyecto del Abogado General del Publico de Francesc Romà i 

Rosell" a Recerques n. 1, pp 33-50. Barcelona, 1970. 
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4. Les arrels de la construcció catalana 

Això no obstant, com ja hem dit en la introducció, hem 

escrit aquesta tesi amb la mirada posada a mig segle XIX, en les 

característiques i l'extensió del que hem anomenat la 

construcció catalana. Parlem-ne ara una mica. 

El nom de construcció catalana és, en part, el producte de 

la mitificació operada al final del segle XIX, d'una manera de 

construir que havia reeixit a partir de 1850. Aquesta 

mitificació, en la qual participaren els mateixos arquitectes 

modernistes catalans, tingué la seva base en l'acceptació palesa 

del sistema a fora de Catalunya. 

Concretament a Madrid, on la construcció tenia les 

característiques expressades per Juan de Villanueva, a qui ens 

hem referit en la pàgina 245, a mesura que el segle XIX anava 

avançant, eren distintes les veus que reclamaven una construcció 

més lleugera2. Algunes demanaven expressament de mirar la manera 

de construir de Catalunya3 i altres, com es ara el Marqués de 

Salamanca, no dubtaven d'endur-se'n d'aquí els arquitectes, 

mestres i paletes necessaris per a bastir els seus habitatges. 

Era tal l’èxit d'aquesta manera de construir que arribà fins i 

tot als Estats Units d'Amèrica4. 

La construcció catalana, doncs, és un sistema basat en les 

tècniques del maó que realitza el paleta. Un sistema 

estructuralment fonamentat en la capacitat de travada d'uns pocs 

                                                 
2 Vegeu, entre d'altres, els articles de A. FERNANDEZ DE LOS RIOS a la revista Anales de la 

Construcción y de la Industria. Madrid, 1876-1890. 
3 Aquesta posició és sostinguda per arquitectes com ara Segundo de Lema, Belmàs, Marañón i, 

sobretot, Juan Bautista Lázaro de Diego. Vegeu, per exemple, GONZALEZ AMEZQUETA, Adolfo: "El 

neo-mudéjar y el ladrillo en la Arquitectura Española", pp 3-43 de Arquitectura. Madrid, 1969. 
4 ROSELL, Jaume: "Enginy en l'arquitectura del segle XIX..." Op.Cit. 
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elements que pugen gradualment tots alhora. Aquest sistema no 

podria existir si no fos per les característiques especials del 

maó i de la rajola que fem servir a Catalunya. 

És una manera de construir senzilla, fàcil i ràpida, de gran 

lleugeresa, cosa que la fa molt funcional des del punt de vista 

econòmic. L'exemple paradigmàtic són les illes de cases de 

l'Eixample de Barcelona, on el sistema ha mostrat, durant moltes 

dècades, una capacitat d'adaptació extraordinària. 

Efectivament, des del punt de vista de l’ús, les 

possibilitats espacials d'aquestes cases, en part conferides per 

les característiques de la seva estructura física, són a la vista 

i han estat estudiades a bastament. Des del punt de vista tècnic, 

es tracta d'un sistema que ha anat assimilant, a més del maó, les 

innovacions fonamentals del segle basades en l’ús del ferro, del 

ciment, etc. I, finalment, es tracta d'un procés constructiu que 

es basa sempre en una mateix sistema de carcassa però que pot ser 

revestit amb més o menys riquesa, cosa que fa que es pugui 

adaptar al nivell econòmic i artístic desitjat en cada cas. 

La sistematització d'aquesta manera de construir s'esdevé a 

mig segle XIX, coincidint amb la dinamització de la política i de 

la economia, amb la perspectiva de l'enderrocament de les 

muralles de la ciutat i amb l'obertura a Barcelona de l'Escola de 

Mestres d'Obres, la primera escola de caire politècnic que amb el 

temps es transformarà en l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. 

Durant molts anys, en un amplíssim sector dels mitjans 

professionals, s'ha pensat que aquelles construccions eren el 

producte de la tradició, però ara podem assegurar que es tracta 

d'una construcció moderna que no te res a veure amb la tradició. 

Moderna en el plantejament tècnic global, en la manera de fer, 

en els materials i en tot. 
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Aquest sistema modern, és el que s'implanta precisament al 

final del segle XVIII, amb la casa d'escaleta, amb els canvis en 

el sostre i la teulada, amb l’ús del maó en lloc de la pedra i 

amb el naixement del paleta, tal com hem intentat demostrar en la 

present tesi doctoral, la qual atenent aquest raonament es podria 

titular, per exemple, "Les arrels de la construcció catalana". 

Es tracta d'una modernitat, el procés d'innovació tecnològic 

de la qual, es produeix al marge de l'evolució de la ciència de 

la construcció, i és conduït pels mestres de cases locals que 

mostren una gran empenta i creativitat. Si haguéssim de pensar 

en un model, i salvant sempre les distàncies abismals provocades 

de forma immediata per una economia dèbil i precària com la 

nostra, podríem dir que els fets a Catalunya s'esdevenen d'una 

manera més semblant a allò que succeeix a Anglaterra que no pas 

a França, tot i la influència palesa de la cultura del país ve 

ï, en el sentit d'una major presència del que anomenem la 

societat civil, més que de les institucions de la Corona en 

aquest cas i en aquest temps que ens ocupen. 

Per a acabar, volem expressar la nostra sospita que, per a 

Catalunya, i més concretament per a l'Escola d'Arquitectura de 

Barcelona, aquesta manera de construir no ha estat només una 

forma de resoldre els habitatges, sinó que, amb el temps, s'ha 

anat convertint en una manera d'aproximar-se a l'arquitectura, i 

tan és així que, potser fins i tot obres que no són d'habitatge, 

del segles XIX i XX, han estat pensades i concebudes des 

d'aquesta construcció, des del que d'una manera poc rigorosa hem 

anomenat la construcció de paret de càrrega. 

Però tot això, només són pensaments, unes altres hipòtesis 

que caldrà comprovar. 

Barcelona, setembre de 1996 
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LÀMINA XXX 

 

Interpretació d’un projecte, realitzat en 1787 per Josep Renart i 
Francesc Mestres, de 18 habitatges (pels capellans i de lloguer) 
al Palau de la Comtessa de Barcelona, propietat del Duc d’Alba. 
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Civile. Charles-Antoine Jombert. Paris, 1760. 
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Tratados de Arquitectura..., Op.Cit. 
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APÈNDIX II (1). INVENTARI "POST-MORTEM" DE LA BIBLIOTECA DE FRANCESC RENART (29.07.1791) 
 
 
 

Transcripció no literal respectant l'ordre dels documents. En negreta els 
llibres que han estat considerats. 

Els títols precedits d'un asterisc, estan ratllats a l'original i es llegeixen 
amb dificultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Els nou tomos de Tosca 
-Els 4 tomos de Cerdà (Aritmética, Algebra, Geometria i Artilleria) 
-2on, 3er i 4art tomo de Matematiques del P. Joan Wendlingen S.I. 
-Arquitectura militar de Medrano 
-Serlio traduït per Villalpando 
-Arquitctura de Philibert de Lorme 
-Garcia de Geometria 
-Frezier de Stereometria 2 tomos en octau  
-Llibre d'Ordenances de Comerç del Principat 
-5 tomos en fol de Belidor (Hidraulica i Science) 
-2 tomos 8au Arquitectura Civil i perspectiva de Galli Bibiena 
-1 tomo en fol Cortes de canteria del P. Derand 
-1 tomo en fol Cortes de canteria de J.B. de la Rue 
-1 tomo de Arquitectura de Juan Marot 
-2 tomos fol de la Arquitectura Moderna de Carlos Antonio Jombert 
-Un tomo en fol del Curs d'Arquitectura de C. A. D'Aviler 
-Martín Cortés: De esfera y arte de navegar, un tomo en fol 
-Descripción del Real Monasterio del Escorial 
-Un tomo en fol que conté la segona part de Arte y Uso de la Arquitectura de L. de San Nicolás 
-2 tomos fol de la Arquitectura Moderna o Art de ben edificar per tota especie de Personas imprés 
per Claude Jombert 

-Diccionari d'Arquitectura de A. Ch. D'Aviler  
-Diccionari Sobrino francés-español, dos tomos fol 
-P. Rieger de Arquitectura Civil 
-1 tomo en fol de Stereometria o secciones cónicas de M. Frezier 
-Un tomo en fol del padre Domingo Douat Carmelita 
-Un tomo en quart de Aritmética de Corachán 
-La agricultura del P. Agustí prior 
-Tractat de ponts i calçades per M Gautier 
-Tractat de fortificació per M. Sanchez Taramás, dos tomos en quart 
-Historia de D. Quijote de la Mancha 
-Gramatica francesa 
-Elements de totes les ciencies 
-Un llibre de satires francés 
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ENQUADERNATS EN PERGAMI 
 
 
-2 tomos en fol de Perspectiva de Andres del Pozo 
-Un tomo en fol de Arquitectura y Escultura de Arfe y Villafañe 
-Historia del siti de Baldach 
-La juventud triunfante 
-Vida de Sor Maria de Agreda  
-Medidas militares de Lucuce 
-Compendi de Vitruvio traduit per Castañeda 
-Ordenanzas de Madrid  
-Ordenanzas Militares  
-Colecció de máquines tomo 1o en quart  
-Select et versi testamenti e profani xxxxribus, dos tomos en octau 
-Lo segon tomo del Pensador Matritense en octau 
-Arte de cocina, un tomo en octau 
-5 Ordenes de Arquitectura, traducido por Caxesi 
-La gran defensa por D. Felix 
-Fortificació de les plassas per Gabriello  
-Un tomo en quart dels fastos de Ovidio Nasón 
-Primer y tercer tomo del Hijo de David 
-Tres tomos de David Perseguido 
-Un tomo de David Arrepentido 
-Reyes nuevos en Toledo 
-Carta del P. Codorniu, jesuita. 
-La Compañia de Manfredonia 
-Compendio de la Religión 
-Vitruvio de Arquitectura un tomo en quart 
-Osteologia de Puig 
-Secreti de Alesio 
-Arte de escribir  
-Llibre manuscrit de principis de geometria 
-Transl·lacio dels PP Agustins calçats de Barcelona al nou convent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT:  
 
Inventari dels bens de Francesc Renart fet el 29 de juliol de 1791 pel notari Jacint Baramon 
ARXIU DE PROTOCOLS DE BARCELONA. Manual de 1791, fol 158-160, 197-204 i 239-243.  
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APÈNDIX II (2). INVENTARI DE LA BIBLIOTECA DE FRANCESC RENART I ARÚS (27.10.1847) 
 
 

Els títols precedits d'un asterisc estan ratllats a l'original i es llegeixen amb dificultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aritmética y Algebra. Poy 
-Aritmética demostrada. Corachán 
-Manual de Algebra. Oriol 
-Aritmética y Geometria. Garcia Berruguilla 
-Aritmética y geometría práctica. ?Varas 
*Geometria elemental y práctica de la Academia de Ingeneieros (manuscrito) 
-Elementos de geometría y de dibujo lineal. Oriol 
*Geometria teórica y práctica de la Academia de Ingenieros 
-Geometría práctica y medición de tierras. Hijosa 
*Geometria, Arquitectura y Perspectiva teórica para la última. Bibiena 
-Mediciones de tierras. Avila 
-Agrimensura y aforaje. Verdejo 
-Traité de l'Arpentaje. Ozaman. 
*Aritmética y geometria práctica de la Academia de San Fernando. Varas  
-Art de laver les plans. Verkaven 
-Medida y cálculo de desmontes y excavaciones en terrenos regulares (manuscrito) 
-Matemáticas. Tosca 
-Matemáticas. Cerdá 
-Matemáticas. Baïls 
-Matemáticas. Wendlingen 
-Matemáticas. Gulielmini 
-Tratado sobre el círculo (*titulado la campana de Manfredonia) 
-Compendio de la esfera. Martín Cortés 
 
 
-Los 5 órdenes de Vignola. Caxesi 
-Idem, avec les leçons elementaires des ombres dans l'architecture. Delagardette 
-Il Vignola ilustrato da Verti 
-Arquitectura Civil. Serlio 
-Arquitectura Civil. De Lorme 
-Arquitectura Civil. Jombert 
-Arquitectura Civil. Blondel 
-Arquitectura Civil. Marot 
-Arquitectura Civil. Daviler 
-Arquitectura Civil. Lorenzo de San Nicolás 
-Arquitectura Civil. Benavente 
-Arquitectura Civil. Baïls 
-Arquitectura Civil. Durand 
-Arquitectura Civil. Valzania 
-Arquitectura Civil. Vitruvio (traducción en italiano por Barbaro) 
-Arquitectura Civil. Milizia 
-Arquitectura Civil. Brizguz Bru 
-Arquitectura Civil. ?Zara 
-Compendio de Vitruvio por Perrault traducido por Castañeda 
-El Arquitecto Práctico. Plo i Camin 
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-Elements d'Stereotomie pour la coupe des pierres. Frezier 
-Coupe des pierres et des bois. Fezier o *Elements d'Stereotomie por la coupe des pierres. 
Frezier 

-Coupe des pierres. De la Rue 
-Cortes de canteria. Simonin 
-Architecture des voutes. Derand 
-Compendio de la esphera por Martín Cortés 
 
 
-Tratado elemental completo de dibujo lineal y su atlas. Oriol 
-Regles du dessin et de laver. Buchotte 
-Science des ombres. Dupain 
-Regole di chiaroscuro in Architettura. Carlo Amati 
-Methode pour dessins avec des carreaux mi-partís par diagonale des deux couleurs. Douat 
-Perspectiva Pictorum et Architectorum latín e italiano. Andrea Putei 
-Perspectiva. Andrea Pozzo 
-Perspectiva. Bibiena 
 
 
-Architecture Hidraulique. Belidor 
-Arquitectura hidraúlica. Baïls 
-Sperimenti idraulici. Michelotti 
-Traite des Ponts et des Chemins. Gotier 
-Descripción de los canales imperial de Aragon y real de Tauste 
-Canal de Urgel 
-Theorie et practique du jardinage 
 
 
-Colección de máquinas escogidas. Suarez (tomo 1 º ) 
 
 
-Memoria de los arquitectos antiguos y modernos. Milizia 
-Arte de las Bellas Artes. Milizia 
-Id. id., traducido por Cean Bermúdez 
-Id. id., traducido por March con tratado de sombras de Ginesi vertido por Pedro Serra 
-Descripción de El Escorial 
-Carta històrico-artística sobre la lonja de Mallorca. Jovellanos 
-Apuntes sobre la historia de la Arquitectura y observaciones sobre la gótica. Inclán 
-Obras de Arquitectura, Pintura y Escultura de las Iglesias de Roma. 
-Roma ricercata al suo sito con tutte le curiosita antiche e moderne che in esse si trovano. 
Martinelli 
-Escultura y Arquitectura. Juan de Arfe 
 
 
*Estatuto de la Academia de San Fernando 
*Estatuto de la Academia de San Carlos de Valencia 
-Tratado de Cabrevación. Tor 
 
 
-Diccionario de Arquitectura Civil. Baïls 
-Dictionaire d'Architecture Civile et Hidraulique. Daviler 
-Dizionario delle Belle Arti. Milizia 
-Diccionario de la Lengua Castellana. Academia Española 
-Diccionario Catalán y Castellano. Esteve, Belvitje, Juclà 
-Diccionario Francés-Castellano y viceversa. Nuñez Taboada 
-Diccionario castellano-Italiano y viceversa. Franciosini 
  
-Estatuto de la Academia de San Fernando 
-Estatuto de la Academia de San Carlos 
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-Tratado de Caprevación y Laudemios. Tor 
-Constitucions de Sancta Cilia en Catalán Antiguo, Moderno y Castellano 
-Arte de edificar sin agravio del veí. Cabanach. 
-Bandos de buen gobierno y policia urbana de Barcelona de 10 de mayo de 1839 y 2 de marzo de 
1843. 
 
 
 
 
  

OBRAS MILITARES 
 
-Tratado de matemáticas para la infanteria. Campmany y Baïls 
-Nociones militares. Lucuce 
-Medidas. Lucuce 
-Fortificación. Lucuce 
-Elementos de fortificación ataque y defensa de plazas. Le Blond 
-La gran defensa método de fortificación. Prosperi 
-Expugnazione e difesa delle fortezze. Busca 
-Tratado de fortificación de la Academia de Ingeneiros (manuscrito) 
-Arquitectura militar. Medrano 
-Science des Inginieurs. Belidor 
-Arte de construir los edificios militares y civiles. Muller-Sanchez Taramás 
-Fortificación de campaña. Gaudí 
-Tratado de Castramentación. Ferraz 
-Guia del oficial de campaña. Bouillé 
-Prontuario de las obligaciones del oficial particular al servicio de campaña. Molina 
-Ordenanzas de Ingenieros 
-?      de fortificación militar Caminos y Puertos 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS 
 
-Cadena de 10 canas 
-Escuadra de agrimensor 
-Plancheta con alidada de laton 
-Grafometro con brújula 
-Percha para nivelar con tablilla y ?     marcados con aquella para ? pies de Burgos 
-Dos planchas de dos a cuatro varas de Burgos cada una 
-Dos de 1 cana catalana id. 
-Un plumero para agua de 40 plumas medida de Barcelona 
 
  

Signat: ? Renart, 27 d'octubre de 1847 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT:  
 
Lligall XLIV (5).(Bibliografia de 27 d'octubre de 1847). Arxiu Renart. BIBLIOTECA DE CATALUNYA.  
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APÈNDIX II (3). INVENTARI DE LA BIBLIOTECA DE FRANCESC RENART I ARÚS (1853 ?) 
 

Els títols precedits d'un asterisc estan ratllats a l'original i es llegeixen amb dificultat. 
 
 
 
 
 
  

OBRES EN FOLI 
 
 

(Pastes) 
 
-Architecture des voutes. Derand. 1 
-Architecture. Philibert Delorme. 1 
-Arquitectura. Sebastiano Serlio Boloñés. 1 
-Architecture Hidraulique. Belidor. 4 
-Architecture. Jean Marot. 1 
-Architectura. Fray Laurencio de San Nicolàs. 1 
-Arte de la Montea o Cortes de Canteria. Simonin. Delagardette y trad.por Martinez de la Torre y 
Asensio. 1 

-L'Art de bien bàtir. Jombert. 2 
-Architecture Moderne. Blondel. 2 
-Cours s'Architecture. D'Aviler. 1 
-La Science des Ingenieurs. Belidor. 1 
-Nuovo Corso d'Architettura Civile. Ginesi. 
-Coupe des Pierres. De la Rue. 1 
-Il Vignola illustrato da Verti. 1 
-Descripción de los canales Imperial de Aragon y Real de Tauste. 1 
-Descripción del Real Monasterio del Escorial. Ximenez. 1 
-Atlas de Dibujo Lineal. Oriol. 1 
-Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar. Cortés. 1 
-Dictionaire d'Architecture Civile et Hidraulique. D'Aviler. 1 
-Diccionario de la Lengua Castellana. 2a edición. 1 
-Diccionario Castellano-Catalan-Latino. Esteve i Belvitjes. 1 
 
 
 

(Holandesa) 
 
-Sperimenti Hidraulici. Micheloti. 1 
-Perspectiva di Pozzo. 1 
-Perpectiva Pictorum et Architectorum. Putey. 1 
-Histoire du siège de Bolduc. 1 
 
 

(Pergamí) 
 
-Escultura i Arquitectura. Arfe. 1 
-Los 5 Ordenes de Viñola. Caxesi. 1 
-Archittetura. Antolini. 1 (És el tractat de Milizia, Antolini és l'editor) 
-Tratado de sombras. Amati. 1 
-Speculum Romanae Macnificentiae. 1 
-La gran defensa. Método de fortificación. Prosperi. 1 
-Arte nueva de escribir. Diaz Morante. 1 
-Examen Eclesiasticum. Potestá. 1 
-Vida de Sor Catherina Thomás. 1 
-Luz de la Fe. 1  
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(Rústega) 
 
-Leçons d'Architectura. Durand. 3 
-Règle des Cinq Ordres d'Architecture de Vignole avec les leçons elementaires des Ombres. 
Delagardette. 1 
-Principe d'escriture. Gilbert. 1 
-Canal de Urgel. 1 
 
 
 
 

OBRES EN QUART 
 
 

(Pastes) 
 
-Elements d'Stereotomie pour la coupe de pierre et de bois. Frézier. 2 
-Elementos de Arquitectura Civil. Traducción de Benavente. 1 
-Arte de ver. Traducción al castellano por March con un tratado de sombras de Ginesi, vertido por 
Serra. 1 

-Instituciones de Arquitectura. Valzania. 1 
-Traité des Ponts et des Chemins. Gautier. 2 
-Cartas sobre la Lonja de Mallorca. Jovellanos. 1 
-Nociones Militares. Lucuce. 1 (és el llibre de March) 
-Arte de construir los Edificios militares y civiles. Muller traducido y adicionado por Taramás.2 
-Tratado de Castramentación. Ferraz. 1 
-Ordenanza de Ingenieros. 2 
-Fortificación de Muller. Traducción de Taramás (1t pasta i 1t pergamí). 2 
-L'art de laver les plans: por Werkaven. 1 
-Regles du dessin et du Lavier. Buchotte. 1 
-Science des Ombres. Dupain. 1 
-Methode pour dessiner avec des carreaux mis-partíe de deux couleurs. Douat. 1 
-Aritmética demostrada. Corachan. 1 
-Lecciones Matemáticas. Cerdà. 4 
-Aritmética y Geometría Práctica de la Real Academia de San Fernando. 1 
-Aritmética y Geometría. Garcia Berruguilla. 1 
-Elementos de Geometria i Dibujo lineal. Oriol. 1 
-Traité de Jardinage. 1 
-Agricultura. Fr. Miguel Agustín. 1 
-Diccionario Español y Francés. Sobrino. 2 
-Don Quijote de la Mancha. 2 
-Fábulas de Iriarte. 1 
-Cartas Marruecas. Cadahalso. 1 
-Teatro Español. 1 
-Aforismos. Perez. 1 
-Guerras de Navarra i Cataluña. Codina. 1 
-Diccionario Castellano-Francés i vicerversa. Nuñez Taboada. 2 
-Historia de la Sociedad Humana. Traducción de Vela. 1 
-Escuela de Señoritas. Traducción de Palacio. 1 
-Instrucción de la Juventud. Govinet. 1 
-Práctica del Púlpito. 1 
-La cuisiniére parisiéne. 1 
 
 
 

(Holandesa) 
 
-Compendio de Vitruvio. Perrault traducción de Castañeda. 1 
-Dizzionario delle Belle Arti. Milizia. 1 ó 2  
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-Tratado de Fortificación. Manuscrito de la Academia de Ingenieros. 2 
-Tratado de Matemáticas. Campmany. 1 
-Atles des tables elementaires de Geographie Ancienne et Moderne. 1 
-Aguileta. Sermones. 1 
-Diccionario Español-Italiano y viceversa. Franciosini. 2 
-Voz de la Naturaleza. Vila. 1 
-Biblioteca Musarum. 2 
 
 
 
 

(Pergamí) 
 
-Principii d'Architettura Civile. 3 
-I dieci libri de l'Architettura de Vitruvio. Traducción de Barbaro. 1 
-Escuela de Arquitectura Civil. Brizguz i Bru. 1 
-Medidas Militares. Lucuce. 2 
-Elementos de Fortificación. Lucuce. 1 
-Espugnatismo e Diffesa delle fortezze. Buscá 1 
-Las Campanas de Manfredonia o Tratado del Circulo. Balbasor. 1 
-Elementos de Aritmética y Algebra. Poy. 1 
-Id. id. Segunda edición. 1 
-Rudimentos de las razones y proporciones con aplicación del Algebra. Poy. 1 
-Medida y cálculo de desmontes y excavaciones en terrenos irregulares (manuscrit). 1 
-Osteologia Metódica. Puig. 1 
-Opera Médico-Matemática. Gulielmini. 1 
-Medicina. Hermanni. 1 
-Tratado de Calrevación, según el derecho y estilo de Catalunya. Tor. 1 
-Ordenanzas de Madrid. Ardemans. 1 
-Prontuario sobre Vales Reales. 1 
-Arte poética española. Diaz Renquijo. 1 
-Gramática Francesa. Chantrau. 1 
-Historia de la Real Académia de Buenas Letras de Barcelona. 1 
-Obras de Gracián. 1 
-Eruditos a la Violeta. 1 
-Carta consolatoria a la ciudad de Guanajuato. Fernandez de Sousa. 1 
-Los Reyes Nuevos de Toledo. Lozano. 1 
-Compendio de los Soberanos de Europa. Trincado. 1 
-Vida de San Francisco de Sales. 1 
-Vida de la Madre Sor Maria de Jesus. 1 
-Insinuación de la Divina Piedad. 1 
-David perseguido. Lozano. 3 
-David arrepentido. Lozano 1 
-Guia de Pecadores. Fray Luís de Granada. 1 
 
 
 
 

(Rústega) 
 
-Arquitectura. Fornés y Gurrea. 1 
-Storia de l'Architettura. Thomaso Hope. 1 
-Noticia de los Arquitectos y Arquitectura de España. Llaguno i Amirola. 4 
-Diccionaro de Arquitectura Civil. Baïls. 1 
-Arquitectura. Milizia. 2 ó 1 
-Arte de ver. Traducción de Cean Bermudez. 1 
-Arte di vedere nelle Belle Arti. Foscari. 1 
-Fortificación de Campaña. Gaudí. 1 
-Constituciones de Sanctacilia en catalán antiguo y moderno y castellano. 1  
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-Reducción de monedas. Vilabertran. 1 
-Lecciones fisiológicas. 1 
-Informe sobre la cría de caballos. 1 
-Operations de l'armée francaise en Espagne. 1 
-Nouveau Peretti. Gramaire italiene. 1 
-Tesaurus Ispanum-latinus utriusque linguae verbis et phrasibus abundans. 1 
-Poesies de Vallfogona. 1 
-Los Martires. Ch â teaubriand. 1 
- ¿Qué mal han hecho los jesuítas?. Riera. 1 
 
 
 
 
 
 

OBRES EN OCTAU 
 
 
 

(Pasta) 
 
 
-Traite de l'arpentage. Ozaman. 1 
-Reglas para tasar edificios. La Ballina. 1 
-Ataque y defensa de las plazas. Le Blond. 2 
-Guía del oficial particular en Campaña. 3 
-El Arquitecto Militar. Medrano. 1 
-Tratado de agrimensura y aforaje. Verdejo Paez. 1 
-Elementos de Fortificación. Le Blond. 1 
-Perspectiva teórica. Galli Bibiena. 2 
-Compendio de Matematicas. Tosca. 9 
-Gramatica Catalana. Ballot. 1 
-Gramaire Espagnole & Francaise. Sobrino. 1 
-Gramàtica castellana por la Real Acadèmia Española. 4a edición. 1 
-Diccionario Italiano-Español i viceversa. Comon i Mauri. 2 
-Sinónimos. Huerta. 1 
-Compendio. Blair. 1 
-Composizión theatrali. Traducción de Caviner. 1 
-Comedias varias. 1 
-Theatre Francaise. 1 
-El teatro. Milizia. 1 
-Las costumbres de los Israelitas. 1 
-Las costumbres de los cristianos. Fleuri. 1 
-Les oeuvres de Virgile. Abbe de Fontaine. 2 
-Satiras de Boileau. 1 
-Oeuvres diverses de Sr. Dn. 1 
-Oeuvres de Racine. 1 
-Fables de La Fontaine. 1 
-Fábulas de Samaniego. 1 
-Numa Pompilio. 2 
-Simón de Nantua. 1 
-Lorenzo. 1 
-La Galatea. 1 
-El Barón de Landerbrooke. 1 
-Le petit parissien complet. 1 
-Gil Blas de Santillana. 1 
-La Vertue. 1 
-Poesias. Salas. 2 
-Pablo y Virginia. 1 
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-Pensamientos de Pascal. Boggiero. 1 
-Delicias de la Religión. 1 
-Id. Id. 1 
-Espejo que no adula. 1 
-El hombre feliz. Almeyda. 1 
-Exhortation pour le baptême. Pontas. 1 
-Salmos de David. Serrano. 1 
-El oficio parvo. Ulloa. 1 
-El hombre fino. Rementería. 1 
-Confesiones de San Agustin. 3 
-Conseils donées a une jeune personne. 1 
-Libro de las niñas. Rubió. 1 
-Testament politique de Colbert. 1 
-Manual de Madrid. 1 
 
 
 

(Holandesa) 
 
 
-Roma ricercata dal suo sito. 1 
-Reducción de monedas. Rodriguez. 1 
-Compendio de la Historia de España. Roca y Cornet. 1 
-Poesias. Arellano. 1 
-Ortografía castellana y prosodia. 1 
-Cuentecitos para niños y niñas en español y en francés. 1 
 
 
 

(Pergamí) 
 
 
-El Arquitecto Práctico. Pló y Càmin. 1 
-Prontuario jurídico sobre edificación. Cavagnac. 1 
-Geometría Práctica. Hijosa. 1 
-Principios de Aritmética. Riera. 1 
-Historia Sagrada por Fleurí. Traducción de Ayala. 1 
-Catecismo de Fleurí. 2 
-Id. Id. 1 
-Id. id. 1 
-Compendio de religión. Pinzón. 2 
-Gramática de la lengua castellana. Ballot. 1 
-Compendio mayor de gramática castellana. 1 
-Gramática latina. 1 
-Reglas para traducir del latin al romance. 1 
-Prontuario bilingüe. Broch 1. 
-Ars rethorica. 1 
-Selecta e vetera testamento historiae. 1 
-Selecta e profani scriptoribus. 1 
-Id. id. 1 
-M. T Ciceronis. 1 
-Vida y escritos de Ovidio. 1 
-Ovidio Nason. 1 
-Virgilio. 1 
-Publii Virgilii Maronis. 1 
-Jesuitica Philosopjiae Thesis. (Vivas). 1 
-Fisolofia. Amat. 3 
-Componimenti anacreontici di poeti illustri. 1 
-Teoria de la lectura. 1 
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-Formulario de Cartas. 1 
-Lecciones escogidas para los niños. Suarez. 1 
-Almacén de los niños y las niñas. Mme. de Beaumont traducido al castellano. 14 
-Despedida de la Mariscala. 1 
-Doctrina cristiana. Oriols. 1 
-Compendio de la doctrina cristiana. 1 
-Oficio de la Semana Santa. 1 
-Offitia Sanctorum. 1 
-El pecador arrepentido. 1 
-Meditaciones de San Agustin. 
-Placido a escolástica. 1 
-Fábulas de Phedro. 1 
-El pensador matritense. 1 
-De secreti dell R.D. Alesio Piamontese. 1 
-Memorial histórico del Sitio de Gerona. Nieto Samaniego. 1 
-Nuevo arte de cocina. Altamira. 1 
-Id. Id. Martinez. 1 
 
 
 
 

(Rústega) 
 
 
-Agrimensura. Soulas. Traducción de Llorente. 1 
-Mediciones de Tierras. Avila. 2 
-Favola delle chiese di Roma. 1 
-Regles de cinc ordres d'Architecture de Vignole de Much. 1 
-Instrucciones cristianas para los militares. Bedoya. 1 
-Prontuario del oficial particular en el servicio de campaña. 1 
-Manual de Algebra. Oriol. 1 
-Reducción de monedas. Rodriguez. 1 
-Elementos de dibujo lineal. Oriol. 1 
-Compendio de geografía respecto a España. 1 
-Munuel complet du voyageur dans París. 1 
-Guía de forasteros de Barcelona en 1822. 1 
-El teatro en general. 1 
-Teatro. 1 
-Tratado de declamación. Bastús. 1 
-Visitas de atención al teatro Barcelonés. Gil-Gaca. 2 
-Rimas varias. Aguiló. 1 
-Poesias de Quevedo. 1 
-Carta alegre con motivo del cólera morbo. 1 
-Compendio de Mitologia. Santana. 1 
-Guía de la infáncia. 1 
-Curso completo de educación moral y filosófica. 2 
-Magasin des infants. Mme de Beaumont. 4 
-Noet et Chapsal. Grammaire. 2 
-Tratado de las obligaciones del hombre. 1 
-Palabras de un creyente. 1 
-Un reo en capilla o últimos momentos de un ajusticiado. 1 
-Monarquía constitucional. Bertrán Soler. 1 
-La Ciudadela inquisitorial de Barcelona. 1 
-Barcelona en Julio de 1840. 1 
-Apuntes sobre el bien y el mal de España. 1 
-El libro de los casados. 1 
-La Cuinera catalana. 1 
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OBRES EN SETZAU 
 
 
 

(Pastes) 
 
 
-Compendio de sintaxis. Cortés. 1 
-Catecismo de doctrina cristiana en catalán y castellano. 1 
-Meditaciones para el Santo Sacrificio de la Misa. Minguet. 1 
-Exercisi del Christià. 1 
-Oficio de la Semana Santa. 1 
-Guía de forasteros de Madrid en 1805. 1 
-Fables de Florian. 1 
-Lo Tamboriner del Fluvià. 1 
-Las aventuras del último Abencerraje. 1 
-La Victorina. 1 
 
 
 

(Pergamíns) 
 
-Kempis. 1 
-Ejercicios cristianos. 1 
-Ejercicios devotos. Palafox. 1 
-Doctrina cristiana. Ripalda. 
-Vida cristiana. Dutari. 1 
-Oficio de Nuestra Señora. 1 
-Compendio de Mitologias. Gautruche. 1 
-Quintii Horatii flacci opera. 1 
 
 
 

(Holandesa) 
 
-Petits contes pour les enfants en francés y en español por Schmid, traducción de Foix. 1 
 
 

(Rústega) 
 
-Manual del Christià. 1 
-Guia del Estado Eclesiástico de España en 1805. 1 
 
 
 

OBRAS TRUNCADAS 
 
-Arquitectura Hidraúlica. Baïls. (tomos 9 i 4) 
-Matemáticas. Baïls. (2 tomos) 
-Matemáticas. Baïls. (2 tomos) (tatxat) 
*Matemáticas. Baïls. (2 tomos) (tatxat) 
*Matemáticas. Baïls. (tomo 1) (tatxat) 
*Arquitectura. Baïls. (tomo 9) 
-Elementos de Matemáticas. Wendlingen. (tomo 2, 3 i 4) 
-Traité d'Stereotomie. Frezier. (tomo 1) 
-Biblioteque des cours des villes et des campagnes. (tomo 2) 
-Novelas de Walter Scott traducidas al castellano. (tomo 1) 
-Nuova racolta di comedie in versi. Da Chiari. (tomo 1) 
-L'Eneide de Virgile. (tomo 2)  
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-Historia Sagrada. (tomo 1 i 3) 
-Colección general de máquinas escogidas. Suarez. (tomo 1) 
-Matemáticas. Tosca. (tomo 5) 
-Eneyda de Virgilio. Traducción de Velazco. (tomo 1) 
-Gil Blás de Santillana. (tomo 5) 
-Frutos de la prensa periódica. (tomo 1) 
-Aventuras de John Deavys traducido al castellana. (tomo 1) 
-Educación moral y filosófica para los párvulos. (tomo 1) 
-Novelle inedite di Casti. (tomo 2) 
-Poesias sueltas de D. Antonio Gironella. (tomo 1) 
-Memorial literario. (tomo 5 i 8) 
-Fablette di Figaro. (tomo 1 i 8) 
-Chef d'oevre de Molière. (tomo 2) 
-Orlando furioso. (tomo 4) 
-La Serafina. (tomo 2) 
 
 
 

LLIGALLS 
 
-Barcelona Antigua y Moderna de Pi y Arimón. 
-Papeles relativos a la facultad de Arquitectura (10 lligalls) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi ha una nota de Josep Renart i Secanell, on diu que el seu pare va morir el vint-i-dos 
de gener i que fa inventari. 

Sembla, però, que aquest inventari ja existia abans, probablement fet pel mateix Francesc 
Renart i Arús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT: Lligall XLIX (3). (Bibliografia de 1853 ?) Arxiu Renart. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 
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QUART QUINZENARI DE JOSEP RENART 

 

N. DE T. S'ha mantingut la numeració de les pàgines del document original. 
L'ortografia l'hem modernitzada, sense gaire cura, només per a una millor 
comprensió del text. Al llarg del text hi ha intercalades diverses 
anotacions del fill que no han estat transcrites. També, al final, en 
l'original hi ha afegides tres pàgines sobre obres subterrànies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"QUARTO QUINZENARIO, QUE CON LOS LIBROS QUE SE SITEN; SE PUEDE INSTRUHIRSE EN LAS MATEMATICAS: 
ARQUITECTURA CIVIL, MILITAR E HIDRAULICA QUALQUIER QUE SE EXPLIQUE EN ELLAS COMO TAMBIEN EN LA 
CONSTRUCCION DE SUS OBRAS AñADIENDO A LOS INDICADOS LIBROS ALGUNAS REFLEXIONES ENQUERIDAS DE LA 
EXPERIENCIA Y PRACTICA QUE CONTIENE DICHO QUINZENARIO. 

 

 

Asi como el libro sexto de la geometria le llaman libro de oro, por las grandes utilidades que se 
sacan de el: Asimismo este quincenario se puede llamar quincenario de oro por las grandes 
utilidades que puede sacar un arquitecto joven y mucha experiencia por la construccion de sus 
obras de la arquitectura Civil Militar e Hidraulica de manera que unido este quincenario con los 
cinco restantes y tener dicho arquitecto de los libros que este cita y como tambien los libros de 
arquitectura civil que son Milizia, Daviler, Bails y los tomos de Belidor que son cuatro y que 
tratan de hidraulica, se imponge bien a lo menos en el que trata de molinos de agua asimismo del 
canal imperial, y el de cortes de canteria del Simonin traducido al español y algunos planos 
apr(oximados)? de obras de Gotier; y los libros que traten de caminos y puentes; Digo que 
cualquiera Arquitecto que este impuesto en todo lo sobre dicho y en el de medir desmontes de 
Locuze y en el de Paladio de la arquitectura civil; digo que podra desempeñar cualquier obra que 
se le presente de las tres arquitecturas referidas, y podra producirse como un hombre, a 50 o 60 
años, impuesto en estas materias; tanto en la especializacion como en la practica. Asi hijo mio 
aplicanse en todo lo sobre dicho, para tu aprovechamiento. 
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Tablas de Muller para Muros de Terraplen (pedra i maó). 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
(1) Primer libro 
Este libro es el tercer tomo o edición tercera de Principios de Matematica de la Real Academia de 
San Fernando por Don Benito Baïls. 
 
Tomo primero 
Que trata de principios de Aritmética; Principios de Geometria; Principios de Trigonometria 
Plana; Práctica de la nivelacion; Medición de líneas en el terreno; Modo de levantar planos, 
mapas topográficos; y Mapas geográficos de corta extensión; y de apendice sobre los principios de 
las probabilidades. 
 
Este libro que trata de principios de Artimética y principios de Geometria es insiguiendo el 
gusto moderno; que sin embargo, que no siga en su Geometia el metodo de Euclides que sus 
demostraciones de esta son demostradas mas puramente  
 
(2) matemáticamente que no aquel que sus demostraciones son mas filosóficas que requieren mas 
comprensión de entendimento. No obstante de lo dicho. Digo que en dicho libro de Bails son muy 
excelentes todas las materias que el trata con bastante claridad y muy comprensivo en todas sus 
partes y el referido autor ha sacado casi la mayor parte de lo que contiene este libro de las 
obras de Matemática que compuso Besuz; secretario que fué de la Academia de Matemáticas de Paris. 
 
Todo arquitecto civil militar e hidraulico ha de entender bien y tenerlo a la memoria para poder 
desempeñar las comisiones o operaciones que haga del Arte con el acierto debido. 
 
Tambien es muy bueno que entienda y tenga presente bien el segundo tomo y tercero de esta edicion 
tercera 
 
(3) que tratan, en el segundo, de Principios de Algebra; de la resolucion de algunas cuestiones 
determinadas e indeterminadas del primero y segundo grado; principios de la aplicacion del 
Algebra a la Geometria; y resuelven algunas ácuestiones, áde esta, del primero y segundo grado; 
consideraciones acerca de álas álíneas geotrigonométricas; principios de las secciones cónicas; 
de la parabola; de la elipse; y de la hipérbola; De las funciones, de las series y aplicacion de 
ellas a varios asuntos. Formacion y propiedades de las ecuaciones compuestas numéricas de las 
diferencias; Cálculo de las diferencias; Del cálculo diferencial; Del cálculo integral y 
principios de trigonometria esférica; Aplicacion del calculo integral para medir la solidez de 
los solidos; Aplicacion del calculo integral para hallar las superfcies curvas de los sólidos 
 
(4) En el tercer tomo de principios de dinámica del movimiento, etc. De la estática o del 
equilibrio y del movimiento en las Máquinas, etc. Principios de hidrodinámica. De la 
hidrostática; De la hidraúlica; De los principos de la óptica; De la luz directa; De la luz 
reflexa, o de la catóptrica; De la luz refracta o de la dióptica; De los instrumentos opticos; de 
la cámara obscura; De la linterna mágica; De los anteojos; De los microscopios; Principios de 
Astronomia; preliminares; proporciones trigonometricas. Del sistema del mundo; explica 
felicisimamente el sistema copernicano, todos los fenomenos celestes; de las estrellas fijas; del 
paso a los astros por el meridiano, de su orto acaso, del sol, del movimiento del sol; de la 
ecuacion del tiempo, de los planetas primarios; de los planetas secundarios; de la luna; del 
diametro de la luna; de los eclipses; de los eclipses de sol y de la luna; de los cometas y 
movimientos parabólicos de ellos, etc. 
 
Antes de estos libros referidos y antes y despues y al medio de su obra grande que 
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(5) contiene diez libros en folio de práctica y experiencia (?), compuso el mencionado Baïls la 
segunda edicion de su obra, que contenia cuatro tomos; en el 1º 2º 4º trataban a corta diferencia 
de lo que trataban los tres de la tercera edicion y en el tercero omitio las demostraciones 
inmediatas con la mira de publicar mayor numero de operaciones practicas que son lo que mas 
apetecen a los principiantes: trata en este libro, de los principios de geografia, de los 
principios de Gnomónica; Principios de Arquitectura Civil; la de Arquitectura hidraulica; 
principios de Perspectiva: Usos de las tablas de los logaritmos de los numeros naturales. Tambien 
es muy bueno este libro y sus tratados utiles son Arquitecto Civil y Militar porque cualquier 
arquitecto que no esta enterado de esta materias de la Matematica, no pueden hacer muchos 
progresos en su arte, tanto en Civil, Militar e Hidraulica. 
 
 
(6) Segundo libro 
Tratado 4º de fortificacion de la Academia de los Ingenieros 
 
Num pp   Indice 
1       De la fortificacion en general 
7       De la fortificacion regular 
 
(hi ha anotacions del fill que mostren el seu us, afegint pp) 
 
        Libro 4º de la fortificación de campaña 
208     De la fortificacion de campaña 
209     De la construccion de los fuertes de campaña 
 
  Tercer libro, su titulo es: 
Nociones militares o suplemento a los Principios de Fortificacion del Exmo Sr. Don Pedro de 
Lucuce; escrito por D. Joseph Ignacio de March, Capitan del Regimiento de Dragones de Sagunto. 
 
  Trata  
 
  1 Introduccion 
  3 Aritmetica  
 73 Geometria 
134 Geometria practica 
193 Modo de fortificar en campaña 
311 Explicacion de algunos puntos pertenecientes de un oficial particular 
 
Es muy bueno este libro unido con el antecedente. Dan mucha luz. 
 
 
(7) Quarto libro, su titulo es: 
Tratado de fortificacion o arte de construir los edificios militares y civiles escrito en ingles 
por Juan Muller traducido en castellano; dividido en dos tomos y aumentado con notas y adiciones; 
y 22 láminas finas sobre las 26 que ilustran el original, por Don Miguel Sanchez Taramás. 
 
TOMO PRIMERO 
Parte primera. Contiene la teoria de los muros. Arcos y Maderas con diferentes tablas de sus 
dimensiones. 
Parte segunda. Que contiene el conocimiento de los materiales, sus propiedades qualidades y modo 
de emplearlos 
Parte tercera. Que contiene el modo de trazar una fortaleza sobre el terreno. Formar el cálculo y 
ejecutar las obras. 
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(8) Este libro es muy bueno para la costruccion de obras tanto militares como civiles es mas 
moderno que el libro de la Ciencia de Ingenieros que trata de las mismas materias (compuesto por 
musieur Belidor escrito en frances) acepcion que el de Belidor lleva los cinco ordenes de la 
arquitectura insiguiendo el metodo de Bignolas y otras cosas como son los intercolumnios, etc.; 
como tambien el modo de hacer una contrata de las tierras que se excavan y se transportan a otras 
partes segun las diferentes distancias que hay de aquel a esta advirtiendo que cuando mas lejos 
es su distancia mas valor tiene la vara cubica de tierra que se excava, junto con su transporte 
(al marge: Nota, un carro con dos mulas lleva por lo regular dos pies cubicos de tierra o los dos 
tercios de una vara cubica de tierra que este hace 79 palmos cubicos a muy corta diferencia cada 
palmo cubico entre un capazo de tierra; luego en la vara cubica entran 79 capazos de tierra, los 
dos tercios son 53 capazos que lleva un carro con dos mulas o caballos.) 
 
Este libro digo de Juan Muller con los dos de fortificacion antecedentes y ver obras y papeles o 
planos de esas materias aprobados por hombres inteligentes en estas facultades puede cualquier 
Facultativo instruirse con ellos y desempeñar con mucho acierto las obras y operaciones que se le 
confian a cualquier arquitecto militar y civil. 
 
A más de la teoria de los muros arcos y maderas demostrada especulativamente hay unas tablas para 
los prácticos del empuje que necesitan los muros que han 
 
(9) de sostener las tierras o anchura de estos segun la altura del terraplen de tierra que tenga; 
Asimismo la anchura que han de tener los muros o paredes con esperones; que han de sostener las 
bóvedas con Almacenes de Polvora semicirculares y a medio punto; o que hayan de servir para 
cualquiera otros fines; Si bien es verdad que por los arcos sin estribos o con ellos no hay 
tablas; pero de los problemas, y aplicacion de la teoria de ellos a la practica, se pueden sacar 
segun la anchura, altura del estribo, que ha de arrancar el arco o bóveda y la altura o tardosa 
de las dovelas o piedras del arco que le correspondan que tengan; como tambien el peso que encima 
de estos ha de cargar porque si los arcos y bovedas rematan a nivel encima las dovelas de el o 
pendiente o con terrado o tejado para echar las aguas de las lluvias, se ve claro que no necesita 
tanto empuje sus muros de estos como los que han de cargar peso por encima de el 
 
(10) por la razón porqué este aprieta la boveda y esta empuja el estribo mas que no aquellos. A 
mas de esto tiene el estribo mayor o menor empuje, o habiendo de ser este mas o menos ancho segun 
el arco de que figura es: verbigracia si el arco es gótico o peraltado, el estribo ha de ser 
menos ancho, cuando el arco es semicircular o a punt rodo el estribo ha de ser mas ancho que el 
antecedente; cuando el arco es rebajado, elíptico, carpanel o apainelado de tres centros; el 
estribo ha de ser más ancho que el antecedente; cuando el arco es escarzano el estribo ha de ser 
más ancho que el antecedente y finalmente cuando el arco es adintelado o reglero los estribos han 
de ser más anchos; y la razon de todo esto es que tanto como el arco empuje más oblicuamnente; la 
mitad de su curva, a cada parte de los dos estribos, estos han detener mas resistencia o mas 
anchas las paredes de sus estribos, que aquellos arcos que no empujen sus dos curvas tan 
oblicuamente sus estribos. SIn embargo de todo esto demuestra este autor que el arco elíptico o 
para los que son porciones de cír- 
 
(11) culos se le puede dar a sus estribos las misma anchura que al circular. Diciendo que en 
todas las diversas clases de arcos siempre han hallado que el circular requiera mas robustos sus 
pies derechos o estribos; Lo cual dice este autor que es contrario a las erróneas nociones de 
otos autores que han reputado el arco circular como el mejor y mas fuerte sin haber podido dar 
alguna otra razon que la del concurso de sus juntas en un mismo punto; no considerando que lo 
propio sucede en todos los demas arcos formados de porciones de círculo.Tendria razón este autor 
que a los arcos elípticos se le pudiera dar a sus pies derechos la misma anchura que a los arcos 
circulares o de medio círculo cuando, el pié derecho o pies derechos, fuese de una sola piedra, 
desde su basa, hasta su imposta, de esta suerte no hay duda que por el menor peso que tienen de 
silleria 
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(12) que se va a un tercio menos que en los arcos circulares; es decir que estan menos gravados de peso 
aquellos que estos pero los arcos elípticos tienen mas oblícuas las direcciones de sus presiones; y que 
comparado uno con otro estarían o tendrían el equilibrio; el pie derecho o pies derechos con las 
porciones de las medias curvas por entrambas partes que forman el arco elíptico correspondiente; pero 
siendo los piés derechos compuestos de muchos sillares de piedra no pueden tener estos, con las 
porciones de curvas que forman dicho arco, el quilibrio correspondiente porqué la experiencia ha 
enseñado que cuando un arco o bóveda se transtorna o se cae por falta de la robustez de sus pies 
derechos, rompe el estribo, (que esta compuesto de muchos sillares) a una vara poco más o menos de su 
arranque; al contrario que si fuesen de una sola piedra sus pies derechos; el transtornarse el arco por 
falta de sus robusteces de ellos, no romperia a cerca de una vara de su arranque, este como aquel, sino 
que romperia dichos estribos en el pie de ellos o en su base que estan asentados. Deduciendo de aquí 
que los arcos rebajados necesitan más anchura sus pies derechos que los de medio punto y estos que los 
de los arcos góticos o peraltados, porqué siempre están hechos sus pies derechos de muchos sillares, o 
de mamposteria ordinaria o de mahones y no de una sola piedra. 
 
(13) Quando murió el gran matemático D. Jorge Juan Marino en ese se encontro en sus papeles por 
medio de su secretario el equivocado que el célebre Juan Muller iba sobre los empujes de los 
arcos rebajados y no lo quiso divulgar en su vida para no hacer quedar mal a Taramás y por 
consiguiente a los individuos de la Academia de Barcelona tan acreditados y sabios (como eran Don 
Pedro de Lucuce, Don Claudio Martel, Don Antonio Sala, Don Joseph Figueras, etc) porqué no habían 
corregido o advertido tal error cuando Taramás tradujó su obra. 
 
Don Claudio Martel, uno de los grandes hombres de esta Academia y que podia disputar con los 
principales socios de la Academia de Londres y de París; conoció este error en tal que un dia a 
Taramás delante de Don Thomas Buzunaris que está aquí (que 
 
(14) este mismo me lo contó a mí) le dijo que en esta obra habia tal error y por consiguiente no 
era bueno que se imprimiese y Taramás le dijo y le rogó que disimulase esto y que la obra estaba 
avanzada mucho; y que esta podia servir toda la obra (que en efecto aunque hay problemas errores 
hay cosas muy buenas) de grande utilidad a la instruccion de los jóvenes ingenieros; al fin 
condecidió dicho Martel por las grandes exclamaciones y ruegos de dicho Taramás. 
 
Un dia yo mismo hablando con Don Miguel Taramás, que yo lo trataba mucho y había yo trabajado con 
el en diferentes cálculos como es cuando el ingeniero Beamon informó a la corte que el puente del 
Lladoner era falso y que en el estado que estaba había (que era hecho los arcos del primer cuerpo 
y las pilas porción de ellas del segundo cuerpo sin acabar porque se habian de levantar cinco 
varas más y después pasar los arcos de dicho segundo cuerpo y hacer el pretil encima de ellos 
para la conclusión de dicho puente) costado cien mil libras; y yo le hize ver a dicho Taramás 
(que estaba comisionado para este fin del Conde del Asalto, que este tenia comisión de la Corte, 
de dicho puente, como tambien si los Asentistas eran recompensables en los daños que había a 
dicho puente y camino; que dicho Beamon decia que el puente y la mayor parte del camino era 
falso) y otros dos ingenieros mas  
 
(15) que el uno era Juan Santa Cruz, que a este le hicieron venir de Tarragona a Barcelona para 
este fín, porqué el habia estado mucho tiempo en el camino de ingeniero del detall, y el y yo 
hicimos los cálculos y mediciones, el por parte del Rey y yo por parte de la Compañia o 
Assentistas; el otro ingeniero era don Antonio Sansa; al fin les hize ver que el referido puente 
y camino eran bien construídos y firmes como la experiencia lo ha demostrado hasta el presente, y 
con los planos perfiles libretas y relaciones que se habian hecho del puente; su coste en el 
estado referido que estaba; eran no más que cuarenta y seis mil libras y que en lo demas faltas 
que tenia el camino que decía que se había de menester dos millones de reales de vellon que eran 
acerca de doscientas mil libras catalanas; y también les hize ver que las faltas que habia al 
camino referidas que consistia que se habia arrencado alguna tableta del coronamiento de las 
paredes de los lados del camino y que esto dimanaba que algun carro que se habia arrimado a dicho 
co(ronamiento). 
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(16) que lo habia desbaratado; y que su coste ascendiria algunas cuarenta y seis (mil) libras 
catalanas y por fin les hize ver que el puente del Lladoner o barranco malo era firme y que se 
podían concluir (como esta concluído y el movimiento que hizo después de concluído no dimanó de 
la obra vieja sino de la nueva que se hizo sobre este; por no ser trabado como le corresponía ; y 
se hizo ver esto que la obra nueva se cayó parte de ella y la nueva no se movió (prueba grande 
que era buena dicha obra y no era falsa); que todas las faltas del camino que decian que había se 
podían componer con las cuarenta y seis (mil) libras referidas; que aún que en los puentes, 
calzadas o paredes de los lados hubiese algunas rendijas, eran naturales a cualquier obra que se 
hacia al tiempo de su asiento; y en especial obras de caminos expuestos en el temporal, ya por 
las lluvias que siempre hacen bajar las tierras hasta que ellas toman asiento que siempre tardan 
aquellos cuarenta años, y siempre estas tierras empujan las paredes y es la causa que estas hacen 
movimiento y hacen rendijas ya por el contínuo tráfico de carros que pasan por el camino que 
siempre aprietan las tierras ya en fin por el intemperie del tiempo. (y del mismo parecer fueron 
los expertos que por orden del general Cabanes, antes del Conde del Asalto, hicieron una visura 
de todo el camino, como tu sabes que está en casa) y de todo esto resultó que dicho Taramás 
informó al Conde del Asalto y este informó al ministro que en aquella era Floridablanca; y vino 
resuelto del rey que los Asentistas no debían pagar nada, y los sacaron indemnes 
 
(17) de la obligación o fianza del Asiento que estaban obligados. 
También trabajé con dichos Taramás y Sansa en los cálculos de las obras de este puente que en 
aquel tiempo estaba encargado dicho Taramás para hacer el referido puente de Tarragona. 
 
Vamos a nuestro asunto. Digo que hablando yo con Don Miguel Taramás; sobre si los arcos rebajados 
se habia de dar menos o igual empuje que los ciculares a medio circulo; también me contestó el 
mismo Dictamen referido. El tratado de la fuerza y cualidad de las maderas es muy bueno como 
también todos los demás tratados que se siguen de el. 
 
El tratado de Arquitectura Hidraulica de Baïls tomo 9 parte segunda es muy bueno que trata de 
como se fundan las obras hidraúlicas, como se fundan los pilotes, etc., de las obras hidraulicas 
en los ríos, etc. De la nivelación, etc; De los ríos navegables; canales de navegación, etc. Del 
canal de Lenguadoc, de los canales de riego, de los canales para desagüe de las tierras 
 
(18) pantanosas, etc. De la navegación interior de España en general. 
 
El libro del segundo tomo de Juan Muller, traducido en castellano por Taramás, casi equivale al 
segundo tomo de hidraúlica que habia de dar Baïls a la imprenta, y no se ha dado hasta el 
presente. Trata de los puentes de piedra, etc. Como se construyó el puente real del Jarama que 
pasa a Aranjuez y la construcción del Puente de Molins de Rey sobre el rio Llobregat y diferentes 
puentes que estan ejecutados en España. De los puertos de Mar. Del puerto de Cartagena, de las 
exclusas y acueductos; sobre las utilidades que producen los canales, los canales de navegación y 
de regadío, etc. También es muy bueno este libro. (Ara el fill hi posa una nota al marge sobre lo 
bo que es també el Arte de castramentacion de Ferraz...) 
 
El libro de Disertación sobre las Medidas Militares de Lucuce es muy rico, explica de donde viene el pié y 
vara de Castilla, de donde viene la toesa de Francia que aquella es mas preferible su uso en España que 
esta, explica la milla y la legua y las ozas hororaias (?), de que provienen y cuantas varas que constan 
una y otras; explica el nombre y numero de canas que contiene, las mojadas de tierra, jornales, etc. y su 
apellido que tienen en cada Corregimiento de Catalunya, etc. Este libro y el de Desmontes que compuso Don 
Pedro de Lucuce son muy ricos y útiles a todo arquitecto Civil, Militar e Hidraúlico. 
 
El libro del Arquitecto Práctico es muy útil para ejecutar las operaciones prácticas de este Arte y del 
Arte de la Arquitectura Militar y Agrimensor. Dividido en tres libros. El 1 º contiene la delineación, 
transformación, medidas y particiones de planos. El 2 º la practica de hacer y medir todo género de 
bóvedas y edificios de Arquitectura. El 3 º el uso de la plancheta y otros instrumentos simples para 
medir por el aire con facilidad y exactitud y nivelar regadios para fertilizar los campos. 
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(19) 
 

BREVE RESUMEN DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ARQUITECTURA CIVIL Y MILITAR 
 
Para los empujes de las tierras, cuando las paredes llevan talud, son buenas las tablas referidas 
de Juan Muller. Para los terraplenes que no llevan talud el tomo de Baïls que trata de esta 
materia, a saber si las tierras de terraplen tuviesen 3 piés de altura detrás del muro, se le 
dará 1 pié de grueso en la pared y por cada pié que tuviera de alto mas que los tres piés se le 
dará dos pulgadas más de ancho a la pared; si las tierras tuviesen seis piés de alto se le dará a 
la pared un pié y seis pulgadas de ancho; si las tierras cogiesen 9 piés de alto se le daran dos 
piés al muro por abajo hasta la altura de los tres primeros piés; diez y ocho pulgadas de grueso 
en lo que cogen los otros tres piés; y un pié de grueso en lo que cogen los tres últimos piés: si 
las tierras cogiesen 18 piés de alto el muro se compondrá de dos bancos de tres piés de alto cada 
uno, 6 pulgadas de zarpa; el primero que estará al nivel del suelo (advirtiendo que este ha de 
tenr un pié de berma o represa exterior) tendrá 3 1/2 piés de grueso; el segundo tres pies; el 
tercero 2 1/2 piés; el quarto 2 piés; el quinto 1 1/2 pié; el sexto 1 pié, todo el contramuro a 
más del muro, y si cogiesen las tierras mayor altura seguiría 
 
(20) aumentando a este tenor el grueso del contramuro de modo que solo el bastase a contrarrestar 
el empuje de las tierras. 
 
En lugar de los contramuros de un mismo grueso al largo de la pared suelen echarse contrafuertes 
del lado de las tierras a unos 12 piés de distancia unos de otros de medio a medio levantandolos a 
retallos E,E,E de unos 3 piés de alto y seis pulgadas de zarpa como antes. Tal como lleva Baïls. 
 
Para las bóvedas (con esperones) semicirculares sirve y es buena la tabla que lleva Juan Muller 
para los Almacenes de Pólvora de la anchura, altura y grueso de ella a corta diferencia; si es 
rebajada 1/4 más de grueso las paredes; si es sormontada 1/4 menos de paredes. Empuje de ancho, 
apuntado o semicircular, de 35 pams a 37 de diámetro, 22 a 24 de alto su arranque y 4 a 5 pams de 
alto a tardosa (lo mateix que es diu dels archs s'enten per les voltes sense estribos). 
 
Arco adintelado o reglero que ha de tenir de gruix son estribo que es lo terç de l'amplaria, un 
sisé de eix terç. 10 (?) 
 
Arch a punt rodó ha de tenir 11 que es lo quart de l'amplaria i el quart de eix quart. 
 
Dit arc com lo interior en un circulo i lo exterior en una línia recta 12 que es lo quart de 
l'amplaria i el terç de eix quart. 
 
Quan lo arch es gòtic o peraltat 9 que es el quart de l'amplaria. 
 
Quan lo arc es a tres punts susbaxat o elíptic 13 que es lo terç i un dotze d'eix terç. 
 
(21) En el arch elíptic com lo interior es un circulo y lo exterior una línia recta 15 que es lo 
terç del diàmetro i lo quart de eix terç. 
 
Quan l'arc elíptic remata amb un pla horitzontal 12 que es el terç de l'amplaria. 
 
Quan l'arc de punt rodó remata com lo antecedent 9 que es lo quart de l'amplaria. 
 
Estas proporciones del grueso de los estribos para resistir el empuje de los arcos o bóvedas, 
casi puede servir por punto general si el arco tiene más o menos de su ancho. Por punto principal 
de la mayor anchura del arco depende, el grueso de sus estribos (que a más de este también 
depende como tengo dicho, de la altura del estribo hasta donde arranque el arco y asimismo la 
altura de su tardosa) pero como esto comprendo que no es tanto de consideración como su anchura 
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se puede dejar a la discreción del Arquitecto, añadir o quitar un poco; según si excede y 
disminuye de la altura de estribos y tardosa referido en las reglas referidas 
 
(22) verbigracia si el arco adintelado es 35 a 37 piés de ancho, 22 a 24 palmos de alto y 4 a 5 
palmos de tardosa le corresponde el tercio de su anchura y un sisé de este tercio que es 1/4 de 
palmo que ha de tener de grueso el estribo; si tiene 48 palmos de ancho con la misma altura; 
sobra seis palmos más de alto; y de tardosa 4 o 5 palmos (o tres palmos que nunca le corresponde 
más, a no siendo a prueba de bomba que le corresponde 5 palmos de tardosa o alto de las dovelas 
sean de piedra o de mahones) Luego resultará el grueso de su estribo 19 palmos que es el tercio 
de su anchura que es 16 palmos y el sexto de este tercio que es acerca de 3 palmos que hacen 19 
palmos escasos por su anchura de su estribo y siempre vale mas que le sobre un poco a sus 
estribos de lo que le corresponde de su equilibrio, que no le falte porque de este último puede 
resultar el caerse o derribarse causando grande daño ya que pueden morir y esgarrar muchas 
personas y enmalbaratar el gasto que ha tenido de hacer el dicho arco y bóveda; como también el 
deshonor del arquitecto que lo ha construído y así vale más que un arquitecto sea temeroso que no 
atrevido pero teniendo cuidado de no consumir más material en la anchura 
 
(23) de dichos estribos que aquello que meramente le corresponde, por la firmeza de la obra (pecando 
siempre que sea un poco más que menos como tengo dicho) que en esto consite la cualidad de un Arquitecto. 
 
Lo mismo que se ha aplicado en el arco adintelado o reglero se puede aplicar a los demás arcos. 
 
En los arcos y bóvedas desde el arranque hasta cerca de su tercio. siempre por lo regular la 
tardosa es mas alta o tiene mas grueso que de cerca de su tercio arriba. Sean los arcos o bóvedas 
de piedra o sean de mahones. 
 
Las incumbas de piedra labrada que suelen poner desde el arranque arriba disminuyen el empuje del 
medio arco o palanca contra su estribo y este se aumente mas su peso por consiguiente cuando mas 
es su peso de este y menos el de la palanca es mas fuerte el arco y se puede disminuir un poco la 
anchura de los estribos de lo que le corresponde por razon de las incumbas. 
 
Todo arco o bóveda sea de piedra labrada o de rosca de mahones y de ladrillos de llano asentados 
con yeso, a más de la anchura que se le ha de dar a sus estribos se ha de cargar de mamposteria 
hasta su (tercio o espinazo) mitad de la altura del arco como demuestra la figura A. Se ha de 
tener cuidado cuando se asientan las dovelas que la mezcla sea fina que las juntas que se hacen 
con esta no sean demasiadas 
 
(24) delgadas y demasiadas anchas que tengan dos gordos de duro poco más o menos; que las 
referidas juntas hasta el tercio sean más gordas o gruesas que las de este hasta el centro, que 
las referidas juntas del arco sean más gordas a la tardosa o estrados que no a la boquilla o 
intrados; que despues de collado o concluido el arco, con unas cuñas de madera de pino verde se 
meten con lechadas de yeso por los extradós o tardosas bien picadas con un mazo al efecto que 
puedan imprimir bien las dovelas en la boquilla o intrados porque de esta suerte esta el arco más 
unido en todas sus juntas y toma mas consistencia y fortaleza; que no se hace ningun arco ni 
bóveda sea de la clase que sea que sus paredes y estribos no hayan descansado medio año al menos; 
al efecto que tomen consistencia dichas paredes que teniendo dichas circunstancias se puede al 
cabo de unos tres dias aflojar el arco o boveda y despues de esto quitar los puntales, alternando 
unos pocos cada dia hasta que sean fuera y después quitar las cimbrias observando cuando se 
quitan los puntales los movimientos que hace en sus juntas y en el caso que se experiemnte alguna 
rendija (al marge: enseña la experiencia que cuando se abre una bóveda por ser de poco aguante 
sus estribos, el daño se experiemneta comunmente en E, en medio de la distancia que hay entre la 
imposta y la clave, en las bóvedas de medio punto más cerca de la imposta que de la clave, en la 
bóvedas rebajadas; mas cerca de la clave que de la imposta en las bóvedas apuntadas) ajuntarlo 
con yeso y falcas de madera en su tardosa y demas partes del arco (todo como hicimos en el arco 
del Pino que nunca se ha movido sin embargo el grande peso que sostiene del órgano) 
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(25) pero si los estribos y paredes que sostienen los arcos y bóvedas; son aún el material de ellos 
frescos que aun no haya tomado cuerpo soy de dictamen que al cabo de quince dias se afloja dicho 
arco quitando los soquetes pero que las cimbrias y puntales no se quiten de medio año, 
especialmente aquellos arcos y bóvedas expuestos al temporal como son puentes, o caminos, o sobre 
rios, etc. (asi yo lo hice en la obra de la Herreria de las Atarazanas que esta cubierta de bóveda 
de rosca de mahones y encima de ella hay terrado que lo hice con tres gordos de ladrillos; o si 
quando se quitan las cimbras o puntales hacen alguna rendija se junta con yeso y falcas de madera, 
como lo huice la herreria la qual ha quedado dicha obra sólida. (Al marge: explicació del fill 
sobre el que diu Muller dels desencofrats) Es tanta la importancia de esta fábrica (especialmente 
en las de rosca o de silleria o mahones asentados con mezcla) y tantas las dificultades que en ella 
se ofrecen que no podemos menos de caminar con todo el cuidado posible en su declaración. A tres 
puntos principales pueden reducirse, los quales consisten: 1º en determinar la mejor construcción y 
mayor resistencia de las cimbrias y sus puntales que estos se han de poner en la distancia de 
algunos cinco palmos, de claro de unos a otros, bien falcados y collados en dicha sindria con mosas 
 
(26) y falcas y con puntales de una parte y otra de estas cimbrias al efecto que cuando se cargan 
con el peso del arco no se decanten en una parte y otra sino que se mantengan siempre firmes y 
horizontalmente (por falta de estos puntales se cayó una bóveda de un puente, del camino nuevo, 
que era algo abiaga; que este dichos puntales de frente se necesitan más (al marge: y despues 
sobre dichas cimbrias se ha de impostissar siendo bien lisas dichas tablas si el arco es de 
piedra de silleria pero si es de mahones basta su empostissado que sea bien hecho pero sin 
trabajar dichas tablas como en aquel) 2º es señalar el grueso que corresponde a los machones; 3º 
en especificar las maniobras de la edificación de una bóveda. 
 
Para levantar estribos que resisten el empuje de las bóvedas es indispensable saber tambien como 
estas han de obrar y en que parte se ha de poner el contraresto al empuje lo cual depende de la 
casta de la boveda porque claro está que en un cañon seguido de bóveda solo obra en las paredes 
laterales donde tiene sus arranques, (y este empuje disminuye mucho si se hacen lunetos como 
tambien se ahorra casi un tercio de mamposteria si se hacen estribos o esperones o contrafuertes 
estos a veces se hacen a la parte de fuera, como son los edificios de los Almacenes de Polvora y 
otros, y resulta para dentro un cañon seguido de bóveda. De veces se ponen los estribos a la 
parte de dentro como con el edificio de la Herreria de Atarazanas y el delante al quartel de este 
nombre, nombrado los Afinos de la Fundición; en aquel resulta que hay tres bóvedas en lo interior del 
 
(27) edificio (fill: una en cada lado) de esperon a esperon (fill: y otras); en la nave del medio 
es bóveda baída vulgo bufada, de un palmo y medio de alto o un mahon de canto y en los extremos 
cañon seguido que carga en dichas bóvedas mediante un formarete o encaje de 3/4 de palmo, porqué 
tienen dos palmos y 1/4 de alto (un mahon de cap y otro de través) y a más cargan a otro formaret 
de cada parte a los dos arcos que hay de estribo a estribo (de altura 3 palmos y 3/4, o de dos 
mahones y medio de cabeza. En el edificio del Afino de la Fundición es un cañón de bóveda seguido 
con lunetos en los extremos de mahon y 1/2 de alto puesto de canto. 
 
Los estribos de paredes o terraplenes y de bóvedas se ponen a donde hacen mejor vista y 
embalanzen menos y segun por el fin que han de servir sean mas (?) como en los muros de 
fotificación como son muralla o escarpa; camino cubierto o contraescarpa, rebellinas, etc. se 
ponen a la parte de adentro del terraplen en los muros de las rieras se ponen adentro a la parte 
de adentro, en los puentes de los caminos a la parte de adentro, o en la caja de dicho; en las 
calzadas de los refereidos caminos la mayor parte de las veces que se construyen estos se ponen 
en la parte de afuera y algunas veces aunque pocas a la parte de adentro; a los edificios de la 
Herreria de Atarazanas y Afino de la Fundición y en los Almacenes de Polvora de San Fernando de 
Figueras se pusieron como este por su hermosura y conveniencia. Advirtiendo al mismo 
 
(28) efecto hacen por contrarrestar el empuje que hacen las tierras y bóvedas que sean dentro que 
afuera porque el fin es buscar el equilibrio de estas con las paredes y esperones o estribos 
siempre será lo mismo que sean a dentro y afuera. Otra que los estribos puestos a los muros siempre 
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hacen un tercio de mamposteria que una bóveda en cañon derecho o seguido empujan las paredes que 
arranca, que una bóveda en rincon de claustro empuja todas las partes de su ámbito; que la bóveda 
por arista hace su empuje en los ángulos o esquinas; que el arco adintelado solo empuja la fábrica 
que tiene a los lados en la direccion del corte de sus dovelas, que la bóveda baída empuja en los 
ángulos (como se vió en la bóveda que se hizo al pino, para sostener el órgano que es la mas grande 
que hay en Barcelona; que los ángulos de los quatro rincones eran de piedra labrada, cosa de 
algunos quatro palmos por cada uno; que lo demás del ancho de dicha bóveda; era en un lado un 
tabique de ladrillo doblado y en el otro lado una paret de maon de cabeza o de cap; la experiencia 
enseña que precisamente empujaba en los angulos y no en dichas paredes porque se mantuvo la bóveda 
frme como esta al presente sin hacer caer dicha pared y tabique ni caer dicha bóveda sin embargo 
que tien 85 palmos de largo y 28 de ancho. Las bóvedas en pastera, esquifadas o en rincon de 
claustro o que formen como un cielo de coche a la españoleta empujan en todas las partes de su 
ámbito y aunque es verdad que en todo alrededor de ella se han de hacer 
 
(29) lenguetas o estribos de en seis palmos que lleguen mas arriba de los tercios porque así reciban 
todo el empuje o peso de la bóveda, se ha de fortificar mas en el rincon de ella con un estribo a 
cada lado y llenar el hueco de entrambos en dicho rincon de yeso y piedras, mas allá de los tercios 
(como hicimos en la bóveda que se hizo en el salon, de 50 palmos de largo y 30 de ancho, 5 palmos de 
montea que es el sexto de su ancho) de la torre de Gracia a Don Narciso de Plandolit. 
 
Que una bóveda esférica o media naranja abra desde el centro a toda la circunferencia que una 
pechina de planta cuadrada abra casi del todo en los lados del cuadrado, etc. De donde se sigue 
que los gruesos señalados por cálculo para contrarrestar el empuje de la bóveda se han de echar 
en los puntos donde hace su mayor fuerza. 
 
Las bóvedas esféricas o media nararnja si se hacen de piedra de 50 o 60 pies de diametro se han de 
hacer en todo el rededor de ella estribos en el muro que ha de ser robusto que sostiene dicha 
bóveda; pero si es de 35 o 40 pies de diámetro y se ha de hacer la bóveda de rosca de un maon de 
cabeza, su muro ha de se a lo menos de 5 palmos de ancho, trabajado todo en su altura de ladrillos 
y lambordas para ligarlos y el coronamiento hasta el nivel de donde ha de arrancar la bóveda ha de 
ser de ladrillo y medio de canto, formando arco, haciendo su tardosa a la parte de adentro. 
 
(30) y encima de este formar una cornisa y el arranque de la bóveda ha de ser donde empieza la cornisa 
y en los cuatro rincones formar un esperon de ocho palmos de largo que sube algunos cinco palmos más 
arriba de la cornisa y encima de los cuatro pilares referidos por un vaso o gerro a cada uno de ellos. 
 
Quando los machones de los arcos son de piedra de silleria y los arcos son de mahones se puede disminuir 
el pilar o machon un cuarto de su longitud, verbigracia el arco reglero referido ha de menester (quando 
los machones y arco son de piedra de silleria o son de mahones; o el machon de mamposteria ordinaria y el 
arco de mahones; o el machon es de mamposteria ordinaria y el arco de lambordas) 14 palmos de largo el 
machón digo que 11 palmos tiene lo suficiente por la razón que la gravedad de la piedra es a la del 
ladrillo como 3 a 2 luego si se daba el mismo largo a los machones de este arco de mahones y machon de 
silleria pesaria este un tercio mas que el arco de maones luego fuera mas largo dicho machon que no le 
corresponde; porque aunque es verdad que siempre se ha de procurar que el 
 
(31) equilibrio de este con el arco debe decantarse o caer a favor del estribo por los accidentes 
a que estan expuestas las obras pero no es menester que sea mucho demasiado para no consumir 
tanto material y causar el gasto inutil en ninguna obra, que en esto consiste la habilidad i 
inteligencia de un Arquitecto. 
 
Los arcos gòticos se ha de tener la mira no cargarlos mas que no les corresponde hasta su tercio 
(como se ha de cargar a todo arco y bóveda) porque demasiado peso en el espinazo o riñones o en 
los tercios, podria imprimirle y por consiguiente esmuñarse o realsarle en la clave y quedar el 
arco trastornado. Vale más siempre que permitan la obra por el destino que ha de servir, cargando 
encima la clave y no en los riñones o espinazo, por no exponerse a la ruina del arco. 
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DE LAS BOVEDAS TABICADAS 
 
El arte de construir los edificios sin madera es sin duda alguna util curioso comodo y economico. 
Es util porque los incendios, funestas ruínas de las poblaciones y vecinos, no encuentran 
 
(32) en los edificios pabulo en que mantenerse a excepcion de las puertas y ventanas de madera 
que son de poca consecuencia para el caso pues tambien se pueden hacer de chapas o de hilo de 
hierro tejido y vertido de la argamasa romana; o bien de otra mezcla solida y duradera o de otra 
madera incombustible. Es curiosa porque no admite ratones, chinches, ni las porquerias y 
fealdades que los techos y tejados de madera. Es comodo porque los habitantes logran estar mas 
guardados del frio, del calor, de la humedad; y no se oye en las viviendas inferiores de las 
casas en que hay muchos vecinos, el ruido que se hace en las superiores; y es ultimamente 
economico porque se ahorra la madera, los cordeles, los clavos y las cañas que se usan para 
cielos rasos; todo lo cual podra escusar en muchos paises crecidas sumas, y en aquellos 
mayormente que son caras, malas y escasas las maderas. Este metodo que se reduce a construir los 
edificios con unas bovedas muy ligeras, que se llaman los profesores? tabicadas, se puso en 
ejecucion con toda felicidad años atras en las casas de campo, de sus AA.RR. y la del principe. 
 
(33) Las bovedas tabicadas que cubren o forman los techos de estos edificios, se hacen tan llanas 
o rebajadas, que casi se equivocan con los cielos rasos comunes pero con cierta proporcion como 
después veremos. Los ladrillos que las componen se colocan de plano y se doblan en la mayor parte 
de su extension o trazado de ella para dar a la obra mayor firmeza y duracion. 
 
Los materiales mas propios para su union son el ladrillo, el yeso de la mejor especie; y seria 
mejor a mi concepto la argamasa romana. Los ladrillos que se deben emplear a mas de estar bien 
cosidos y resguardados de las aguas y humedades sera preciso que tengan un tamaño proporcionado a 
fin de que se acomoden bien a la vuelta de la boveda. 
 
Se ha de tener presente que el yeso que se gaste no se haya evaporado y tenga toda su mayor 
fuerza y actividad y que no se amase (o pastar) cada vez mas que el que immediatamente se ha de 
emplear, y lo que mas se pueden rebajar estas bovedas es la octava parte de su diàmetro. 
 
El perfil mas hermoso y agraciado que se podria dar a estas bovedas es el que forma una porcion 
de elipse como por ejemplo el cielo de un coche de los modernos. Para la formacion de estas 
bovedillas no se necesitan mas cimbras que las precisas para dirigir al artifice en la formación 
de su 
 
(34) concavidad pues adquieren muy pronto la consistencia y solidez que se requieren. 
 
Estas bóvedas se pueden construir sobre cualquiera paredes viejas, del modo mismo que sobre las 
nuevas, y aun mejor como esten firmes y bien unidas por tener hecho el asiento que han de hacer. 
Las paredes nuevas por la misma razon, deberan estar muy secas antes de empezar a hacer la 
boveda, dejandolas seis meses a lo menos descansar a fin de que se unan y afinen las partes que 
las componen. 
 
Para que estas bovedas adquieran la correspondiente solidez, se hagan o se dejen en las paredes 
al tiempo de fabricarlas, unas cajas (vulgo regatas o formarets?) de cinco o seis pulgadas de 
entrada en el grueso de la paret todo alrededor de la pieza, en el mismo sitio que se ha de 
empezar los arranques de la bóveda y que despues de limpiar bien el polvo y porqueria de la caja, 
se rocie con agua y se eche un poco de yeso bien amasado. Cuando se empieza la bóveda ha de hir 
por hiladas, no se empieza la segunda que la primera no este acabada por toda la pieza, poniendo 
un cordel, o el cabo de una cimbra a la otra para su dirección a cada hilada. Y se ha de procurar 
que mojen (o mullin) los ladrillos antes de emplearlos a la boveda para que el yeso, amarre o 
haga mas union a el lo que contribuye 
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(35) mucho a la firmeza de la obra (no tan solamente en estas bovedas de yeso, sino en cualquier 
bóveda que se haga). Si es de piedra de silleria se han de mojar bien sus juntas, antes de 
echarle la mescla. Si es a lajas o lambordas lo mismo. Si es de mahones, estos han de mojarse 
bien antes de emplearlos. Para que la mezcla amarre bien o se una con el en las primeras, que son 
las de silleria y lambordas, se ha de procurar no dejar mas juntas que las necesarias. En las 3ª 
o de rosca de mahones se ha de procurar tambien que se haga tanta poca junta como se pueda. 
Si esto se hubiera observado de mojar bien los mahones, de dejar poca junta, de llenar los senos 
de las bóvedas de mamposteria y no de tierra y dejar a lo menos descansar las pilas del segundo 
cuepo un año antes de hacer ninguna boveda. Digo que sr? Garrido y Viscaye con acuerdo del 
Director Arresmiendi?; en cuanto el dejar descansar las pilas un año a lo menos antes de hacer 
ninguna boveda, no se hubieran caido porcion de algunas bovedas y pilas como cayeron, dimanado de 
esto que es lo principal, y de las lluvias que cayeron despues de hechas, estas bovedas porque se 
empapo dicha agua a dichas pilas y bovedas y las hizo caer y tuvieron de volverlas a hacer, 
redundando? sacrificio y gasto. 
 
(36) La primera carrera de ladrillos se ha de poner casi derecha a 80 grados y se ha de procurar 
que las juntas de la segunda carrera de ladrillos no correspondan a los de la primera antes vayan 
encontradas con ellas y lo mismo se debe hacer en todas las demas; concluidas la primera y 
segunda carrera o filadas de ladrillos se procede a la operacion de cubrir a a entrambas con 
otras capas de ellos (vulgo doblat) remojando bien los ladrillos, y del mismo modo se procede 
sucesivamente hasta concluir la boveda. 
 
Aunque en estas bovedas con dos capas de ladrillos tienen la solidez que se requiere, se puede 
echar una faja de un ladrillo en cruz del ancho y largo de dicha boveda como demuestra la fig. A; 
esto es lo que basta para la solidez de los edificios (Pero si fuese mas quadras? de hospital 
casa de misericordia, de la de caridad o guarbetes? para traba, etc. que encima de estas bovedas 
han de subir mucho peso, o gente, o otras cosas; lo mejor sera para ser mas solidas otras 
bovedas, haciendolas con tres capas de ladrillo, como estan en las bovedas vaidas del primer piso 
del Cuartel de Atarazanas (Al marge: estos ladrillos son la 1º capa o sensillo de esta boveda de 
ladrillos regulares porque se hacia o se aplacaba mejor si las dos capas de doblado se hicieron 
de ladrillo (vulgo rajola) de un tercio mas de grueso de los regulares que usan en Barcelona). 
Asimismo los arcos que sostienen dichas bovedas que eran de mahon de cap y traves se hicieron de 
un tercio mas grandes al largo ancho y alto a los que se usan en Barcelona por la razon que no 
habia tantas juntas en los arcos, porque cuando menos juntas hay en un arco es mas solido y no 
esta tan expuesto a que haga movimiento como los otros y ahorra mescla y junta. 
 
o hacerlas para mayor solidez en las mismas tres capas de ladrillo y su faja en cruz, esto es la 
primera capa con ladrillo, la segunda y tercera con mahones y la faja tambien con mahones. 
 
(37) Como yo hize en la boveda del Pino del coro que sostiene el grande peso al organo se ha de 
añadir tambien a las advertencias y maniobras referidas que nunca se debe empezar una carrera, 
vulgo filada, de ladrillos hasta que este concluida la antecedente en toda su extension de modo 
que los cuatro lados de la boveda que corresponden a los cuatro frentes de la pieza se vayan 
adelantando con pefecta uniformidad hacia el centro hasta juntarse en esta donde el agujero que 
se ha de cerrar con la clave debe representar en pequeñez una figura exactisimamente parecida a 
la pieza. Asi lo hacen los oficiales diestros y no deja de contribuir a la perfeccion y aun a la 
solidez de la obra. El poco espacio que queda entre la pared y la vuelta de la boveda hasta 
igualar la altura de las dos primeras carreras de ladrillo o 
 
(38) poco mas se llena y guarnece con yeso y trozos pequeños de los ladrillos partidos: y de allí 
arriba se asegura la vuelta de la bóveda con unos pequeños estribos distantes unos de otros seis 
o siete palmos pero sobretodo es menester gran cuidado en fortificar por este medio los cuatro 
angulos de las bovedas llanas que es lo mas esencial de ellas cuando son tan rebajadas como el 
cielo de un coche a la española. Dichos estribos se construyen de dos modos es a saber poniendo 
los ladrillos de plano, o poniendoles de canto, cuando se ponen de plano no se emplea mas que una 
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carrera de ellos y ha de tener todo el ancho del ladrillo: vulgo pared de ladrillo de llano; han 
de ser dichos estribos de este 1er modo: Pero si se ponen de canto han de ser un tabique de dos 
mahones doblados con yeso, en este segundo caso y unos y otros estribos puedan quedar algunos 
dedos, o medio palmo mas bajo que el nivel superior de la convexidad de la boveda pero es 
menester que abracen de cada lado algo mas que una tercera parte de todo el diametro de la boveda 
para cumplir bien 
 
(39) con su objeto que es el de sujetarla y contenerla. El espacio que queda entre estos estribos 
se une con cualquiera ladrillos argamassados con yeso, y nunca con cal, porque este conserva 
siempre alguna humedad, que podria se muy perjudicial para la bóveda. Dicho relleno no necesita 
subir tanto como los estribos pues le bastan dos palmos y medio de alto, y de allí arriba se 
hecha tierra bien seca, o cualquier genero de escombro hasta el nivel de la clave de la boveda 
igualando bien el todo para sentar luego el pavimento de la habitacion superior. Al instante que 
se concluye la boveda se pueden quitar las cimbras sin el menor recelo que no han servido (como 
en las comunes) para mantener su peso sino para arreglar su contorno. Luego despues se allanan 
los angulos entrantes y se enjabelga? la boveda, o se adorna del modo que sea. Y finalmente para 
que tenga toda la 
 
(40) apariencia de un cielo raso o a lo menos la de un cielo de coche a la española (aunque en 
realidad sea mucho mayor su convexidad) se hace todo alrededor de la pieza una cornisa arquitrabada 
de modo que su parte inferior empieze mas arriba de la primera o de la segunda carrera de ladrillos 
de la boveda que es donde se hace perceptible su vuelta la cual por medio de esta cornisa queda 
casi enteramente cubierta o por lo menos muy disimuada como lo demuestra la figura A. 
 
Para que se pueda formar una idea mas justa de esta maniobra citare algunos hechos y experimentos 
que se han hecho. Entre los arquitectos se disputa cada dia sobre si esta especie de bovedas 
tienen o no tienn empuje. Lo cierto es que si hemos de dar credito como es justo a los 
experimentos y observaciones que ha hecho el Conde de l'Espie, deduciremos que si acaso le tienen 
sera muy poco. 
 
(41) Si estas bovedas tuviesen mucho empuje no podrian construirse sobre cualesquiera pilares o 
paredes, gruesas o delgadas, nuevas o viejas, con tal que esten bien fabricadas y conservadas 
como manifiesta el mismo Conde en el siguiente documento. En el Convento de padres Observantes de 
Perpiñán, hay una crujia de dos ordenes de celdas en forma de cruz, y toda ella esta cubierta de 
estas bóvedas llanas, fabricadas habra tres o cuatro siglos, por nuestros españoles, cuando eran 
dueños del Rosellon. En este curcero hay mas de setenta celdas, y todas las paredes que las 
separan unas de otras, y a todas ellas del tránsito por donde tiene la entrada, son unos meros 
tabiques compuestos de dos carreras de ladrillos puestos de canto como los estribos de la boveda, 
que he explicado antes, de modo que otros tabiques 
 
(42) no tienen mas que medio palmo bastante de grueso. Los marcos de puertas son de canteria, de 
medio palmo de diametro, y bien pegados conyeso a los tabiques; y en el mismo grueso de la 
canteria, estan abiertos los batientes que reciben las maderas y goznes de otras puertas. En toda 
la extension del tránsito en cruz que divide las celdas, sostienen todo el peso de la bóveda, solo 
los dos tabiques de medio palmo de grueso en que estan las puertas de dichas celdas. El contorno de 
la boveda parece algo mas rebajado que el medio punto, y su espesor es de la bovedas sencillas de 
esta especie, es a saber el de una sola capa de ladrillos. cada celda esta dividida en dos piezas 
por medio de un tabique de la misma construcción y fuerza que los referidos del tránsito, y cada 
pieza su boveda particular en todo parecida a las que cubren dicho tránsito y por ultimo las 
bóvedas de estas piezas, solo por un lado cargan sobre la pared exterior de la fábrica y por  
 
(43) los otros tres sobre aquellos delgados tabiques. El citado Conde de Espie refiere que al 
tiempo de examinar aquella obra notó varias desigualdades en la blancura y limpieza de las 
bóvedas del transito; y preguntando la causa a los Religiosos, le dijeron que algunas goteras 
habian consumido en aquellos sitios el yeso que unia los ladrillos y que descarnados estos, 
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habian caido sin causar otro daño ni quiebras al resto de las bóvedas; que habia poco tiempo que estaban 
tapadas aquellos agujeros con otros ladrillos y que por estos se advertia la desigualdad. Un conocido del 
mismo conde segun refiere, antes de resolver a construir de esta especie, hizo el siguiente experimento. 
Tomo cuatro pedazos de madera de siete dedos y medio de grueso en cuadro (tres cuartos de palmo escasos) y 
de poco mas de nueve palmos de largo y de ellos mando hacer un bastidor cuadrado 
 
(44) asegurando sus cuatro angulos con otros tantos tornillos, puesto dicho bastidor al suelo de 
una pieza enladrillada hizo construir dentro de este cuadro, como si fuera entre cuatro paredes, 
una boveda llana sencilla, de nueve palmos de ancho y largo solo de palmo y medio de elevacion 
que es la sexta parte de su diametro, luego que la vio bien seca quito los tornillos y desarmo el 
bastidor con lo que quedo la bóveda sin apoyo ni estribo alguno; y en esta disposicionla hizo 
rodar muchas veces por aquella pieza sin que padeciese la mas ligera quiebra. Cargola luego de 
piedra hasta que no tuvo mas donde ponerlas; y tampoco le hizo impresion esta nueva prueba. Al 
fin a fuerzade tirarle grandes cantones con mucha violencia logró hacerla mella, pero esta se 
redujo a los agujeros que aquellos cantos abrieron en los mismos ladrillos, despues de muy 
repetidos golpes; y al fin para deshacerla fue menester usar de martillos grandes, y hacer con 
ellos los mismos esfuerzos que si la bóveda fuese de una pieza. Otro sujeto deseoso de 
 
(45) reconocer por si mismo la solidez de esta especie de bovedas, mando fabricar una en un cuarto 
reducido; y después de seca la hizo aserrar por sus cuatro frentes a excepción de unas pequeñas 
porciones inmediatas a los angulos; sobre los quales quedo afianzado su peso como sobre todo lo demas 
de ella y la superficie superior de las paredes sobre que se habia construido. En esta disposicion la 
mando cargar mucho pero no cedio a una prueba tan capaz de arruinar qualquier bovedas de las comunes. 
Y es de advertir que esta no tenia mas vuelta que la del cielo de un coche a la española. Por otra 
parte el mismo Conde de Espie mando hacer una boveda llana de mas de treinta pies castellanos de 
diametro en quadro y tan rebajada como la del ejemplo antecedente y antes de asegurarla con los 
estribos, y demas precauciones que he dicho la hizo poner encima milsetecientas cincuenta arrobas de 
ladrillo. Tuvola asi cargada dos dias, y luego la hizo dsecargar 
 
(46) del todo sin que la excesiva carga referida ni el prompto alivio de toda ella produjese la 
menor quiebar ni alteracion en dichas bóvedas recien construidas; mando el Conde de Espie abrir 
siete u ocho agujeros de nueve palmos de diametro, muy inmediatos unos de otros; hizo caminar por 
las orillas de estos agujeros, poner mucho peso y dar fuertes golpes sobre la bóveda; todo ello 
sin mala resulta alguna ni antes ni despues de tapados los agujeros. En un cuadro de veinteitres 
palmos de ancho y cuarenta y dos de largo cuyas paredes tienen solo tres de grueso y sesenta y 
tres de alto hizo construir el mismo Conde tres bóvedas llanas unas sobre otras, y encima de la 
ultima el tejado incombustible que despues veremos. Seis messes despues de concluida esta obra 
mando abrir una de aquellas bovedas; lo preciso para el paso de una escalera de comunicación de 
un suelo al otro. Pudiera referir otros muchos experiemntso y ejemplos en abono de este sistema. 
Con los referidos hechos prueba el Conde de Espie la solidez de las citadas bovedillas. No niega 
que algunas bovedas llanas se habran venido al suelo inmediatamente despues de su construcción 
pero tambien expone que habria sido esto precisamente 
 
(47) cuando no estuviesen hechas segun las reglas referidas o a causa de la impericia de los 
artífices de la mala calidad de los materiales, o del capricho del dueño de la obra antojandosele 
hacer dichas bovedillas mas rebajadas de lo que pueden ser, sin perjuicio de su firmeza y 
solidez. Y por último, si no hemos de dudar de su firmeza y solidez (sic). Y por último si no 
hemos de dudar de las pruebas ya citadas convendremos el que el empuje de las bóvedas llanas es 
de muy poca consideración, si es caso que le tengan, pués he dicho siguiendo el dictàmen del 
Conde d'Espie que las mencionadas bovedillas pueden hacerse no solo sobre unas paredes como las 
que se usan en las fábricas más comunes sino también sobre unos tabiques muy delgados según dije 
y lo observó el mismo Conde d'Espie en algunas obras propias y en las de otro particular 
asegurando que si en estos ni otros casos semejantes se ha visto que las bóvedas llanas hayan 
 
(48) derribado ni maltratado las paredes de las casas ni de otros semejantes edificios. Si en 
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alguna pieza grande requiriesen hacer algunas divisiones para aumentar las comodidaes de la 
habitacion se podran hacer los tabiques de division como los del convento de observantes de 
Perpiñan y como los estribos que fortalezcan las bóvedas llanas que se componen de dos carreras 
de ladrillos puestos de canto. Pero es menester fundar otros tabiques de division, aplomo, sobre los 
estribos de la boveda inferior y no sobre las partes que estan entre ellos guarnecidas o rellenas de 
escombro y cascote. Tambien se pueden construir entresuelos en las piezas cuyas elevaciones lo 
permitan, observando las referidas precauciones, si se hace alguna division y esto es lo que el mismo 
Conde de Espie dice ha hecho, en las Cocinas, y Reposterias de su Casa. Y lo que hay que advertir en 
la conservación de las bóvedas tabicadas para formar los pisos de las casas y otros edificios. 
 
Los tejados que el Conde d'Espie llama incombustibles porqué no 
 
(49) admiten madera alguna se hacen tambien con bóvedas tabicadas, pero es preciso tener 
presentes las siguientes advertencias: Para construir los tejados incombustibles, es menester que 
en lugar de los estribos de la bóveda llana, se hagan unos tabiques con dos carreras de ladrillos 
puestos de canto y cuyas medidas sean dos palmos de largo, un palmo y un cuarto de ancho y un 
cuarto bastante de grueso. Dichos tabiques solo se hacen en los aldos a que corresponden la caida 
de las alas del tejado; y solo alli se excluyen por inutiles los estribos que se escusan en los 
dos lados cuando se forman estos tabiques se procura dejar entre ellos un palmo y medio como lo 
demuestra la figura 1a y 2a b, y b y su parte superior termina en una diagonal acomodada al 
diclivio del tejado que ha de cargar sobre ellos, como se ve por las letras b,c de la Figura 1a. 
estos tabiques a mas de abrazar por cada lado una tercera parte del diametro de la boveda, o poco 
mas como los estribos han de dejar entre si las dos caras de ellos, un transito o corredor quanto 
baste para acudir a los reparos del tejado y a lo demas que ocurra. Este corredor o transito se 
 
(50) cubra con una bóveda a la gótica más o menos elevada segun lo permita el perfil del tejado 
construido con dos capas de ladrillos del mismo modo que queda dicho de las bovedas llanas dobles 
todo lo cual se demuestra con la letra A de las referidas figuras 1a y 2a. Concluidos dichos 
tabiques b y la boveda del corredor o transito a se empieza a sentar con yeso la primera capa de 
ladrillos que han de tenr dos palmos de largo como lo de los estribos de la bóveda y los de los 
tabiques de este tejado para que no solo cubra el espacio de un palmo y medio que hay desde un 
tabique al otro, sino que les queden cerca de un quarto para cargar de cada lado sobre un tabique 
de modo que los de una carrera vengan a encontrarse con los de otra sin dejar mas claro que el 
preciso para el yeso que los ha de unir, la letra d de la figura 1a. Fenecida la porcion de 
sentar esta primera capa de ladrillos se pasa a la segunda asentandola con mescla con las mismas 
precauciones y cuidado que para evitar el encuentro de uns juntas con otras, encarga hablando de 
las bovedas llanas y segun lo demuesra la letra d figura 2a. Acabadas de poner las dos capas de 
ladrillos en toda la extension del tejado o formadas sus dos alas ef ef con dichas capas de 
ladrillo se cubren con tejas de la 
 
(51) calidad que tenga por mejor sentándolas con argamasa de cal y arena vulgo taulada de 
impresari (este metodo es el mejor y mas seguro que no el metodo que se sigue. Se podran sentar 
tambien las dos capas de ladrillos con la argamasa romana, y cubrir toda la superficie con otra 
capa de la misma mezcla, la cual tendra bastante con medio cuarto escaso de grueso para quedar 
para siempre impenetrable de lluvia; fuera de que sera esto mas barato que las tejas aun en su 
primera construccion: y no seria de admirar que en este caso bastase una capa de ladrillo para 
formar las alas del tejado. Cada una de estas dos alas puede terminar por su parte inferior f de 
la fig. 2a en una balaustrada como se usa en los edificios de alguna magnificencia como se ve en 
la figura 2a h o si se quiere ahorrar este gasto se prolongan otras alas y su extremidad inferior 
f hasta la de la cornisa como señala la letra k de la misma figura 2a. En estos tejados se entra 
por una de sus extremidades, y en la de frente se hace una ventana grande para darles luz, si no 
hay algunamedianeria que lo estorbe en cuyo caso se abren atrechos en los espacios b fig 2a unas 
guardillitas redondas que aun daran mas claridad. De este modo construyó el Conde de Espie el 
tejado de una parte de su casa en Tolosa el año 1751 y en de 54 escribio su tratado en el que 
asegura que en 
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(52) aquellos tres años no flaqueó la solidez de dicho tejado sin embargo de haberse mantenido 
sobre el cinco semanas continuas, en los messes de diciembre de 52 y de enero de 53 una gruesa 
cantidad de nieve tan exorbitante que no habia hombre que se acordase de haber visto nevada igual 
en aquel pais. De esto mismo da fe la declaracion de cinco comisarios diputados por la Academia 
de las tres nobles Artes de Tolosa para el reconocimeinto de dicho tejado; cuyo documento con 
fecha 22 de Agosto de 1763 se hala por extenso en el librito del Conde de Espie como tambien la 
aprobacion de toda la obra en virtud de remision hecha por el Canciller de Frnacia para su 
censura a Mr Montcanvilla, lector y profesor real en Paris. Por todo lo dicho pueden conocerse 
las ventajas y utilidades de los tejados incombustibles para todo genero de edificios publicos, y 
particulares sagrados y profadnos, militares y civiles. Los tejados de madera ademas de su mucho 
coste estan sujetos a repasos muy frecuentes y despendioso si se pudre, o se rompe algun madero, 
hay que deshacer mucha parte del tejado, para poner otro en vez de que en los tejados 
incombustibles si llegara a hacerse un agujero 
 
(53) todo el gasto se reduce a una parte de ladrillo y un poco de argamasa, esto se hace en breve 
rato. Si en tiempo de un sitio o bombardeo cae alguna bomba en un tejado de los ordinarios, hace 
un destrozo formidable asi en el como en los pisos inferiores; pero en un tejado incobustible 
solamente hara el agujero preciso para pasar; y lo mismo en las bóvedas llanas inferiores, en lo 
que tambien estas aventajan a las bóvedas comunes y mas si estas estan afianzadas con gatillos de 
hierro en cuyo caso una sola bomba basta para derribar o desbaratar toda una bóveda de mediana 
extensión por gruesa que sea. Una bala roja tampoco hara mas que un agujero igual a su tamaño en 
un tejado y bóveda como los dichos; al paso que incendiaria los tejados y pisos de madera con 
evdente riesgo de los edificios contiguos que sean de la misma construcción. 
 
Asi pués todas estas reglas y advertencias podran aprovechar para la construcción de las casas de 
campo y con mucha mas razón para las de las poblaciones y lugares por los horribles estragos que 
causan en ellas los incendios tan frecuentes. 
 
(54). 

"Del estribo o ancho de las paredes que han de menester las bóvedas tabicadas, 
como tambien el modo de trabajarlas y sacar las cerchas o cindrias". 

 
Cañon derecho o volta apuntada o de medio punto 

 
El asiento de esta bóveda es a nivel de las dos paredes que empieza su arranque; es la mas firme 
y vistosa vuelta y de menos peso. estas bóvedas semicirculares se suelen poner en el piso del 
plan terreno; con lunetas o sin ellas; también se ponen para cubrir las Iglesias con lunetos o 
sin ellos y esta última sin lunetos es la mejor formada de bóvedas para las iglesias (bien que 
pesada a la vista) para los parajes de caracter serio, sombrio y digamoslo así, algo recatado y 
huraño; verdad es que entonces hay el inconveniente de quedarse oscuro y sin luz el paraje que 
debe ser mas luminoso pues representa el cielo. (Al marge: Advirtiendo que nunca se ha de cubrir 
ninguna Iglesia con bóvedas rebajadas, sino a medio punto, peraltadas o surmuntadas). 
El grueso que se ha de dar a las paredes es de una decima parte de su dàmetro cuando no llevan 
lunetos y cuando llevan estos un onseno de su diámetro; si son rebajadas las primeras sin luneto; 
teniendo de montea el sexto de su ancho (que por lo regular es la mas poca montea que se puede 
dar en estas especias de bóvedas colocadas en el plan terreno; que aún que hay de más rebajadas) 
es un noveno de su ancho lo que se ha de dar de grueso a las paredes de sus arranques, o que 
descansan dichas bóvedas. 
 
(55) Si tiene lunetos dicha bóveda rebajada se le dará de gruesos a sus paredes que descanse el 
decimo (onseno "tatxat") de su diametro porque como se ha dicho los lunetos disminuyen el empuje. 
No hay duda que podrian darles un poco menos de ancho a dichas paredes pero vale mas para su 
seguridad de dichas bóvedas darle un poco mas de grueso a las referidas paredes que no les 
corresponde; por los accidentes, casos imprevistos que suceden en esta casta de obras cuando se 
sostienen las bóvedas por su ancho xxxxxxxx xxxxxxx a la bóveda y a los arcos el estribo que les 
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corresponde. Las cerchas o cindrias se harán de tablas por lo menos dos de ellas para que a 
trechos se vaya tabicando y un trecho cerrado se empieza otro llevando trabadas las hiladas como 
si fuese silleria cada hilada de ladrillo de una parte a otra aunque tambien pueden echar las 
hiladas segun va la vuelta y esto se puede hacer con sola una sercha; más por mejor tengo la que 
se tabica por el asiento de una parte a la otra (al marge: poniendo en cinco palmos una cindria y 
tres puntales a cada una ellas uno a cada cabo de ella y otro al medio de ella y se pone un 
liston de cindria a cindria para cada filada para hacer el sencillo a la boveda como sexxx); y 
así como se vaya tabicando se ha de ir doblando y macizando las embecaduras hasta el primer 
tercio y esto ha de ser en todas las bóvedas, echando sus lenguetas o estribos de en cuatro 
palmos que levanten el otro tercio, o enrasar con el casco el centro de la bóveda, o al mas alto 
de ella en su exterior; echando bovedillas de estribo a estribo rebajadas a manera de revoltons 
para que asi reciban todo el empuje, o peso de la bóveda, y queda descargada y que no quepa mas 
que una pulgada de tierra encima de ella para su enladrillado. 
 
(56) Los estribos y bovedilla o contrabóvedas que se ponen del primer tercio (que es lleno) 
arriba, sirvan para sujetar y descargar la bóveda que queda hueca o buida del primer tercio de su 
arrancamiento arriba al efecto de no haberse de llenar el referido hueco de cascajo o tierra 
poniendo de esta nomás que una pulgada de altura, encima de la bóveda en todo alrededor de ella 
para hacer el enladrillado del piso. 
 
Ejemplo: Una bóveda de medio punto tiene de largo 60 palmos y de ancho 30 palmos; 3 palmos han de 
tener sus paredes de ancho; ha de tenr de montea el sexto de su anchura esto es 5 palmos de 
montea o altura desde el arranque al interior de la clave. El estribo o ancho de las paredes que 
han de tenr donde descansa o arranca dicha bóveda es la decima parte de su ancho es decir 3 
palmos, esto es el empuje o ancho de las paredes que corresponden a dicha bóveda a donde ella 
arranca o descansa como demuestra la figura A. (El fill anota: habiendo lunetos bastará a la 
bóveda circular el onzeno y a la rebajada el 1/10). 
 

De la bóveda de media naranja 
 
Habiendo de ser la bóveda de la media naranja tabicada de yeso y dando lugar el edificio a que 
sea de medio punto se le dará, pues es vuelta mas perfecta que las demás (como en su lugar 
dijimos), siendo tabicada no necesita de cimbra ninguna 
 
(57) y así en el centro del anillo, a nivel del asiento de la media naranja un renglon fijo ha de 
servir de punto central para labrar la media naranja teniendo al fin del punto una empalmada del 
grueso del ladrillo para que en ella misma descanse cada ladrillo asentado, en el interior que 
otro se asienta, y haciendolo así en todas las hiladas acabarás la media naranja con toda 
perfección. 
 
Si fuera prolongada se labrara condos puntos semejantes al otro y el asiento de ellos ha de ser 
de tal suerte que el prolungo queda entre uno y otro; y se tabicará con cada uno la parte que le 
toca de su media circunferencia, y lo demás con un cordel que tenga por centro la mitad del 
prolongo. Si la media naranja fuera rebajada y tabicada, repartiras las hiladas que en toda ella 
te caben por el pitipre: y repartidas o conocidas mirarars lo que quieres rebajar: y repartirla 
has en otras tantas partes quantas fueran las hiladas y señalarlas has en el punto o renglon, y 
cada hilada la iras cortando la parte que te toca, y llegando a serrar hallaras haber rebajado la 
bóveda la parte que querias y si acaso hubieres de revajar la bóveda y fuera prolongada 
 
(58) señalando el rebajo con los dos puntos o regkones, y cortando a los dos a cada hilada la 
parte que les toca, saldra como en la pasada, y asi haras las semejantes. Tambien se pueden 
trabajar las bóvedas de piedra de silleria o de rosca de mahones sea de medio punto o rebajada 
poniendo un renglon al medio de ella y una mitad de la cindria que puede voltear en toda la 
circunfrencia como en la figura a. Porque estas especies de bóvedas tienen su peso 
perpendicularmente sobre las paredes que arranque; y a más de esto cada hilada sierra (o clou) a, 
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b, c, es su cindria, y b, d, el renglon. pero por mejor tengo si estas bóvedas se trabajan al descubierto 
poner cindrias, con sus puntales, por las lluvias que podrían caer en el tiempo de su construcción y 
echarla a tierra antes de concluirla como demuestra la figura B, a, b, una cindria c, d, otra. 
 
El ancho de las paredes de la bóvedas tabicadas a medio punto han de tener el décimo de su 
diámetro, verbigracia si el diametro tiene 30 palmos el grueso de las paredes en todo alrededor 
de ella ha de tener 3 palmos, si es rebajada el noveno de su diámtero. 
 
(59) 

De las bóvedas baídas o bufadas 
 
La bóveda baída es una media naranja cortada. se pueden tabicar o trabajar sin cimbras estas 
bóvedas: más por mejor tengo que asientes cuatro cerchones por diagonal (y aún mejor a mas de 
esto poner dos cerchones mas en medio del cuadrado o rectángulo de la pieza como demuestra la 
Figura A) a, b, c, son las cimbras por las diagonales, y, e, f, y g, h, las del medio del cuadro) 
dandoles la vuelta de medio punto por la misma diagonal, como demuestra la Figura de letra B, 
para que así obres con más seguridad (al marge: pero las cerchas e, f, h, g, se sacan de la 
cindria de la diagonal la porción que les corresponde al efecto que tengan la misma vuelta y no 
suban más que la diagonal. Verbigracia por las dos cindrias e, f, g, h, son prcion de la cindria 
de diagonal y si hubiere mas trozos de cerchones o cindrias se sacarna desde la diagonal, desde 
o, m, a proporcion se vayan alargando desde el centro a los lados del cuadrado o cuadrilongo, 
verbigracia por la n, p, O, R: n, t, O, H.). 
 
se te puede ofrecer que tambien tenga esta bóveda prolongo y que sea rebajada; en tal caso, 
sentarás los dos puntos, dejando el prolongo entre los dos, como en la media naranja dijimos. Si 
fuere rebajada, de necesidad lo han de ser los arcos qe la acompañan y así harás los cerchones 
rebajados según los arcos lo estuviesesn; y en el tabicarla guardarás el orden de la media 
naranja. Si la bóveda fuera edificada en una caja cuadrada y la hubieses de rebajar será segun la 
necesidad lo pida el rebajo: 
 
(60) contando el punto o renglon, lo que a cada hilada pertenece, macizarás el primer tercio de 
la embecadura o tardosa segun la necesidad lo pidiese, echandole lenguetas que sirven de estribos 
y estas han de coger la tirantez de la diagonal para que resista a su empuje y queden con 
seguridad y firmeza. Es de advertir que en los arcos torales así como vayan tabicando haras una 
roza para que estribando en ella quede la bóveda con suficiente asiento. 
 
En el Cuartel de Atarazanas se hicieron en el piso bajo todo de bóvedas cuadradas y cuadrilongas 
y en todas se pusieron ocho cimbras, o cerchones con un codal al medio que las sostenia; y se 
hicieron las contrabóvedas en los angulos de ellas que estan a nivel por la parte de los arcos 
metidas con una regata dentro de ellos y estribaban a la bóveda como si arrencasen de ella para 
sujetar más dicha bóveda; no habia estribos o lenguetas haciendo dicho oficio dichas 
contrabovedas de las seis partes las cinco eran cuadradas y las otras aunque eran cuadrilongos no 
eran mucho prolongadas, como demuestran las figuras 1ª 2ª y 3ª (este numero último es el perfil). 
 
En la Iglesia del Pino se hizo una bóveda baída a mi dirección para sostener el órgano, de 85 
palmos de largo y 28 de ancho y 7 palmos de montea por su ancho 
 
(61) Arranca dicha bóveda, de una porcion circular de un palmo y medio de montea, de encima de 
los arcos rebajados al entrar a la Capilla de la Sangre y la de San Bernat. Se hizo con una 
cindria del ancho de dicha bóveda de un palmo y medio de montea y por sus estremos descansaba en 
el encaje del arco (que tambien se hizo nuevo dejando una holgura de una pulgada y media entre 
este y la bóveda porque en el tiempo de hinchar el yeso de la bóveda no diese empuje ninguno en 
el arco, y el otro extremo en el encaje o formaret que se hizo en la paret por su parte interior 
del Frontispicio; y esta cimbria de en filada en filada se hacia correr de manera que se mantenia 
la bóveda descansando en el arranque de ella y en los formaretes o encajes del arco y pared. Se 
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hicieron sus lenguetas o estribos de dos ladrillos de a quatro palmos de uno al otro con sus 
bovedillas rebajadas o contrabóvedas para su diagonal; del arranque hasta el primer tercio se 
macizó aquel de yeso y cascote. Después se adressó y emblancó dicha bóveda, se hicieron unas 
aristas de yeso, que siendo dicha bóveda baída (que es mucho más fuerte que la de Arista y parece 
una bóveda por Arista). las contrabóvedas se hicieron del modo que demuestra la letra A rasantes, 
en el caso más alto de la bóveda, al efecto de sujetarla mas y no cargarle demasiada tierra si 
solamente se puso una pulgad de altura, en toda la superficie de la bóveda para sentar con mezcla 
el enladrillado que se hizo encima de ella. 
 
(62) Estas bóvedas baídas empujan en los angulos de ella como se dijo en la página 28 de este 
tratado; por consiguiente siendo colocadas al medio de cuatro pilares descansando en los arcos 
que se hacen sobre ellos como es en el Cuartel de Atarazanas, el de San Agustín Viejo de 
caballeria y otros; también las hay en el cielo de la Iglesia moderna de san Miguel del Puerto y 
asi mismo en el cielo de la Iglesia también moderna de Ntra Señora de la Mercé (el fill 
afegeix:de la del lugar de Sarrià); pero estos descansan por el ancho de la iglesia en dos arcos; 
y por el largo de ella en dos arcos que forman formarete, apegados a la pared. El ancho que se ha 
de dar a las paredes o pilares con sus arcos que sostienen estas bóvedas es la decima parte de su 
diametro (tatxat per el fill que posa la dosena); si son prolongadas se dara a sus paredes (el 
fill afegeix el doceavo de los largos respectivos) si son recargadas se daran a sus paredes la 
onzena parte respectivamente. 
 
Ejemplos: Si una bóveda tiene 30 palmos en cuadro a corta diferencia se le dará 2 palmos de ancho 
a sus pilares o paredes como la Figura A. Si la bóveda es prolongada, esto es tiene 60 palmos de 
largo, y de ancho 30 palmos, se le daran 4 palmos a las paredes de longitud del rectangulo o 
prolongo y 3 palmos a las paredes del ancho del rectangulo, como en la figura B. 
 
(63) Cuando las bóvedas baídas son de rosca de mahones como las que hize en la Herreria de 
Atarazanas de mahon de cabeza de un palmo y medio de alto; en el numero de 16 bóvedas sobre unos 
arcos y bóvedas circulares teniendo aquellos 3 y 3/4 palmos de alto y las bóvedas de los nichos 
que descansaban dichas bóvedas baídas 1 y 3/4 palmos de alto; dichas bóvedas tenian de largo 4 y 
1/2; y de ancho 20 palmos se pusieron las cimbrias por diagonal y por el medio de los arcos de la 
nave grande y de las bóvedas pequeñas referidas de entre esperon y esperon y se pusieron diferentes 
trossos o garras de cindria sacadas de las cindrias diagonales que estan semicirculares tiradas del 
centro de dichas diagonales (todo como se ha explicado para sacar dichas cindrias en las figuras A, 
B de la pagina 59), todo con sus codales correspondientes, y después de puestos estos se pusieron 
tablas encima de ellas y por encima de ellas los albañiles hacian la bóveda subiendo el lado del 
prolongo hasta que formaba el hueco de la bóveda un circulo cuyo diámetro era el ancho de la boveda 
y puesto un clavo al punto del centro de este círculo y un cordel se trabajaba la bóveda ascunsando 
cada hilada el cordel enrrollarlo en el clavo o haciendo un nudo a dicho cordel en cada hilada que 
esta echaba el circulo de ella. Se hicieron tres juegos de cindrias como se hacia una bóveda ya 
estaba acendriada la otra y cuando era concluida dicha bóveda se encendriaba la tercera bóveda y no 
se quitaban las cimbrias de la primera que la segunda bóveda no estuviera concluída y estas 
cimbrias se iban poniendo a la cuarta bóveda, 
 
(64) así iba seguidamente el trabajo de manera que cada bóveda se hacía en 5 ó 6 días y fuera las 
cimbrias quedaban tan lisas y seguidas como la mitad de un huevo vaciado: las cimbrias de las 
bóvedas pequeñas de esperon a esperon tambien se quitaban pero las cimbrias de los arcos grandes 
hasta el cabo de 3 meses no se sacaron para que tomase cuerpo dicha obra. En dichas bóvedas, 
alternando (esto es una si y otra no) habia un linternon de ocho palmos de diámetro (o el tercio 
de dichas bóvedas tenian poco mas los tales linternones) estos linternones eran de piedra de 
sillería de 2 palmos y medio de alto; dichas piedras se trabajan como unos arcos circulares, 
tirando del centro sus juntas, bien trabajado y falcado, una vez puestas en la obra, con cuñas de 
hierro y beuradas a buena mescla bien fina; encima de este arco de piedra o anillo se subieron 
cuatro paredes redondas de pared de mahon de cabeza (vulgo de cap) dejando cuatro ventanas y 
cubierto con una bóveda de mahón, otra vez de 3/4 de alto, enladrillada por encima de dos gordos 
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de ladrillos. Estos linternones se hicieron más por tener ventilación o poderse esparcirse el 
gran ruído que hay en esta herrería de los golpes de martillos que hay cuando van todas las 
fraguas, o la mayor parte de ellas, y si no fuesen estos linternones casi no se entenderian la 
gente que trabaja a ella 
 
(65) porqué como toda la fábrica es toda de bóveda como se ha dicho sube el eco de los golpes de 
martillo arriba y si no podia expandirse retrocederían abajo causando mucha molestia a los 
trabajadores por el referido ruído y casi llegan a términos de no entenderse; y aún con esta 
prevencion de dichos linternones y ventanas que hay en cada nicho que estan colocadas las 
fraguas, y un grande ojo de buey que hay en el frente de las paredes de las naves el uno da al 
camino que da a la puerta de Santa Madrona, que tiene este ventanal, 18 palmos de diámetro, con 
una ventana a cada parte. El otro da a la otra quadra es un óbolo que da en el tejado que cubre 
la Sala de Armas de 12 palmos de largo o eje mayor y 8 palmos de ancho o eje menor. 
 
Los cimientos de toda la obra de esta Herrería estan todos encadenados, se llegó al terreno hasta 
lo firme, se pusieron dos hiladas de lambordas alternadas; la primera hilada en seco (porqué 
habia o se llego hasta el agua dichos cimientos) la segunda con mescla: en los cimientos que 
descansaban las paredes y esperones; a media altura del cimiento se puso otra hilada de lambordas 
y a la banqueta o nibel de tierra, dos hiladas de lambordas alternadas: sobre estas se subieron 
las paredes y estribos o esperones de la obra, las referidas paredes que tenian 
 
(66) cinco palmos de ancho; se subieron de mamposteria ordinaria a soga y tizon para que ligasen 
unas piedras con otras; los estribos (que descansan toos los srcos, bóvedas, los senos de las 
bóvedas que son llenos de mamposteria ordinaria, que son de 7 palmos de altura, las tres capas de 
ladrillo que hay encima de estas bóvedas y los linternones) dichos estribos tienen diez palmos de 
largo, tres de grueso y treinta y cuatro palmos de alto; se trabajaron con mahones en los 
frentes; dos mahones que formaban el canton y un maón que formaba la llave, lo demás de dichos 
esperones con lambordas, una hilada de ellas por el ancho de dicho estribo y la otra hilada por 
el largo de el y metidas dentro de las paredes que cerraban toda la obra y así fué trabajada 
hasta debajo de la imposta, que esta se hizo de mahones en toda su altura que es de un palmo y 
cuarto de alto y un palmo de volada como muestra la figura A. Encima de estas impostas se 
pusieron unas piedras de silleria que abrazaban mas allá del largo del esperon metidas dos palmos 
dentro de la pared y asimismo todo el ancho de dicho esperon; y esta piedra formaba tres 
recipientes o rasabens: el uno era por frente para recibir los arcos de rosca de mahones de la 
nave principal; los otros dos recibian de entrambos lados del esperon las bóvedas de rosca que 
cubrian los nichos, estas piedras tenian 13 palmos de largo, 4 de ancho y 3 palmos de alto y se 
subian con una Arga en la obra 
 
(67) estos esperones de 3 palmos de ancho que merecian 4 palmos a lo menos se hicieron tan 
delgados para poder caber mayor numero de fraguas y fue preciso trabajar estos con lambordas todo 
el y poner las piedras referidas encima de ellos para que fuesen mas fuertes, que no de 
mamposteria ordinaria por el grande peso que habian de sostener. El comandante Dn Josef Gerónimo 
de Artillería; y lo era de esta obra (No quería que se pusiesen dichas piedras por su coste que 
tenian de bajar y hacerse a las canteras, el labrala a pico grueso todos sus frentes y el 
subirlas encima de los esperones) y yo le dijo muchas veces qu si no se ponian estas piedras 
dejaria de hacer la obra, que mas me estimaba perder el dinero que me daban cada dia que eran 6 
pesetas en plata que perder la fama y honor por toda la vida; y viendo tan resuleto cedio este y 
el contralor (que es lo mismo que comisario que lleva la cuenta y razón de todo el gasto que se 
hace en la Artillería) el que se pusiesen dichas piedras. Así debe hacer todo Arquitecto cuando 
el conoce que por falta de no hacer la obra con la firmeza que se requiere, dejarla primero que 
no hacerla para conservar su honor. Las ventanas se trabajaron de mahones formando cantones y 
llaves, arco y revolsones cubrian estas tambien de mahones todo ligado. la cornisa del rededor de 
toda la fabrica se trabajaba con mahones y se pusieron en la corona de ellos lambordas. El 
enladrllado del terrado 
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(68) con tres capas de ladrillo vulgo rajolas: el empedrado de dicha Herreria con un pan de 
mamposteria y piedra de silleria o pavimento encima de el. De las dos naves que hay en dicha 
Herreia primeramente se hizo la uno y descansó este medio año, mientras se hizo la otra y después 
se empezaron los arcos o se hicieron los de la nave grande y después o en el mismo tiempo se 
hacian las bovedas de medio punto que cubrian los nichos; acabados estos de la primera nave se 
hicieron las baídas o bufadas de la misma nave grande, se rellenaban los senos y se ponian en 
forma a recibir la primera capa de ladrillos. Después de haber puesto la obra en este estado se 
dejo y se empezó la segunda nave y se practicó lo mismo que la primera. las capas o enladrillado 
del terrado, primero se hacia una capa de ladrillos en la primera cuadra, se dejaba asecar se iba 
a la segunda cuadra se hacia lo mismo todo bien mojado con agua (y tambien con esta se mojaban 
las paredes especialmente en el verano) y lo mismo se practicó en las otras dos capas de 
ladrillos del dicho terrado; Se hizo un modelo de madera alencionado de cuatro palmos de largo y 
dos de ancho arreglado a las medidas de la obra, en pequeño, de las bóvedas baídas de las naves 
grandes para ver el efecto que hacían para poder hacer las cindrias en grandes y ponerlas a sus 
puesto para hacer dichas bóvedas (máxima que ha de observar de hacer estos modelos en casos 
difíciles; todo arquitecto para hacer 
 
(69) todas sus cosas con acierto. 
 
Las fraguas se hicieron todo el frente con su cornisa de piedra labrada de las canteras del lugar 
de Palleja (immediato el puente de Molins de Rey que este se hizo de esta piedra) de color rojo que 
estas piedras de esta canteras resisten mas el fuego, las pilas o picas se hicieron de piedra de 
Montjuic porque la piedra de estas canteras resisten mas el agua que no de aquellas; y antes de 
ponerlas en la obra se probaban primero echandole agua y dejándole estar en ella cosa de unos 
quince dias para observar si el agua se mantenia en dicha pila sin degotar o besar a estas fraguas; 
y despues de probadas se ponian en la obra. Las campanas, cañones y los curulls, vulgo chimeneas se 
hicieron de tabicados de tres capas de ellos, una de ladrillo y dos de mahones. Antes de hacer las 
referidas fraguas se aseñaló una, se sacaron las plantillas, se consultó con los facultativos que 
habian de trabajar para ellas; si tenian aquel o el otro defecto; pero aun no paso asi para hacer 
las piedras, se hizo una fragua por muestra en el lugar que le correspondia en dicha Herrería; y 
consultando otra vez con dichos facultativos si estaban bien o mal y cuando todos los facultativos 
la aprovan se hicieron las otras que son fraguas en todas (máxima que debe tenr todo facultativo de 
consultar antes de hacer ningun edificio con el señor de obras que es lo que quiere en dicho 
edificio y el que el le acomoda; y asimismo con los facultativos prácticos que han de trabajar a 
las oficinas de el para asentar y hacer todo como le corresponde 
 
(70) La obra de esta Herreria hasta su conclusion duro 23 meses o un año y onze meses; en los 34 
años que esta concluida no se ha observado otra cosa sino algunas arenndicas de poca monta al 
cabo de 8 o 10 años que estaba concluida y se juntaron las referidas arrendicas de los arcos y 
terrado y no han vuelto a salir ni ellas ni otras; y la refrida obra es y ha estado siempre con 
la mayor solidez sin embargo de los grandes ruidos que hay en ellas; ya por el ruido que hacen 
los herreros en trabajar los hierros en dichas fraguas ya por las cureñas que se hacen en dicha 
con muchos glopes recios que se han de dar; ya en fin los grandes hierros que se trabajan en 
dicha Herreria (al marge: en este no le falta mas sino que las naves grandes tuviesen 8 palmos 
mas de ancho para estar aún mas desembarazadas en esto ya se atino en el tiempo de construcción 
pero para no aumentar el gasto y ser los estribos tan delgados no se resolvió en hacerlo sin 
embargo la anchura ue tiene en el dia no es mala). Las diferentes arrendijas que se hacen en las 
obras quien mas quien menos, las unas nacen de no trabajar las obras como corresponderia y de 
subir la obra aprisa y las otras que son de poca consideracion son naturales en cualquier obra 
porque en el tiempo de enjugarse o tomar asiento; los materiales se imprimen o se restreñen y 
esto no es de estrañar porque las cosas que son puestas de su naturaleza hacen movimeinto que han 
de hacer aquellas que son sobrepuestas; muchos hay que cuando ven arrendijas en los edificios 
creen que se han de caer y es un disparate; siempre que las paredes se mantengan a plomo poco mas 
o menos o no salgan de sus guisos; y los techos no se desprendan no hay peligro que el edificio 
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se caiga; se caeria si tuviese las circunstancias reqeridas y empezase a caer tierra de las 
paredes y techos; y en lo demás 
 
(71) de dichas arrendicas siempre que haya en las obras se juntan con yeso y algunas cuñas de 
hierro en las que hay en los arcos, y si vuelven a salir se vuelven a juntar y hacerles algunas 
ligadas con lambordas en las paredes y con maones y cuñas con yeso en los arcos no es de estrañar 
que las arrendicas que arriba sean mas gordas arriba que abajo porque la experiencia enseña y lo 
dice asi Feliberto de Lorme en su libro que cualquiera arrendica que se haga en las obras si 
abajo es de la anchura del gordo de un cuchillo arriba es mucho y mucho mas grande. 
 
El empuje de las bóvedas baídas o bufadas de rosca de mahones y de sillería será en sus paredes y 
en sus rincones de las paredes y angulos pilares, el septimo de su ancho, las paredes de el y el 
séptimo de su ancho las paredes tambien del. 
 
Verbigracia en la figura A tiene el ambito de dicha bóveda, 35 palmos de largo y 28 de ancho digo 
que se dejan 5 palmos de ancho que tengan de ancho las paredes o pilares tienen lo suficiente, 
sdvertiendo sino hay si no pilares estos han de ser de piedra labrada. Si las bóvedas fuesesn muy 
prolongadas como en la figura B de 42 palmos de largo y 28 de ancho se le dara 6 palmos de grueso 
en las paredes del prolongo o largo de dicha bóveda y 4 palmos en las paredes del ancho de dicha 
bóveda, adviertiendo que tambien se hacen lenguetas o estribos; si son encubiertose han de hacer 
contrabóvedas; todo como a las bóvedas tabicadas acepción que los estribos han de ser pared 
 
(72) de ladrillo de llano, pero en las bóvedas que no son cubiertas; tengo por mejor de llenar 
todos los senos de dichas bóvedas hasta su vertiente (como yo hice en la obra de la Herreria 
dicha) que no hacer estribos y contrabóvedas o estas solas sin estribos, por la razon que 
haciendo movimiento la obra al tiempo de su haciendo es mas difícil la compostura de este que no 
aquellas. Si se hacen esperones en las paredes no se han de hacer tan gordas y siempre se ahorra 
un tercio de mamposteria en la obra poniéndoles los estribos referidos. 
 

De la bóveda esquifada o en rincon de claustro (o en pastera) 
 
Habiendo de ser tabicada harás cerchones en diagonal y estos no han de levantar mas de lo que 
levante la montea de la bóveda por medio que ha de ser de medio punto sino es que la hayas de 
rebajar. Mas sea rebajada o no lo sea no levantarás la cercha o cimbria mas de lo dicho. 
Asentados los cerchones irás tabicando empezando de cuadrado sobre los cuatro lienzos, tirando el 
cordel de un ángulo a otro; y las cimbras son las que han gobernado toda la bóveda. Formando 
sobre ellas ls cuatro rincones o angulos. Puedese hacer en los cuatro lienzos de pared en la 
misma bóveda hacer lunetos y su fábrica remitir a la postre; mas si llevara estas lunetas no hay 
que echar lenguetas para su fortaleza sino solo macicarla hasta su primer tercio. 
 
El grueso que se ha de dar a estas bóvedas 
 
(73) cuando son circulares es la décima parte de su diámetro, si lleva lunetos la dudecima 
partede su diámetro. Si es rebajada sin lunetos la nona parte de su diámetro. Si es rebajada con 
lunetos la onzena parte de su diámetro han de tener el grueso de las paredes, si es prolongada lo 
mismo grueso han de tener las paredes estas que aquellas. Si son de rosca de mahones el mismo 
grueso han de tenr las paredes que en las bóvedas baídas. 
 

Bovedas de arista 
 
De la bóveda por arista digo sentadas las cimbras y monteadas las formas se va tabicando de la 
forma a la cimbra sirviendo de ella de que la esquina de la bóveda vaya cargando encima y 
sustentándola hasta que las unas con las otras se vienen a juntar y cerrar; y estando así queda 
segura, no necesita esta bóveda de lenguetas o estribos por causa de que tiene los empujes contra 
sus mismas diagonales; mas necesita de macizar las embecaduras hasta el primer tercio y con esto 
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teien lo suficiente. Puede ofrecerse que la planta donde esta bóveda se ha de labrar sea 
prolongada; y siendo el prolongo moderado con solo levantar la forma la meitad del prolongo de 
pie derecho vendrá bien y para que mejor lo entiendes supongo que una planta tiene veinte pies 
por un lado y por otro veinte y cinco, son cinco los que tienen mas de prolongo 
 
(74) de estos cinco la meitad es dos y medio, estos dos y medo levantarás las formas del lado que 
no tiene mas de veinte piés y así quedará dos pies y medio mas baja la forma angosta de los 
veinte que la ancha de los veinte y cinco y te será de provecho para poder coger la escuadria en 
el jaharro en las formas angostas porque si levantas tanto como laforma ancha te vendrá mal el 
jaharro y tendrás bien que macizar para su disimulo. Si el prolongo furamucho no pases la arista 
en cruz, sino forma dos lunetos, deja el prolongo entre una y otra con espacio de canon de bóveda 
como demuestra la figura de la letra A. Para quien trabaja y estuda todo es fácil aunque mas 
dificultad tenga. Si hubiera de ser la bóveda de rosca de ladrillos se practicará de la misma 
suerte que las tabicadas excepcion que se han de poner mas garras o trossos de cindrias sacadas de 
la cindria diagonal (del modo que dijimos de las bóvedas vaídas de rosca de mahon en la pagina 63). 
 
El empuje de estas bóvedas ha de ser lo mismo que las bóvedas baídas por las tabicas su empuje 
hade ser el mismo que dijimos en la pagina 62 y para construirlas las misma cindrias se han de 
poner que pusimos por estas como consta en pagina 59 por poder mejor trabajarlas con mas 
perfeccion. Asimismo el empuje o gordo de las paredes de las bóvedas de rosca de mahones han de 
tener el mismo ancho que el de las bóvedas baídas dicho en la página 71; y para construírlas las 
mismas cindrias se han de poner que pusimos por esta 
 
(75) como consta en la página 63. Los formaretes de estas bóvedas se sacan como lleva el 
Arquitecto Práctico, verbigracia si la bóveda es circular y hecha a una planta cuadrada; los 
formaretes son circulares como A, si la bóveda es rebajada; los formaretes son rebajados como B. 
Si es quadrilongo el lado menor semicircular y el lado mayor rebajado sacando sus alturas de 
aquel o por tranquiles como la figura C, todo como lleva dicho el Arquitecto Práctico. 
 
Las bovedas por arista no son tan fuertes como las baídas porque por la parte de la arista son muy 
flacas, a no siendo que formen un arco de piedra labrada como son las bóvedas que cubrian las 
iglesias goticas y las de la entrada de la puerta principal de la Ciudadela. Las primeras son todas 
de piedra labrada las segundas de rosca de mahones i lo demas de piedra labrada en los angulos 
angubando aquellos a estos para su mayor solidez. Las que se hicieron en el Almacen del Anden Bajo 
del Puerto, a lo menos de tres palmos de alto, son todas de arista corrida como demuestra la figura 
d, estas tampoco no son tan fuertes porque carecen en los angulos de piedra labrada. 
 
Estas bovedas por arista tabicadas se suelen poner en los pisos bajos en los comedores de los 
claustros de los pisos de ellos. Y las de silleria las ponian los godos para cubrir las iglesias y 
las capillas, xxxxxxxxx, etc. Y las de rosca de maones en los referidos pisos bajos, Almacenes, etc. 
 
Las bóvedas a manera de imperial de coche cuya forma es muy vistosa y suple los cielos rasos. la 
figura de esta boveda es en su perfil 
 
(76) una especie de vuelta de cordel muy rebajado y viene asentada a ella una especie de rincon 
de claustro, su montea sera desde 1/3 del ancho de un aposento hasta 1/8. Pues digo que estas 
bovedas se suelen poner en los primeros y segundos pisos, etc. y suelen cubrir por lo regular de 
maderos, con tejado o terrado encima de ellos, que es la practica qu se usa casi en la mayor 
parte de los edificios de toda clase., pues siempre que se construyen estas bovedas se les deja 
un septimo de su anchura si la pieza es cuadrada, y aunque tenga un poco de prolongo, mientra no 
excede el lado mayor del prolongo un quinto de su anchura o lado menor como la figura A. pero si 
excede de este llegando acerca o pasa del tercio se le deja un sexto de su ancho como la figura 
B; las cindrias se haran a vuelta de cordel arreglado a la longitud y anchura de la pieza y 
montea que ha de tener la boveda, y siempre es muy bueno que a más de las cindrias de las 
diagonales se pongan otras al medio de los lados de las piezas para su construccion, como 
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demuestra la fig. C especialmente; si la pieza es muy prolongada el grueso de las paredes ha de 
ser el noveno del ancho de la pieza pero si el prolongo llega a tener acerca de dos tercios del 
ancho se le dara un palmo mas de grueso en las paredes de los testeros de los prolongos como lo 
demuestra la misma Fig. C (tien esta boveda 54 palmos de largo y 30 de ancho y 4 p. y 3 las 
paredes). 
 
El modo de trabajar estas piezas xxxxxxx se hara como se ha dicho desde la plana de n º 31 hasta 
la pagina 48, si estas bovedas se quisiesen hacer (lo que no es regular) a rosca de mahones se 
haran en un todo como en la boveda 
 
(77) esquifada dicha en la página 72. 
 
Cuando en los pisos hay diferentes aposentos y corredor que debajo de ellos es todo bóveda, las 
divisiones de corredor y aposentos se pueden hacer de tabique doble de dos mahones (que tendrán 
medio palmo bastante) y sobre ellos pueden descansar dichas bóvedas como se ha dicho desde la 
pagina 31 a la 48, pero si desde el plan terreno las paredes interiores hasta el primer piso son 
de mamposteria ordinaria o de pared de mahon de cap; del primer piso arriba para sostener dichas 
bóvedas, en lugar de tabiques de dos mhaones se puede hacer pared de ladrillo de llano mientras 
descansan en pared de piedra o de mahon y no de otra manera porque este no es como el tabique 
doble que casi el mismo se sostiene y da muy poco peso en el recho que se hace. 
 
Enlo que toca en hacer los tejados incombustibles o sin madera no hay duda de que es muy buena su 
construccion como se ha dicho desde la pagina 48 hasta la 53 y que se puede muy bien hacer pero 
es menester que las paredes de la obra hayan reposado al menos un año; para hacerlas bien hechas 
con bóvedas y tabiques como se dice en otras paginas referidas es menester digo hacer otra 
cubierta provisionalmente de tejado para poder hacer la verdadera sin riesgo de malbaratarse o 
arruinarse por las lluvias que en el tiempo de hacer la obra podrían caer, sin dar tiempo de no 
poderlo acabar por la causa de dichas lluvias y si la obra tuviera muchas extensión se podría 
hacer a trechos. 
 
(78) En vista de autoridad de tanto peso en estas materias he extrañado mucho la oposicionque 
algunos facultativos ha notado hacia estas bovedas, asegurandome uno que aca no se podian hacer, 
descofiando otros de que puedan servir si sobre ellas se hubiera de cargar algun peso, y 
empeñados los mas en que por lo mucho que empujan las paredes en que estriban o no va segura la 
obra o es indispensable gastar mucho hierro para su fortificacion. De mucha parte de estos 
temores quedara curado el que atendiere a lo que acabamos de decir y me persuado a que quede 
enteramente lo que en este asunto voy a proponer. Referiremos hechos a mas de los experimentos 
referidos y obras hechas como consta desde la pagina 41 hasta la numero 48 de esta libreta; cuya 
verdad es facil de averiguar, y despues añadiremos algunas consideraciones que haran patente la 
gran conformidad de la práctica con la razón. 
 
La bóveda baída que se hizo en la Iglesia del Pino y para sustentar el órgano en el mes de mayo 
de 1804 referida en las paginas nos. 28 i 60 de esta libreta, tenia de largo 85 palmos y 28 de 
ancho, estribaba en su arranque en cuatro estribos uno en cada angulo de 4 palmos de largo cada 
uno; lo demás en un lado tabique y en el otro mahon de cabeza de estribo a estribo y por la 
longitud de dicha bóveda; descansaba 
 
(79) un lado en el arco que se hizo nuevo y el otro lado en la pared del frontispicio mediante 
unas regatas; era dicha bóveda de tres capas de ladrillo, la una de ladrillo y las otras dos de 
maones con sus contrabóvedas y rellenada hasta el primer tercio de mamposteria ordinaria; el 
albañil que la hizo (contra toda mi voluntad) la cargó de tanta tierra en dicha bóveda recien 
hecha que a mi concepto habia mas de cinquenta carretadas que ascendian a 900 o 1000 quintales a 
corta diferencia; y no se experimentó mas que una rendica o dos por su largo; nomás llevaba de 
hondo todo el sencillo del primer ladrillo, sin llegar en ninguana capa de los dos mahones que 
habia encima del sencillo de ladrillo y teniendo por encima de dicha bóveda un buen sonido 
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demostrando su solidez; ni dió ningun empuje en los lados que estribaba dicha bóveda, como es en 
el arco que se hizo nuevo ni en la pared del frontispicio ni a las paredes y estribos de la parte 
de la capilla de la Sangre ni la de San Bernat que eran donde arrencaba dicha bóveda. Habia en 
esta bóveda dos barras de hierro en los tercios del arco y la pared del frontispicio para que el 
empuje de la bóveda no empujase el arco. 
 
Se sacó la tierra, se juntó la rendija, se hizo una capa de mahon encima de la bóveda y al efecto 
de que no cabiese sino una pulgada de tierra en toda la superficie de dicha bóveda para sentar 
sobre ella el enladrillado con mezcla se puso el órgano de la manera que existe en el dia y nunca 
ha habido ninguna rendica más sin 
 
(80) embargo del grande peso que sostiene dicha bóveda del experimento que se hizo en dicha 
bóveda sin quererlo hacer, con la demasiada tierra que se echó en ella; y de aquí se puede 
inferir el grande peso que pueden sostener estas bóvedas tabicadas siempre que sean hechas con 
las reglas del Arte. 
 
En la torre o casa de campo de Don Narciso Plandolit, situada en el lado del Convento de Nuestra 
Señora de Gracia, se hizo bajo mi dirección una bóveda a vuelta de coche a la española, en el 
salon de su casa encima de unas paredes de tapia de 3 palmos y 1/2 de ancho, de 50 palmos de 
largo y 30 de ancho y 5 de montea con tres capas de ladrillo y enladrillado por encima en donde 
continuamente sirva para poner diferentes frutos de dicha heredad y nunca se ha hecho ninguna 
arendija si solamente despues de hecha se manifestó una rendija casi invisible la cual con el 
pintado que se hizo en ella se tapó y nunca salió esta ni se ha hecho ninguna más y está dicha 
bóveda con mucha solidez. 
 
En el Portico de San Jayme de Barcelona hay una bóveda que encima hay terrado que la cubre; como 
la antecedente a vuelta de coche a la española, de 80 palmos de largo, 40 de ancho y 6 de montea 
y los pilares que sustentas los arcos de los dos lados de los cuatro que sostienen dicha bóveda 
tienen en cuadro 2 y 1/2 palmos y encima de dichos arcos a donde arranca dicha 
 
(81) hay una cornisa de dos palmos de volada y la bóveda arranca encima de la cornisa dejando 1/2 
palmo a la parte de su vuelo de manera que con el grueso de los pilares viene a tener 4 palmos de 
estribo donde arranca dicha bóveda como demuestra la figura A. 
 
En el Convento de San Agustín de Barcelona, en la parte que da al Callejón y en la que da a la 
Calle de San Pablo que estan las celdas de los frailes hay tres pisos de bóvedas; las que cubren 
el cielo del plan terreno son semicirculares; las del primer y segundo pisos son esquifadas, las 
de las celdas que descansan sobre tabiques en la parte interior del edificio; el corredor que hay 
para comunicarse en dichas celdas es semicircular su bóveda; Las paredes exteriores son de 
mamposteria ordinaria; su cubierta es de tejado con maderos; y todos los tabiques interiores que 
sostienen estas bóvedas de las del corrredor por solo una parte porque por la otra descansa sobre 
la pared de mamposteria dicha; y las de las celdas por tres partes porque por la otra descansa 
sobre la apred exterior de mamposteria; Descansan dichos tabiques sobre las bóvedas tabicadas del 
primer piso que cubren dicho cielo del plan terreno como demuestra la figura B. Todas las 
referidas bóvedas estan firmes y sólidas sin embargo de sostener peso y no tan solamente estas 
sino las de muchos edificios hechos modernamente de Barcelona y no tan solamente sostienen igual 
peso o puede ser mayor sino que hay de mas rebajadas. 
 
(82) 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS BOVEDAS TABICADAS 
 
Si fuese posible trabar con mezcla las dovelas de una bóveda de modo que formasen un todo de 
partes tan adherentes unas con otras que se pareciese a una tapadera o cobertera de puchero, es 
constante que no tendria ningun empuje y no necesitarian las paredes en que estribase mas grueso 
que el competente para aguantar el peso de la boveda, eso es cabalmente lo que pasa en la fabrica 
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de las bovedas tabicadas, que debe gobernarse con tal arte que causan el mismo efecto que un 
suelo ordinario de carpinteria. 
 
El empuje de las bovedas ordinarias pende de su extensión, de su grueso en la clave, de su vuelta 
conforme sean mas o menos rebajadas y de su altura que tienen dichos pies derechos; y finalmente 
de la calidad de la mescla con que van trabadas sus partes, el grueso de las bovedas tabicadas es 
apenas reparable por razon de estar asentados de plano los ladrillos, con lo que es casi nunca su 
empuje, se labran no con mezcla si con yeso que fragua y se seca con suma brevedad. Por todos 
estos motivos se puede considerar toda boveda tabicada, como una boveda de yeso vaciada en un 
molde en la cual se han introducido ladrillos para aumentar su fortificacion. 
 
(83) Esta proporcion la probaremos haciendo algunas consideraciones acerca del yeso y del 
ladrillo que son los dos materiales con que se labran estas bovedas. 
 
No hay duda alguna en que si una boveda tabicada fuera muy rebajada los ladrillos asentados de 
plano al lado unos de otros tendran sus juntas casi perpendiculares en la parte superior de la 
obra, obraran con todo su peso hacia abajo las lenguetas de las embecaduras no bastaran a 
sujetarlos y quedara la boveda entregada a si misma perpendicularmente hacia el medio de su arco. 
Si a esta boveda se le cargase algun peso los ladrillos se desprenderian unos de otros y toda su 
trabazon dependera unicamente del yeso que los une, pero si la montea y vuelta de la bóveda fuese 
tal que contribuye a que los ladrillos se sostengan unos con otros el conato de peso se repartira 
por los costados entre las paredes; las lenguetas le resistiran, ya no consistira en el yeso solo 
la firmeza de la bóveda y concurriendo todas sus partes para sustentarse unas a otras su firmeza 
sera mayor. 
 
(84) El empleo del yeso pide mucho pulso en la fabricación de estas bóvedas, ya dejamos dicho que 
este material hincha y por lo mismo es importantísimo precaver su accion en esta fabrica y su 
empuje contra los machones, y este es un punto al qual no han entendido lo que era menester 
muchos practicos. De cuanto se ha escrito y observado hasta aqui de esta materia se colige que 
para la subsistencia de estas bovedas conviene: 
 
-1º No labrarlas jamas en sitio descubierto, sino despues de cubierto el edificio y de haber 
hecho todo su asiento las paredes. 
-2º Asegurarse, primero de la bondad del yeso y del ladrillo, procurando que estos esten bien 
cocidos, y tengan las medidas regulares, con el fin de que al asentarlos de plano tengan algun 
tanto de inclinacion. 
-3º Hacer una caja o zanja de cinco pulgadas, o medio palmo, y medio quarto alrededor de las 
paredes, quando la boveda haya de ser esquifada, o solo a lo largo de las paredes en que hubieses 
de estribar. 
-4º Hacer siempre cimbras solidas, y dejar que sobre ellas descansen algunos dias las bovedas 
despues de labradas. 
 
(85) 
-5º No hacerlas extremadamente rebajadas, y darles de montea quando mas la octava parte del ancho 
de la piesa, porque asi queda mas firme la obra, bien que se puede hacer, y se han hecho con 
efecto algunas mas rebajadas. 
-6º Asegurarse contra los efectos de la hinchazon del yeso que obra hasta cierto tiempo no mas, y 
dejar un hueco en cuadro en el sitio de la clave en las bóvedas esquifadas, para cerrarla despues 
que hubieses hecho toda su fuerza el yeso y una holgura de, medio quarto bastante de palmo fuera 
del arranque de las bovedas en la ceja, esto es, detras de la primera carrera de ladrillos, lo 
que consigue facilmente adelantando los primeros ladrillos hacia el interior de la bóveda, y la 
parte exterior de la ceja lo suficiente. Mediante esta precaucion, aunque hincha el yeso de las 
bovedas, no podra hacer empuje alguno contra las paredes, le quedara toda la holgura señalada 
donde poderse explayar; y despues que ya no hubiera que recelar de su fortaleza se podra macizar 
la holgura con pedazos de piedra en seco, o trabandolas con mezcla, o con yeso, y tierra entonces 
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(86) la boveda cargara las paredes del mismo modo que una cobertera carga el puchero que tapa. 
Las mas de las bovedas tabicadas que se han venido abajo han tenido este paradero por falta de 
esta precaucion, y todo su empujo en los estribos, cuando hay señas de que le hacen proviene de 
la hinchazon del yeso; por cuyo motivo es esencialisimo no cerrar del todo la boveda tabicada a 
manera de cielo de coche hasta algunos dias después de concluida la mayor parte, como tengo 
retenido en la pàgina no 37, tocan el agujero que se ha de dejar a la bóveda, sin cerrar, por un 
cuanto tiempo.  
-7º Hacer, para mayor resguardo, las lenguetas en forma de arcos botaretes que vayan a morir 
insensiblemente al espinazo de la bóveda. 
-8º Llenar los huecos encima de las lenguetas, y los demas de las embecaduras de la boveda de 
grave trabada con granzas mezcladas con tierra, sin descuidarse en dejar alrededor una holgura 
mas alla de la tortada de yeso sobre la cual se ha de sentar el suelo holladero, al fin de que no 
obre en las paredes, y esto pide también mucho cuidado. 
-9º Asentar en el espinazo de su trasdós, cuando la bóveda tuviera de ancho 
 
(87) 
mas de 27 o 30 palmos llantas de hierro en aspa que hagan oficios de tirantes en la direccion de 
las diagonales de la planta con lo que quedan mas fortificadas. 
-10º Dar, después de quitadas las cimbras, un jaharro de un tercio de cuarto de palmo de grueso 
en el interior de la bóveda y echar una cornisa mas allá de su arranque borrando los angulos 
entrantes de la boquilla o cielo de la boveda como tengo referido a la llana 39 y 40 de este 
escrito. 
 
De los puntos o defectos que suelen perderse las obras o no tener la solidez que les corresponde; 

por falta de no tomar las precauciones que segun las reglas del Arte 
han de tener para la buena construccion de ellas 

 
1º). Puedesen perder las referidas obras por la bondat de los materiales como son piedra, 
ladrillo, cal, arena, mescla, yeso, madera, etc. 
 
La piedra ha de ser limpia de toda clase de tierra y sin ningun tapas; tambien ha de ser dura y 
que tenga buen sonido que por el se conoce si es buena o mala y cuando mas este en el temporal 
sin gastar se endurece mas y es mejor para emplearla en las obras. 
 
(88) El ladrillo es bueno el que se hace de buena greda, bien pastada y reposada, asimismo bien 
cocido; y que tenga buen sonido que por el se conoce si es bueno o malo. 
 
La cal, la mejor es la que se hace de piedra, vulgo palets de riera y se conoce si es buena o 
mala; Si echandole agua se disuelve con brevedad tiene humor, vulgo grasa, y admite los dos 
tercios de arena de mar o riera a lo menos, no va comprendida la arena de cap bat? o de mina, 
porque es de tal especie esta que a veces permite cuatro o cinco partes de ella en una parte de 
cal, pero esta especie de arena se ha de gastar luego que sale de debajo de tierra o mina porque 
si se deja algunos dias al temporal se diseca y se vuelve tierra y no es buena para hacer mescla. 
 
La arena la mejor es la que es limpia sin ninguna mescla de tierra y la que tiene un grano 
mediano esto es ni muy gordo ni muy pequeño y asi las de las rieras suelen ser las mejores que 
las de mar o de mina porque la de la primera por ser salabrosa suele echar salina a la obra y 
esto no le hace ningun bien sino mal; la de mina siempre por lo regular suele haber tierra 
mesclada con ella y esto no es bueno para hacer buena mezcla; y esta especie de arena suele haber 
piedras menudas y para esto siempre es bueno pasarla con una grabella y, en fin, sea la arena de 
la clase que sea no es bueno estar mucho tiempo al temporal sin emplearla porque se disuelve y se 
vuelve polvo y esto no es bueno para hacer buena mezcla. 
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La mezcla que se gasta en las obras hecha de cal y arena es menester que la cal este despues de 
amerada a la balsa se deje en ella sin emplearla lo menos ocho dias para poderse acabar de 
resolver las particulas de ella cuando otra cal se mezcla con la arena para hacer mezcla, es 
menester echala tan poca agua como se pueda para hacer la referida mezcla; sino que se haga a 
fuerza de brazos con el batidor vulgo remenador porque cuando mas agua se le echa queda la mezcla 
mas desipada y pierde su vigor y fortaleza: esta mescla se ha de hacer que no sea demasiodo grasa 
o magra 
 
(al marge) si es demasiado grasa no hace el efecto debido y se vuelve polvo a la pared; si magra 
no se amarra bien a esta); y esto se conoce si esta bien, en el tiempo de desprenderse de la 
paleta para emplearla en la obra, deja a esta una especie de tel o especie de vidriado en la 
paleta. 
 
(90) Siempre es muy bueno que despues de haberse hecho la mescla si se deje reposar algunos dos o 
tres meses porque se incorpora mas con la arena y las particulas de la cal que no se han acabado 
de disolver, se disuelve. A más cuando se reace la mezcla para gastarla admite mas arena y por 
consiguiente aumenta dicha mezcla y esto para enlucidos es mucho mejor, que no bufa. Si esta 
mezcla esta al sereno siempre es bueno pasado un mes despues de hecha cubrirla con una capa de 
arena porque el aire y el sol no le desipe y tambien es bueno no pasar mucho tiempo de los tres 
meses porque se seca demasiado y despues requiere mucha agua para reacerla y tanta cuanta agua se 
le echa pierde su vigor o fortaleza. En los edificios u obras del rey y demás de consideracion, 
se gasta la mezcla de cal y arena o morte blanch y yo soy de opinion si en cada pestalada que se 
hace de mescla se echase una o dos capas de argila que seria morte roig tendria mas humor y seria 
mas fuerte dicha mescla: pero esto no se acostumbra a hacer ni se puede proponer en otos trabajos 
referidos porque el vulgo suele decir que se gasta lodo y no mescla. 
 
(91) Del yeso se ha de procurar que antes de gastarlo el agua no lo toque o que se moja; Como 
tambien no sea esbentat o estantís por esto es bueno gastarlo lo mas pronto que se puede, o que 
no se mantenga acerca de tres semanas en el repuesto sin gastar a lo mas por la razon que pierde 
de su vigor y fuerza. Asimismo no se debe gastar cuando se duerme a la gaveta que muchos 
trabajadores le ponen agua para emmudecerlo para gastarlo; todo lo referido, son los defectos de 
que se ha de procurar evitarlos para que dicho yeso haga el efecto debido en las obras. El yeso 
bueno es aquel que puesto en la obra con el ladrillo especialmente por bóvedas y bovedillas se 
seca pronto, en el tiempo de una avemaria y queda fuerte en la obra; este material como se pasta 
con agua en el tiempo de asecarse se hincha y empuja en donde descansa por esto se ha de tener 
presente que las paredes y demas tengan el empuje suficiente para restituirlo; cuando se hacen 
bovedillas se ha de tener en cuenta que la viga paredera no toque ningun tabique porque en el 
tiempo de hincharse el yeso le empujaria y le haria salir de su 
 
(92) prombo (como a mi me ha sucedido) algunas bovedas habido que no tan solamente en el tiempo 
de hincharse han empujado en las paredes sino que han bufado dichas bovedas para arriba; por esto 
es bueno dejar un espacio o hueco en el centro de la boveda sin cerrarla y dejar las cimbras y 
una regata a detras el ladrillo y la pared algunos dias para que en este tiempo que se hincha el 
yeso no empuje en las paredes ni bufe por arriba tambien, a veces ha sucedido que poniendo en el 
medio de la bóveda por debajo de ella mucho yeso para hacer algun trofeo? despues de collada la 
boveda la ha hecho bufar por arriba. El material del yeso no es bueno que se gaste en partes de 
humedad, porque con esta se emmudece y se echa a perder la obra. 
 
De la madera; este material, el ser buena y mala, depende del acierto, de la buena construccion 
de las obras; y muchas de estas, sus techos, terrados, y tejados los hacen aprendices y las 
maderas se han de deshacer y volverlos hacer por falta de la bondad de otra madera, por eso se ha 
de procurar que sea cortada en buen tiempo y que se deja asaisonar? y asecar algun tiempo antes 
de emplearla en las obras. La madera de alcina y roble es la mejor para emplear fuera y dentro 
del agua mien- 
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(93) tras ella se deje sacar al menos un año para poderse secar antes de emplearse en las obras. 
La madera que se usa en los edificos es la madera de pino melis, para techos, puertas, balcones, 
ventanas que dan al exterior del edificio (porqué estas empleadas en las aberturas referidas; 
pintadas con dos capas, a lorio?, se mantienen por mucho tiempo en dichos edificios). De esta 
especie de madera de pino hay de tres calidades, que son: pino de la tierra o del pais, pino 
melis de Tortosa, que esta suele ser la mejor; pino melis de pirineos. De estas tres clases de 
madera la mejor es la que tiene más melis coral o color rojo o barmell mas ensendido y que tenga 
poca sema o albench, que el mejor es que sea blanco, porqué el otro albench que es azul o blau 
que parece podrido o consumido no vale nada (por lo regular el albench de las maderas de pino de 
pirineos, suele ser mejor que no el albench de Tortosa). Las referidas maderas de pino melis 
mientras sean cortadas a buena luna i afaisonadas? o secas que tengan mucho melis bueno y poco 
sema o albench son muy buenas para los referidos techos y demas referidos. 
 
(94) Madera closa, entre los facultativos se llama la que toda ella es teya o melis sin nada de 
albench. Estas maderas cuando se ponen en la obra se ha de tener presente que los aires las 
toquen; y que la humedad y agua no las toque porque tanto uno como otra es un enemigo capital de 
dicha madera y porque la pudre o consume por eso siempre que se ponga a los techos se da una capa 
de quitrán a la porción que esta metida dentro de las paredes y en el lado de ella y encima se 
ponen ladrillos en seco porque la humedad no la penetre; y sin embargo de estas precauciones no 
deja de podrirse la otra porción de madera que esta metida dentro de la pared porque el aire no 
le toca por eso los antiguos (que edificaban mejor sus obras y eran más sólidas que las que 
edifican los modernos) ponían permódulos de piedra en las paredes para sostener otras vigas de un 
palmo de salida de un cuarto de bosel (dibuix al marge) que es mas fuerte que no con filete 
arriba, como demuestra la figura A, de esa suerte aunque se pudriese el pedazo de madera metido 
en la pared B, le quedaba la porcion de madera C encima el permódulo ventilada de los aires; y 
todo lo referido lo observe en las obras que hize del Arsenal de Artilleria que todos los 
cargamentos de los maderos de los tejados estaban podridos y si no 
 
(95) fuesen estos permódulos ya fueran estos tejados a tierra. Cuando yo hize la encaballada de 
la cubierta del Cuartel de Atarazanas puse permódulos de piedra en los extremos de cada caballo, 
verdad es que los edificios no son tan hermosos pero son más fuertes y debe atender un arquitecto 
más en esto que no aquello. 
 
(Al marge) A los techos no hacian bovedillas o revoltones en sus techos porqué con estos quedan 
los maderos de los techos los dos tercios de ella, sin ventilacion porque quedan tapados con 
dicha bovedilla los referidos maderos pero la obra que se hace con bovedillas es mas fuerte y mas 
duradera ni caen tanta porqueria de los techos como los que son de madera o ladrillos, de madera 
o tablas, a más que en el de las bovedillas no ratones y en un incendio resiste mas al fuego y 
esta práctica de hacer bovedillas esta xxxxxxx. 
 
Pero uno y otro se pueden conseguir especialmente en las piezas de mayor magnificiencia poniendo 
debajo del permódulo cielos rasos, de yeso, o de tela, (este ultimo prefiero al otro que no será 
peligro de romperse y no sube tanto su gasto) pero en este caso se han de dejar respiraderos para 
que los aires ventilen dicha madera para que no se consuma.  
 
Los maderos que se pongan a los tejados seran quadrats de pino de la tierra (que es el mas comun 
que se ponen) han de tener al menos un palmo de corona o grueso; de claro, del uno al otro, han 
de tener 2 1/4 palmos a 2 1/2 a los terrados porque sostienen mas peso, y 2 3/4 de palmo a 3 
palmos en los tejados porque sostienen menos peso; Tambien a veces en estos terrados y tejados se 
suelen poner fustets? de melis, deben guardar el mismo orden que los quadrats referidos; los 
demas clases de madera como son alba se pueden poner a los techos que no son debajo el agua 
 
(96) asimismo se pueden poner los fustets? i quadrados de pino melis en otros techos;? la madera 
de flandes para las puertas al interior de los edificios; las latas y cabirones por los enlatados 
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pueden ser de melis que es mejor que pino de la tierra aunque de este podria servir, para los 
marcos o bastiments se pueden usar los cabirones de fustets? de pino melis. 
 
2º). También se pierden las obras por falta de los fondamentos al no cargarlos en terreno firme; 
o no hacer las precauciones debidas para que sea firme. Para cargar otra fabrica si el terreno no 
es firme o de buena consistencia, de greda o argila u otra tierra, o de arena mineral muy 
apretada, la profundidad de dichos cimientos le bastan si el terreno es firme tres pies de esta 
profundidad desde el nivel del piso del plan terreno hasta su conclusion o suelo pero se ha de 
evaluar si esta especie de tierra experimenta su fortaleza, haciendo pruebas con un barreno y una 
especie de cuchara para ver la tierra que se saca con dicha cuchara si es fuerte o otras pruebas 
 
(al marge) o haciendo trecho a trecho pozos o poner agua, en la zanja un barreño con agua y dejar 
caer una piedra desde una altura considerable y si el agua no se mueve es señal que es firme. (al 
marge de l'altra pagina) Si golpeandole con la cabeza de un madero o quadron viene un sonido seco 
y claro estos últimos son los mejores para conocer la firmeza del terreno 
 
porque de veces hay una capa firme de terreno y de debajo de el hay capas de terreno flojo y malo 
como a menudo suele suceder o a veces hay algunos huecos; como sucedio en los cimientos del 
campanario o torre de San Agustín que habiendo encontrado un terreno bueno en sus cimientos le 
echaron 
 
(97) una grande piedra o carretal y se hundió porque debajo del terreno bueno se encontro, con 
este experimento, un horno de alfarero o de jarré, pues sino hubieren hecho esta prueba y 
hubiesen cargado las paredes de dicho campanario, que transtorno hubiera tenido la real obra de 
la torre; estas experiencias sirvan de decir quanto cuidado ha de tener un Arquitecto antes de 
cargar los cimientos o hacer ninguna obra sobre ellos. Aunque el terreno sea bueno para poder 
edificar es menester apisonarlo bien con un picon muchas veces, y este apisonado equivale a dos 
palmos mas de hondo, se ha de poner bien a nivel por abajo dicho cimiento o su plano horizontal, 
asimismo los lados de cada parte verticales, han de ser a plomo todo lo que se pueda, y despues 
se suelen poner por lo regular dos hiladas de lambordas encontradas con mezcla, y no ninguna en 
seco o sin mezcla, bien picadas dichas lambordas y llenando sus uniones con ripio y mezcla bien 
picado y macizo y despues se llena de piedra ripio o menudall y mescla bien macizo picado y 
ligado que no vengan junta por junta, arrimadas o atacadas las piedras con mezcla a la tierra por 
la cara mas buena de dicha piedra, todo bien picado, despues se pone una hilada de lambordas en 
las ultimas hiladas a dicho cimiento 
 
(98) que sirva de banqueta que viene al nivel del terreno del piso de la obra y de aqui arranque 
el muro o paret; en las obras de mucha consideracion habiendo subido la mitad del cimiento se 
pone otra capa de lambordas en toda la superficie del cimiento como muestra la figura B y a la 
banqueta se pone piedra labrada a soga y tizón o piedras de buena cara o a paramento visto y 
adentro lambordas, como muestra la figura C. 
 
Cuando el terreno no es muy firme a proporcionada profundidad esto es que exceda de tres pies o 
cuatro o cinco y se ve que aunque se hundiese otro tanto fuera lo mismo (pero si a 1/4?, o a la 
1/2 mas, se encotrase terreno bueno se pueden hundir los cimientos hasta encontrar el terreno 
bueno) sera necesario establecer el cimiento sobre un enrejado de madera formado con una fila de 
durmientes que reciben otros cuartones o bigas bien ligadas y clavadas con estaquillas de madera 
seca rellenando sus huecos con grandes piedras sin mezcla alguna sino con argila fuerte hasta la 
superficie superior de los cuartones (antes de poner este enrejado de madera se pisonara bien la 
tierra) despues se suben los cimientos todo de la misma conformidad que en lo que se dijo en la 
fundicion del cimiento del terreno, de buena calidad arriba dicha ( acepcion como en aquella hay 
dos 
 
(99) hiladas de lambordas, en este habria lo suficiente con una hilada asentada con argila? sobre 
el enrejado y sus huecos rellenados y de aqui arriba de mamposteria de cal y canto como en aquel; 
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y no haciendose asi en poco tiempo, si la mezcla tocase la madera, en poco tiempo se destruiria 
la madera con el espiritu corrosivo de la cal, por lo mismo se usa la argila para rellenar dichos 
huecos y lambordas o primera hilada de estas o de otras piedras si no se quiere gastar tanto, 
pero lo mejor es lambordas que se asientan mas planas y ligan o unen o traban mas dichos 
cimientos referidos. 
 
Si el suelo fuera arenisco o de consistencia desigual 
 
(al marge: esto es lo mas malo que puede tener un terreno para edificar para que a mas sea 
arenisco que sea de desigual consistencia porque si en un mismo cimiento hay terreno flojo y 
fuerte, el que es flojo con el peso ha de bajar (canvia de marge de pagina) más que el fuerte y 
de esos defectos nacen por lo regular las gietas o asquerdas de las obras y a veces se caen 
algunas porciones de obras. Como sucedio en el puente del Lladoner o Barranco Malo, que sin 
embargo de ser los materiales buenos y habian bien trabado bien ligado y las pilas subian bien a 
plomo no obstante todo eso porque sus cimientos eran en terreno de desigual consistencia y no 
haber tomado las precauciones necesarias y de no poner enrejado de madera y hecho todo el 
cimiento de la confomidad que expresa el capitulo antecedente y no haber subido dichas pilas a lo 
menos de dos varas de alto, poner una hilada de lambordas por todo el ancho de las pilas, de no 
haber puesto piedra labrada a los angulos y haber subido la obra demasado pronto sin descansar 
fueron (passa al marge de l'altra pagina) causa se cayera alguna porcion de pared y una o dos 
pilas. Sufrido mucho esto las lluvias sobrevinieron y encontro obras con tales circunstancias el 
material fresco, se reedifico otra vez las pilas que se habian caido se puso o se hizo un 
caballete de mamposteria ordinaria y se dejo en este estado descansar algunos años en que con un 
año de descanso bastaba para su solidez, después se concluyo y ha quedado muy firme y que nunca 
se ha movido mas la obra antigua porque la que se movio fue la moderna de Biscaya, se cargo sobre 
esta?. 
 
sera forzoso fundar el cimiento sobre un enrejado de madera y en general cuando no se tenga 
confianza del terreno aunque absolutamente no se manifiesta de mala calidad, conviene servirse 
del enrejado para que la obra no se baje: y me es preciso volver a repetir que siempre que el 
muro o terraplen sea muy elevado, importa asegurar el cimiento del mejor modo posible; pues mas 
vale gastar en él alguna cosa mas que no exponer la obra a una corta duracion por una economia 
indiscreta, que al fin seria muy perjudicial y gravosa. Guardando en esta especie de terreno en 
un todo, lo mismo que se ha dicho al capitulo antecedente 
 
(100) cuando el terreno es de mala calidad que no pueda asegurarlo el enrejado pero que a cierta 
profundidad se encuentre de buena consistencia, sera preciso clavar estacas que pueden recibir 
los maderos de modo que estos pilotes o estacas deben colocarse debajo de los empalmes de los 
cuartones que forma el enrejado haciendolos entrar a golpes de mazos, hasta que el terreno los 
resista, y se une el todo con tarugos o estaquillas de madera recia en lugar de clavos. 
 
Tambien se pueden hacer cepas o pilares asentados sobre el terreno firme, y sobre estos unos 
arcos circulares, a medio punto o surmontados que es mejor, mediante lo cual se gastaran menos 
materiales y quedaran muy asegurados los cimientos de la fabrica. Pero antes de cargar encima de 
estos arcos lo demas del edificio sera preciso dar a su fabrica tiempo a secarse y consolidarse. 
 
Estos metodos de fundar los cimientos de los apartados antecedentes ocurren con mucha frecuencia 
en las obras de fortificacion y de edificios civiles. 
 
(101) pero como es muy costoso importa no aplicarlo mas que en las ocasiones y circunstancias que 
precisamente lo requieren. Si los cimientos, a cosa de unos 6 o 10 palmos, es un terreno de mala 
calidad que no se puede asegurar en este y aun que hundiese el doble o el triple no se puede 
asegurar el enrejado (y esto se sabe haciendose los hoyos de algunos 4 palmos de ancho en los 
extremos del cimiento, y uno en el medio de el) no hay que hundir mas el cimiento de los 6 o 10 
palmos referidos; sino hacerlo con pilotes o estacas y enrejado; o con pilares o arcos que unos y 
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otros descansen en el terreno firme, haciendolo todo del modo que se ha dicho en el capitulo 
antecedente, porque no depende la firmeza de los cimientos de su profundidad o que sean hondos 
sino de que ellos asientan sobre una base solida, aunque viene a hacer este gasto inutil en los 
cimientos, se hacen los fosos de el tan profundos si se sabe que el terreno a los 20, 30, 40 
palmos el terreno es lo mismo que a los 6 o 10 palmos y que las alturas no pueden cargar sobre 
una base solida. A más de ser un gasto inutil es perjudicial a la obra porque cuando mas profundo 
es el cimiento, se le 
 
(102) carga mas mamposteria y por consiguiente tiene mas peso el cimiento, y cuando mas peso 
tenga este tanto hace bajar el terreno; y de aqui resultan tantas grietas o esquerdas que hay en 
las obras, tantos techos, terrados o tejados que se bajan, ocasionando diferentes reparos y a 
veces haber de hacer diferentes trozos de obra de mucha consideracion que a más del gasto que se 
ocasiona, el descrédito y deshonor que es al Arquitecto. A mas de todo lo referido resulta un 
gasto y transtorno grande, porque cuando se hunden los cimientos en esta especie de terrenos de 
mala calidad, o flojos, los derrumbes de tierra que hay, que a veces con puntales y tablas no 
basten el detener las tierras que se derrumban y cuantas veces se ha de recurrir a otros medios 
muy costosos que son en hacer cajones de madera como en la figura A, o hacer dos declivos como en 
B para poder hacer y llenar los cimientos de mamposteria y cuantas veces resulta de querer 
profundizar demasiado los cimientos, se encuentren arroyos de agua (que esto es mas bueno para 
jardines que no para cimientos), que gasto y transtorno no da para agotar esta agua para poder 
hacer y poder trabajar en llenar dichos cimientos de mamposteria. 
 
(103) Algunos diran que el hacer o fondar el cimiento con pilotacas (con punta de hierro debajo 
de ellas para clavarlas) y enrasado encima de el o haciendo pilares con mamposteria y arcos de 
mahones encima de ellos: tendrá bastante gasto, En esto se responde que no sera de tanto como el 
gasto que tendrian el profundizar en un terreno flojo en una altura excesiva los cimientos, por 
el gasto qu ocasionan como tengo manifestado. Dado y concebido que aquel tuviera igual o mayor 
gasto de este esto es que no sera de mucho tan solida la obra y quedara expuesta a todos los 
accidentes que tengo manifestado, teniendo siempre presente que de la buena construccion de los 
cimientos depende siempre la firmeza y duracion de toda clase de obra. 
 
Cuando el suelo es roca conviene abrir en el una capa de seis pulgadas de profundidad para que 
reciba el muro e impida se resbale por la mala union que de ordinario hace la mamposteria con la 
roca. Despues de haber cortado la caja es necesario limpiarla del escombro y polvo humedeciendola 
bien el tiempo de edificar en ella; pues con estas precauciones se insinuará y contribuira a la 
me- 
 
(104) jor unión del muro con la roca. 
 
Aunque la roca sea uno de los mejores suelos para fundar, con todo suele presentar graves 
dificultades en la natural disposicion porque hallandose muy rara vez de nivel y que el contrario 
sus continuas desigualdades hacen variar el perfil de la obra; se sigue que la mamposteria no 
podria ligar ni unirse firmemente a la roca, sin tomar antes de edificar acertadas precauciones. 
 
El mejor modo de proceder en estos casos es abrir en la roca sus capas horizontales por la 
longitud del muro, despues se han de labrar con mezcla fina y buenos sillares todas las partes 
del mismo muro que estriban en los bajos de la roca hasta igualarse con las mas altas; y esta 
disposición conviene dejar la obra hasta que se haya asentado y endurecido de manera que la 
continuacion del muro no se haga ceder alguna cosa; porque es claro que se abrirá la fábrica en 
aquella parte donde se une el terreno artificial con el natural o de roca firme. 
 
Sucede algunas veces que es preciso labrar un muro sobre la pendiente de una roca y para asegurar 
la 
 



365 

(105) obra es necesario formar las caras en escalera, principiar la construccion por la parte mas 
baja, elevarla seis pies y dejarla asentar hasta que endurezca. Despues se prosigue la labor 
elevandola otros seis pies y se vuelve a suspender el trabajo hasta que se consolide lo ejecutado. 
De esta manera se sigue hasta concluir el todo: pero si la longitud del muro fuera considerable se 
podra empezar en diversas partes su construccion para que no falte trabajo a los obreros. 
 
Tambien ocurre de ordinario que la roca se eleva hasta la altura del muro por su espalda, o bien 
que este se ha de construir arrimado a un peñasco; en uno y otro caso será preciso disponer sus 
caras del modo que se ha explicado y si el paramento exterior de la roca o peña fuere muy liso 
convendria picarlo y abrirle diferentes cavidades para que la mezcla se introduzca en ellas y 
facilite su perfecta union con el muro, este deberá labrarse con lentitud para que vaya 
adquiriendo tenacidad pues de llevarlo con precipitacion se despegaria de la roca a proporcion 
que se asiente. 
 
Los libros de Juan Muller y el de Baïls tratan bien de esa materia bien xxxxxxx la mayor 
seguridad de los cimientos a la experiencia y en todas partes se conoce la qualidad de terrenos 
buenos y malos? terrenos?. 
 
(106) 
3º). Tambien se pierden las obras al no dar a las paredes el grueso que les corresponde (al no 
estar bien trabajadas, ligadas y aplomadas en los edificios de magnificencia o medianos) 
 
(Al marge) Se les dara a las paredes de fachada desde el nivel del terreno al primer piso una vara 
de grueso o 4 palmos y 1/4 bastante; y a su cimiento de ancho seis palmos y 1/2 de ancho (quedando 
un palmo bastante por cada parte de represa que viene a hacer el cuarto del ancho de la paret) 
 
en el primer piso se puede disminuir la paret medio palmo por la parte de la calle y un cuarto de 
palmo bastante a palmo por la parte interior disimulando aquellas con una tapa; y desde el primer 
piso al tejado se pueden hacer las paredes de tres palmos y medio de ancho: Advirtiendo que en las 
paredes de fachada no va comprendido en este grueso la salida de los cuerpos abanzos desde el nivel 
de tierra hasta el primer piso que suelen salir dichos cuerpos. Las paredes interiores se pueden 
hacer de tres palmos hasta el primer piso, de dos y medio hasta el segundo y de dos hasta el tejado 
dejando medio palmo con berma? o represa al cimiento por cada parte; a excepcion de la paret que da 
al patio que esta ha de tener cuatro palmos hasta el primer piso dejando un palmo de represa por 
cada parte (habiendo de tener la paret del cimiento 6 palmos de ancho), y del primero. 
 
(107) al tejado 3 palmos y medio de ancho. 
 
En los edificios de casas regulares o pequeñas se pueden hacer las paredes de fachada desde el 
nivel de tierra hasta el primer piso, 3 palmos de ancho y medio palmo de represa por cada parte 
(y asi el cimiento tendra 4 palmos de ancho), del primer piso al segundo 2 y 1/2 palmos (dejando 
un cuarto de palmo de represa por cada parte (y asi el cimiento tendra 4 palmos de ancho) del 
primer piso al segundo 2 y 1/2 palmos (dejando un cuarto de palmo de represa por cada parte, 
disimulando con una tapa en la parte exterior) y desde el segundo piso arriba hasta el tejado a 
dos palmos de grueso. Las paredes que dan al patio se pueden hacer del mismo grueso, a muy corta 
diferencia. Las paredes interiores de dos palmos y medio hasta el primer piso dejando 1/2? de 
palmo de represa (con que tendra 3 1/2 el cimiento) desde el primer piso al segundo, de dos 
palmos de grueso; o de paret de mahon de cap; o para usar mao de pared de ladrillo de llano, y 
desde el segundo al terrado lo mismo, del modo que se mira mas conveniente y para poder 
aprovechar el lugar; acepcion de las paredes medianeras que dan a las vecinas; que estas deben 
ser de tres palmos de ancho desde el plan terreno hasta el primer piso, y de este hasta el tejado 
de 2 y 1/2, o dos palmos de ancho. Anunciando que las vecinas convenga hacerlas mas delgadas. 
 
4º). Tambien se pueden perder las obras por el poco vertiente que se dan a los tejados y 
terrados, en aquellos ha de ser de 1/3 de batiente del ancho de la pieza, a lo menos, 
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(108) especialmente cuando hay cavalletes porque estos no dan demasiado empuje en las paredes que 
descansan pero si hay estos cavalletes se le pueda dar entre al tercio y cuarto del ancho de 
dicha pieza, es a decir si tiene 24 palmos de ancho, el tercio es 8 y el quarto 6 que sumados 
hacen 14 palmos, la mitad es siete palmos que debe tener de vertiente el tejado. El terrado debe 
tener la decima parte de su ancho de vertiente o a lo menos el doceavo de vertiente de su ancho 
si la pieza tiene 30 palmos de ancho si se le da el decimo tendra tendra 3 palmos de vertiente si 
el doceavo tendra dos palmos y 1/2 de vertiente, uno u otro pueden servir del modo que se quiera 
dar mas o menos de vertiente. 
 
(Al marge) 5º). Tambien se puede perder la obra al no tener los arcos y bovedas el empuje o 
estribos que les correspondan y ser demasiado rebajados y nunca este mas que la octava parte y 
mejor es que tenga un metro de altura?. 
 
6º). Antes de empezarse los cimientos es menester tener un plano exacto de todos los cimientos de 
la obra de la longitud y anchura de ellos y aseñalarlos despues con piquetas y cuerdas en la 
referida obra y de esto resultara que cuando se forma el muro sobre el cimiento resultaran las 
represas o vermas de entrambas partes del muro iguales y esta cargara en firme como le 
corresponde por causa de esta falta de no asentar bien los cimientos; resultando en muchas obras 
que dichas represas hay mucho mas a una parte que otra y lo que mas que muchos muros han cargado 
 
(109) fuera del cimiento en falso, haber de añadir mas cimiento, separado del que se habia hecho, 
que no tiene la profundidad ni ancho? que el primero contra toda regla de la buena firmeza de la 
obra; a donde ha de poner todo el cuidado en su primera operación del edificio que hace el 
Arquitecto que es la de más importancia para la solidez de la obra. 
 
Despues de haber encontrado la base firme, y sino se toman las precauciones para hacerla firme, 
del modo que se ha dicho en el capitulo 4º de este tratado, como tambien trabajarlos como se ha 
dicho en la página 97 de dicho capitulo 4º. 
 
Despues de concluido el cimiento con todas precauciones referidas y puesto arriba por toda la 
obra con el nivel de agua y entragors?, se sube en los extremos de el, y si es muy largo en 
diferentes partes o medios de dichos cimientos, unas porciones de paret de 3 o 4 palmos de alto 
de toda la anchura que ha de quedar el muro dejando las represas entrambas partes de el para 
poner las reglas (o reglones que son mas gruesos y no dan peligro a torcerse o tomar vicio) y 
estos han de ser bien derechos y bien a plomo; falcandolos y collandolos bien porque el aire no 
les pueda hacer torcer o viciar y tomar vicio y advertiendo que cada mañana antes de empezarse el 
trabajo se han de comprobar las reglas si estan bien a plomo porque los aires entre dia y noche 
no hayan hecho salir de plomo dichas reglas. 
 
(110) Las paredes de los muros han de subir bien a plomo poniendo las piedras a soga y tizon con 
la mezcla correspondiente bien macizo con ripio menudo o menuall en los vacios que dejan dichas 
piedras que estas han de ser bien asentadas de llano que no pendiente a la parte exterior del 
muro en caso que lo aguan? sean a la parte interior (y vale mas que se trabajen flancos dichos 
muros que no justos para no exponerse que panxan o tracen bonys a la parte exterior de dicho 
muro) todas las paredes en los extremos se han de ligar bien con lambordas y se han de unir con 
otras paredes, generalmente se dejan represas para poder bien unir bien unas paredes con otras, 
todas las piedras, lambordas, malacanes? y ripio que se pongan en dicha pared ha de ser bien y 
bien picado porque asi tienen mas union dichas piedras unas con otras y queda mas firme y solidas 
las paredes de la obra. 
 
(Al marge de pàg. 110) NOTA. La verma o represa que haya que dar a los cimientos le baste que 
tenga medio pié por el exterior y interior de dicho cimiento, a cualquier altura del edificio es 
bueno? que tenga 90, 100, o 110 palmos de alto dicho edificio (esto es 1/2 pie de berma). 
 



367 

Cuando las paredes se suben en la parte exterior de piedra labrada y de maones y la interior de 
mamposteria ordinaria es menester que aquellas se suban a soga y tizon y vayan bien ligadas con 
estas y a veces y xxxxx por medio de lambordas o piedras grandes como demuestran las figuras A y B. 
 
Cuando las paredes nuevas han de unirse o ligar con paredes viejas es menes- 
 
(111) ter hacer en estas un agujero o ligadas bien limpio y mojado y con lechada de cal (o con 
aquella que se emblanquina) rasar bien el agujero de las paredes viejas para que las hiladas que 
se hagan con lambordas puedan ligar bien estas con las paredes nuevas porque es la especie de 
trabajo que requiere mucho cuidado al efecto que a la obra no haya rendijas porque la obra vieja 
esta asentada y la nueva se ha de asentar. 
 
Cuando se hacen dichas paredes es menester que la mezcla bañe todas las piedras, quiero decir con 
esto que no se vaya escaseando la mezcla porque esto ayuda la firmeza de las paredes. 
 
Los cimientos y paredes de la obra se han de subir a nivel esto es a hiladas de tres o cuatro 
palmos de alto por toda la obra o no empezar la una que la otra no sea acabada, porque esto ayuda 
mucho que la obra suba por el mismo nivel en que haga toda un asiento por igual que es lo que se 
ha de hacer porque no haya rendijas en dicha obra. 
 
En invierno ensabiendo que la mezcla se glasa conviene que no se trabaje hasta que ella sea 
desglasada porque no se agafaria o amarraria bien con la piedra ni haria buena union en el 
verano, es menester, antes de plegar el trabajo a la noche, mojar bien las paredes. 
 
(112) Las esquinas se han de poner grande cuidado en su construccion poniendolas piedra labrada a 
soga y tizon, procurando de no arrimar ninguna obertura en ellas, de puertas balcones y ventanas 
de 5 a 6 palmos a lo menos como se demuestra en las figuras A y B ligando con lambordas en 
aquellas, con a, b y en caso que no se ponga piedra labrada en estas esquinas a lo menos se han 
de poner lambordas encontradas en una parte y a otra. 
 
Las aberturas de puertas y ventanas, sus umbrales se han de subir de piedra labrada, o de maones 
a soga y tizon (vulgo claus y cantons), los Arcos que sierran las primeras de piedra labrada es 
mejor hacer estas con 3, 5, 7, etc. piedras, segun la anchura de la obertura, que no con una sola 
porqué es mas facil de romperse, para unos y otros siempre es muy bueno hacer un arco de maon de 
cabeza encima de ellos y dejar un vacio entre aquellos y estos porque enbajando la obra no los 
rompe los arcos o lindas de piedra labrada, y esta prevencion, de dejar el vacio o hueco tambien 
se hace en las llosanas de las ventanas y despues se llenan en seco; estos huecos cuando se 
emblanca con mezcla dicha fachada, que esto siempre pasa algun tiempo despues de haber hecho 
dichas paredes como se demuestra en la figura A2. 
 
Los arcos, adintelados o regleros que se hacen con 3, 5, 7, piedras o mas se 
 
(113) pueden hacer con dientes o sin ellos procurando que a las puertas, 2 palmos de ancho tengan 
3 palmos de trasdos?, y que sus juntas sean tiradas del centro de la losana (o marchapeu) de 
dicha porque cuando mas bajo sea su centro y las piedras tengan mas trasdosa?, forma mas sus 
juntas cuñas oblicuas y no rectas siendo de aquel modo mas fuerte que no este siempre que sus 
empujes o paredes de los lados tengan la debida resistencia procurando, si la altura del piso lo 
permite, que se pongan encima de las piedras del arco otras piedras largas que descansan en los 
pilares o paredes que descansa el arco y puedan coger dichas piedras largas dos o tres piedras de 
los indicados arcos procurando tambien esto que por debajo no sean a perfecto nivel o que sean 
algunas lineas mas alto por lo que puede bajar el arco cuando se le carga peso para quedar a 
nivel por abajo de otros arcos como se demuestra en la figura A. 
 
Los pilares que sostienen los arcos han de ser de una misma especie de obra; es decir si el uno 
es de mamposteria tambien lo ha de ser el otro, si el uno es de maones tambien el otro, si el uno 
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es de piedra labrada tambien lo ha de ser el otro, porque de lo contrario bajaria un pilar mas 
que otro y de aqui resultarian muchas quiebras y rendijas a dicha obra. Si los pilares son de 
mamposteria ordinaria es menester que sean bien trabajados y ligados (y bien picados) con buenas 
lambordas, con su mezcla alrededor de ellas correspondiente; si los pilares son de maones es 
menester que estos sea bien mojados y asentados con mezcla fina y bien picados procurando que no 
haya demasiada junta, porque el tiempo de cargarlos el arco y otro peso no bajen dichos pilares. 
 
(114) Si los pilares son de piedra labrada se ha de procurar no poner demasiadamente los sillares 
grandes porque estos en tiempo de asentarlos para ponerlos bien a plomo como esta bien de una 
parte no esta bien de la otra y esto pasa grande rato que no este colocada como le corresponde y 
la mezcla de sus juntas se seca mas a una parte que a otra y no quedan dichos pilares con la 
firmeza que les corresponde 
 
(al marge) porque estos no son como las piedras de los arcos que se pueden asentar en seco por 
medio de las cuñas que descansan con facilidad se le pueden dar beuradas con mezcla bien fina en 
todas las juntas de las piedras y se seca toda ella en un mismo tiempo y porque no se derrame 
esta beurada se tapan las juntas de debajo de la piedra y lados de ella y se echan otras beuradas 
por encima latandose? de aquella, y con una especie de sabre introducido por la obertura de dicha 
tardosa? se aprieta dejando abeuradas estas juntas a las piedras. 
 
que se gastan sillares de suficiente magnitud (quese pueden muy bien con la gravedad posible 
asentarse antes de endurecerse la mezcla), al efecto que ligan bien las hiladas, las unas encima 
de las otras, que no vengan junta por junta y que estas no sean demasiado delgadas en que una 
junta de una piedra fregue con la otra si se ha de procurar que haya a las juntas la suficiente 
mezcla para que no se esquerdan o hagan escantells en el tiempo de cargarlas al peso del arco y 
demás; como sucedio a la Catedral que se hizo en la ciudad de Lerida a este principado que por el 
defecto de tener los sillares de los pilares, pocas juntas, toda la obra hizo movimiento cuando 
se cargaron dichos arcos y ademas en otros pilares de lo cual resulto gandes bisorios? para ver 
si la obra quedaba con la firmeza que le correspondia para su duracion. Las aristas de las juntas 
seran un poquito mas hondas que el resto de las juntas. 
 
Las piedras de silleria que se ponen a las cornisas, sea esta toda de silleria o de esta y de 
mahon, es menester que no salgan mas de un tercio de su longitud y los dos tercios restantes 
descansen sobre la pared al efecto que no se 
 
(115) caigan? en el tiempo de asentarlas, como sucedio al edificio de la Lonja (cuando se puso la 
primera pieza del fronton de la parte de la Puerta del Mar) cuando se asentaba el hombre de 
detras de la piedra la hizo llamar con la manuella, un poco mas que no le correspondia para 
ponerlo bien pero como la cuba de la piedra o lo que esta descansaba a la pared era casi igual a 
la que salia de ella aquipondelo? el peso de ella y cayo y rompio los andamios y murieron 3 o 4 
hombres desgracia fatal que contristó toda Barcelona: cuanto cuidado ha de llevar en esta y otra 
espoecie un Arquitecto para que no sucedan desgracias de esta naturaleza a una obra yo en aquella 
estacion hacía la cornisa del Cuartel de Atarazanas que todos los angulos de ella son de piedra 
labrada (como deben ser todos los angulos de una cornisa) y a todos los dí 2/3 de carregamiento 
de dichas piedras a la pared y no salia mas fuera de la pared que un tercio de la piedra de este 
modo no me sucedio ninguna desgracia gracias al Señor. 
Los arcos y bovedas de rosca de maones y de lajas o lambordas y de piedra de silleria que se 
construyen sobre los pilares que antes del referido capitulo he referido se construiran y se 
practicaran del modo que tengo referido en la p. 23 en adelante. 
 
Las bovedas tabicadas se observara e su construccion todo lo que dijimos en la p. 31 adelante y no ser 
ninguna de estas que a lo menos no haya descansado las paredes medio año y si puede ser un año mejor para 
la obra, y no se haga ninguna boveda que no sea cubierta la obra como tambien las bovedillas o revoltons. 
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(116) Los maderos que se pongan a los techos, tejados y terrado o cavalletes o armamento se 
observara lo que dijimos en la p. 92 en adelante. 
 
Las cornisas de obra cocida y lambordas se haran y construiran como la que hize en el cuartel de 
Atarazanas como se dijo en el 2 º quin 
 
(Al marge) cenario pagina 6, que es hacerle de maones haciendo los unos mas largos que los 
regulares para poder bien ligar mas bien la obra generalmente llevaran del horno las mismas 
molduras de la cornisa que en esto se sacan y se dan las plantillas al ladrillero para hacerlas y 
despues de pulidas en la obra se ponen a la corona lambordas a 5 o 6 palmos de largo labrando 
abrillantado en fino lo que sale dicha lamborda que hace de corona y despues se vuelven a poner 
maones todo a juntas encontradas bien ligado mojado y picado hasta su conclusion. (segueix al 
marge de la pagina 117) Despues a juntar las juntas con mescla y blanquearla con cal y en donde 
hay indicado para bajar las aguas ponen una pieza labrada de silleria y por ella se introduce el 
agua a la canal y queda mas fuerte la cornisa con dicha piedra foradada. 
 
La pendiente de los tejados y terrados se le darà y observara lo que dijimos en la llana n º 107 a la de 108. 
 
Los tejados se dara de claro a las latas el ancho de 1/3 del largo de la teja tomando dicho ancho en 
la primera division contando desde el extremo mas ancho abajo, si no hay ladrillos debajo las tejas 
todas las tejas que se ponen por canales antes de ponerlas se han de tocar con la paleta (como un 
martillo toca una campana) para ver si tienen buen sonido para ponerlas en la obra y no teniendole es 
señal que seran rompidas o escardadadas y estas en ningun sitio se han de poner, (no tan solamente en 
los canales que es mas delicado para llover o caer agua a los pisos de la casa ni en las cubiertas, 
de otra porciones de canales no se deben poner por no exponerse a que haya goteras en dicho tejado), 
las canales se trabaran bien unas con otras de los extremos o cabos con menudall a sentarlas estas 
con las canales y cubiertas con mezcla, generalmente se llama taulada de impresari. 
 
Los terrados ha de haber tres capas de ladrillos; la primera capa (se emblanquina por debajo de 
ellos si se han de ver i si no no) es menester que sean mas gordas o reforzadas que las demas 
para que pisandoles no se rompan 
 
(117) juntando bien sus juntas: la otra capa que se hace de ladrillos, encima de aquellas (o 
banazaras?) se ha de asentar por diagonal o juntas encontradas con buena mezcla y bien mojados 
dichos ladrillos y mezcla al tiempo de hacerse y despues de hecho, el pan, se deja descansar o se 
pasan al menos dos o tres meses mojando todos los dias dicho pan de terrado y despues de este 
tiempo hacen o ponen la tercera capa de ladrillo vulgo anrejolado con buena mezcla a juntas 
encontradas, bien mojado todo y no apretando demasiado los ladrillos cuando se enrejola y se hace 
el pan porque el licor de la mezcla no se vaya, tambien es bueno dejar agujeros en cuadro en 
quatro palmos a las barandas de los terrados, si en estos agujeros se pueden poner cañones de 
brazo o de pie es mejor porque el agua no perjudica a la obra haciendole de un agujero a otro sus 
caselones? para que el agua con mas facilidad se introduzcxa en dichos agujeros porque cuando mas 
promptas pueden salir las aguas de los tejados y terrados sin entretenerse en ellos es bueno para 
que no haya goteras pero se ha de tener en cuenta a los terrados no darles demasiada vertiente o 
pendiente porque las aguas rasgan o desbaratan las juntas de los ladrillos que es por donde se 
introducen las aguas causando diferentes goteras (asimismo se ha de tener encuenta no dar 
demasiado talud a las paredes porque sus juntas por las lluvias y temporales estan expuestas a 
desintegrarse e introducirse las aguas por ella dicha pared y esto nunca es bueno sino malo para 
la obra) despues de haber enladrillado el terrado que queda muy rociado de agua, llevando el 
cuidado que al tiempo de rociarlo con la agua no se lleve la mescla de las juntas se deja en el 
estado que en un més ninguno pasa por ellas. 
 
(118) 7º). Tambien se pierden las obras de los edificios por subirse demasiado deprisa y no 
dejarles descansarles, lo que se requiere para que el material se enjugue y pueda unirse uno con 
otro a fin que se solida y pueda tomar cuerpo porque siendo frescas las paredes es lo mismo que 
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poner una piedra sobre otra sin union ni solidez ninguna y muchas y muchas obras se han caido por 
falta de no dejarlas reposar el tiempo que necesitaban para poderse consolidar y po eso siempre 
es bueno que las obras no se suban muy deprisa. 
 
Despues de hechos los cimientos es muy bueno que se dejen descansar algun tiempo como tambien en 
la altura de cada piso y asimismo antes de cubrir la referida obra, sea con madera o sin ella 
porque aun que se moje aquella se vuelve a eixugar pronto con lo aires de todas partes, por estar 
despejadas de bovedilla y demas que estas nunca se han de hacer que no sea cubierta la obra, es 
menester cubrir con tejas otras paredes a manera de tejado a teja vana, sin mezcla ninguna para 
que las aguas de las lluvias encontrando el material fresco no les derribe como ha sucedido en 
muchas obras y cuando se vuelve a empezar la obra se quitan dichas tejas. Estas son las seis 
circunstancias que se quiere para que una obra pueda quedar 
 
(Al marge) con la solidez que le corresponde y para la duracion de ella que son la bondat de los 
materiales, que los cimientos asientan en una basa firme, que se den a las paredes el ancho que 
les corresponda segun la naturaleza del edificio que han de servir, el dar a los vertientes de 
tejados y terrados lo que les corresponde segun su anchura, el construir y trabajar las obras 
como les corresponden, el no subir la obra demasiado deprisa dejandola descansar hasta que esta 
enjugue lo que se pueda. (passa al marge de la pag. 119) El que los arcos y bóvedas tengan el 
empuje de estribo que le corresponde y que no sean demasiado rebajados que no exceden del octavo 
de su ancho a lo mas y mejor es darles menos a dicho estribo?. 
 
(119) Si la gloria de un Arquitecto reside en que sus obras que ha proyectado y ha dado de su 
construccion, resultan solidas, comodas y hermosas, cuanto de mas gloria le sera el que ningun 
trabajador muera ni tome mal ninguno en las referidas obras por no haber tomado las precauciones 
necesarias a la construccion o hacer sus andamios para la construccion de dicha obra. Asi un 
arquitecto ha de tener grande cuidado y vigilancia en ver y celar que los andamios se hagan 
robustos para poder sostener los pesos que se les cargan como tambien poder aguantar los 
materiales que por ellos se suben a las obras por esto es menester que toda la madera y cuerdas 
de cañamo y de esparto sean de buena calidad y que no sean podridos ni consumidos. 
 
Asimismo que las antenas sean robustas y sean clavadas aquellos 5 o 6 palmos a la tierra bien 
apisonada si se hace algun ampaltamiento o se pone el lado a un tercio de ella o para doblarla y 
para hacerla mas fuerte o para poder levantar mas porque con la primera antena no llegue a la 
altura de la obra que se ha de levantar: es menester que sean bien ligadas y falcadas dichas. 
Asimismo los travesos que se ponen a ellos; y los que se suben por ellos los materiales 
doblandoles siempre que se vea que son flacos como los de los andamios se ha de procurar que los 
taulones de madera sean ligeros y fuertes y estos y los travesos y las antenas que sean de alba; 
que las cuerdas se xxxxxxxx a corridas que suben los materiales axxxxxx 
 
(120) que se tenga en cuenta que cuando llueve la humedad afloja las ligadas de los llivantones, 
es menester reseguirlas volverlas a ligar y falcarlas de nuevo. Se ha de resaltar que cuando las 
maderas y cuerdas de dichos andamios estan mucho tiempo al temporal ya por los aires ya por las 
lluvias o se pudren o se aflojan; es menester mucho cuidado en repararlo todo, volver a clavar 
las antenas y picando la testa? y renovar las ligaduras, ligarlas y falcarlas bien y mudar la 
madera y livantones de esparto que sean podridos. Todos los pesos que se suben de consideracion 
es meneser que suban con buenos ternales y cuerdas de esparto que sean buenas y enbargado el peso 
que se sube con cuerdas de cañamo y ganchos de hierro tambien se suelen subir los pesos con la 
arga o con un torno, sea en la manera que sea siempre se han de subir los grandes pesos a las 
obras con toda seguridad y con toda ligereza valiendose de lo que es mas facil al subir o que 
cuesta menos y como tambien lo que es mas seguro porque ninguno tome mal. 
 
En los apuntalamientos que se hacen en los edificios para sostener paredes y suelos es menester 
que se lleve grande cuidado en ponerles puntales que sean solidos bien falcados y collados con 
yeso al bastimento que cuando mas perpendicularmente se ponen los puntales son mas fuertes los 
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vanos de puertas balcones ventanas y esquinas siempre que se haga alguna obra debido a ellos es 
menester apuntalarlos bien. Asimismo los techos, en estos se pone una solera abajo y arriba a una 
viga larga que coge todo el largo del techo y debajo de ellas y encima se ponen los puntales bien 
perpendiculares, bien falcados y con yeso y a las esquinas y frontispicios una tablilla abajo 
dentro un agujero con una ungle? que formen otros puntales con falcas y yeso. 
 
(121) Siempre que haya de mantenerse en una xxxxxx en el agua y se haya de hacer la de debajo de 
ellla, xxcavallara? la parte que ha de quedar haciendo uns agujeros poniendo maderos horizontales 
que pasan por los agujeros, desde el interior de la casa al exterior de ella; poniendole en una 
parte y otra puntales verticales, paa sostener los horizontales (que estos regularmente suelen 
ser bentiquatreno ?, o maderos llamados dobleros y aquellos verticales fusteles ), todo bien 
collado con yes y falcas poniendoles a más puntales de la calle a la pared y en las aberturas 
poniendoles maderos atravesados de un blencal al otro, y despues se puede deshacer la pared y 
volverla a hacer y no tocan dichos puntales hasta que la obra se haya endurecido o tomado cuerpo. 
Siempre que se hayan de desahacer los pilares de los arcos para hacerlos de nuevo (por amenazar 
ruina) y se han de sostener los pilares a los aires es menester que se pongan cimbras y puntales bien 
falcados y collados con yeso como si se hubiese de ser el arco mismo; como esta el apuntalamiento al 
salon de la Lonja del Mar: llevando sumo cuidado que ningun trabajador tome ninguna desgracia. 
 
Antes de empezarse la obra es menester proveerse de antemano de todas las especies de materiales 
y especialmente aquellos que se necesitan mas promptos a dicha obra (tomando todos los 
conocimientos de antemano del valor que pueden tener los materiales). 
haciendolos ajuste con tiempo para que los Asentistas puedan proveer con mas promptitud y mas en 
comodidad o mas barato. Sacando las plantillas de las piedras para darlas al cantero y poderlas 
hacer labrar con tiempo para que cuando se necesitan se tengan y finalmente se ha de estar 
prevenido antes de empezar la obra de andamios, picos, palas, de batidora de mezcla, de 
espuertas, xxxxxxxxxxxx y nivel, y de la madera. 
 
(122) Antes de empezar una obra es menester levantar el plano (perfiles?) general de todo el 
terreno y de los edificios que hay en dicho terreno, todo del modo y conformidad que se halle 
 
(Al marge) Y el terreno o parte del que confronta el xxxxx que se ha de proyectar xxxx como hicimos 
en la casa de la calle de Narros y en la casa de Foguer?, en la iglesia de Sans y en la capilla del 
beato, como esta el xxxxx de la xxxxxxxx, y el que yo use en Atarazanas en las xxxxx el año 1784. 
 
para poder formar su proyecto con todo conocimiento y acierto; para ver tambien (a mas del que se 
necesita para formar su proyecto) lo que se puede aprovechar y lo que no se puede. Y si el 
aprovechar un edificio o parte de el ha de costar casi lo mismo que se hiciere nuevo y aun con 
esto no pudiera quedar con el modo y conformidad que se quiera; vale mas echarlo todo a tierra y 
hacerlo todo de nuevo, porque no hay cosa mas trabajosa que es haber de hacer y deshacer porque 
se trabaja y se gastan muchos jornales y materiales y no se parece el trabajo que se hace 
resultando de aqui el gastar mucho dinero y no poder quedar la cosa como se desea y el tomar 
muchas desasones y impaciencias por el ver que se ha gastado mucho sin poder lograr lo que se 
deseaba; y si se echa todo a tierra se logra lo que se quiere y se pone del modo mejor que a uno 
se le acomoda; y a veces se gasta un poco mas o igual, o menor, pero sea como sea nada equivale 
que tener la cosa a su satisfacción; tu lo sabes, las obras que se han hecho en la calle de 
Narros; en la casa que habitamos a la Rambla; y finalmente en la casa de Sarriá, el gasto y 
trabajo que nos costó las dos ultimas, se podian hacer a pie todo nuevo. 
 
En fin esto es todo lo que me ha parecido y ocurrido en el arte de construccion y demás para tu 
instruccion e inteligéncia. 
 
 
 
FONT: Lligall XXVIII (5). Arxiu Renart. Biblioteca de Catalunya. 
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DOCUMENTS SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE CASES EN EL RECINTE DEL PALAU MENOR 

 

Aquests documents han estat transcrits de l'Arxiu Renart. Només quan es diu 
el contrari (es marca amb un asterisc en els títols) el contingut procedeix 
de l'Arxiu Requesens. Els documents de l'Arxiu Renart són els esborranys i, 
per això, no coincideixen exactament amb els de l'Arxiu Requesens que són 
els definitius. Aquesta manca de coincidència es fonamentalment deguda a 
l'ortografia. 

 

 

 

 

RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S'INCLOUEN 

 

-21.10.1786. "Copia de la primera relación que se hizo" (de Mestres i Renart). 

-          . "Copia de la pimera de Casellas". 

-  .10.1787. "Relación de los expertos Albañiles sobre las proyectadas obras para el Exmo 
Sr. Duque de Alba en las Casas de los Capellanes unidas a su Rl. Capilla del 
palau de esta Ciudad de Barcelona hecha en 17 de noviembre de 1787". 

-  .01.1788. "Segunda relación de Mestres y Renart". 

-10.12.1788. "Tercera relación al tercer proyecto". 

-24.08.1791. "Papel en que consta todo el trabajo que se hizo para los proyectos de las 
casas de Capellanes del Palau desde 1786 a 1792". 

-27.07.1792. "3). Calcul del valor de les sis casas proyectadas en las casas dels capellans. 
Fet, ultimamen, o tercera vegada". 

-17.12.1792. "Relación definitiva". 

-01.09.1793. Factura al Duc d'Alba. Treballs encarregats per Salvador Puig de 1786 a 1792". 

-27.01.1796. Peritació de Marià Enrich per Antonio Cabrer i de Pere Serra i Bosch per Josep 
Renart que valora el treball fet en 3500 rals d'ardit. 
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COPIA DE LA PRIMERA RELACION QUE SE HIZO 
 

Franco. Mestres y Jph Renart, Arquitectos de la ciudad de Barcelona, en virtud de havernos 
elegido el Sor. Capellan Mayor, y Dn. Antonio Cabrer, para que hiciesemos un proyecto, y su coste 
del terreno del jardín del referido Capellan junto con el de la casa del Maestro de Capilla, y el 
de las casas antiguas dichas de los Clérigos, incluso la del penetenciario, existente todo en el 
Palacio vulgo Palau de la Condesa situado en la referida Ciudad, al efecto en que hiciesemos de 
manera que dicho terreno pudiese quedar distribuido en tal conformidad de que huviese havitacion 
comodas para los referidos Clerigos de la Capilla como tambien que amas de lo dicho pudiesen 
quedar algunas casas para alquilar colocandolas en el paraje que tubiesen mas valor, y fuesen 
excluidas de lo interior del mencionado Palacio. 

 
En primer lugar decimos que el terreno que ocupa el Jardin de dicho Capellán junto con el 

de la casa del Maestro referido se pueden construhir tres casas haciendoles acada una de ellas a 
mas del plan terreno, y entresuelos: primero, segundo, tercero, quarto piso con su terrado encima 
haviendo, en ella una havitacion muy decente para el indicado Capellan, y Maestro con sus 
Dependientes; como tambien doce viviendas para los Clerigos mencionados, y una tienda para 
alquilar que da a la parte de la calle del Ecce Homo. 

 
Segundo que en el terreno que en el dia hay las casas antiguas de los Clerigos dichos se 

pueden edificar quatro casas para alquilar con primero, segundo, tercero y quarto piso, con su 
terrado, y cinco tiendas con sus entresuelos, todo como va marcado en los Planos perfiles, y 
elevacion que havemos hecho, con las distribuciones que nos han parecido mas conducentes segun la 
disposicion, y situacion del terreno referido afin de que pueda redundar maior producto al año de 
lo que se sacaran de las referidas casas por razon de sus alquileres, y para que ellas tubiesen 
mayor capacidad se ha variado de su actual disposicion la Capilla del Sacramento en cuyo paraje 
tiene mejor especto. 

 
Tercero, que en la casa del penetenciario se le puede añadir un quarto segundo, y una 

tienda en el plan terreno a fin de poder sacarle mayor Alquiler. 
 
Quarto que haziendo las obras del tamaño que se sigue, esto es que las paredes exteriores 

desde el cimiento inclusive hasta el terrado sean de Mamposteria de cal, y canto como tambien las 
divisorias de las casas desde su cimiento tambien inclusive hasta el nivel del primer piso, y 
desde este hasta el terrado de pared de ladrillo de todo el largo de el (vulgo de cap) y las de 
la caja de escalera, y patios, desde su cimiento hasta su conclusion de pared de ladrillo de 
llano por su ancho, los Montantes de Puertas, Balcones, y Ventanas inclusas sus soleras de piedra 
labrada, como tambien los escalones de las tres escaleras hasta el primer piso como son las de 
las casas del Capellan maior la de su lado queda ala Calle del Ecce Homo, y la qe hace esquina en 
las calles de los Jigantes, i Templaris, los techos de buena Madera del Pais haciendoles 
bovedillas con enladrillado encima, y el ultimo con tres gordos de ladrillo, y su cornisa de obra 
cozida haciendo los tabiques para las divisiones de los Pisos de un ladrillo (vulgo Mahon) de 
canto, y enlucir a buena mescla las Paredes, y Tabiques referidos, los Balcones y Barandas de 
escalera de Hierro, y todas las Puertas de todas las aberturas de Madera de buena calidad: Toda 
la referida construccion se requiere para que la obra resulte solida, y el valor total a que ella 
asendera incluso el hacer las tiendas, y el quarto segundo de la casa del penetenciario indicada 
sera de setecientos cinquenta y dos mil nueve cientos quarenta y un reales de vellon, y el 
producto que se sacara de los Alquileres todos los años acorta Diferencia, amas de tener los 
Clerigos de la referida Capilla estada para su vivienda, sera de veinte y seis mil setecientos 
treinta, y quatro reales de vellon. 

 
Quinto, respecto de propocionarse la ocasion se puede formar un terraplen con las tierras, 

y runas que saliezen de las demoliciones, y excavaciones de dichas casas poniendolas en el Jardin 
de la habitacion de S.E. que da a la calle de los Escudilles, al lado de la casa de Meca hasta el 
angulo saliente que forma la paredes que divide dicho Jardin, y Pieza de transito que va a la 
calle de Escudilles, llenandole hasta el nivel del primer piso, cuya habitacion quedara con mayor 
comodidad, y mas hermosa, el costo que tendra de levantar las paredes hasta el nivel del piso 
dicho para sostener las referidas tierras sera de siete mil quatro cientos reales, quitando lo 
que estas ahorrrarian al transportarlas fuera de las puertas de la Ciudad que es tres mil quatro 
cientos reales unicamente hacenderia a quatro mil reales de vellon la obra del referido terraplen 
de la indicada habitacion de su Exa. 
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Todo lo sobre dicho tanto en la disposicion como en el coste que tendran las referidas 
siete casas, es lo que hemos conceptuado segun nuestra practica, y pericia tenemos en el Arte de 
Arquitectura. Barcelona 21 de Octubre de 1786. Franco. Mestres = Jph Renart. 

 
 
 
 
 

COPIA DE LA PRIMERA DE CASELLAS 
 
En la calle vulgarmente llamada de los Templarios, y plazuela de los gigantes, en el lugar 

en que oy se hallan construidas las casas de los capellanes y dependientes de la yglesia, ô 
Capilla del Palau de la Condesa (estas casas amenazan ruina) cuyo lugar se designa en el Plan que 
acompaña desde P, Q, R, se ha proyectado fabricar quatro casas grandes para alquiler con quatro 
botigas, cuyas habitaciones ocuparan tambien los entresuelos; tres viviendas en el primer piso, 
una de ellas mui grande, quatro viviendas en el segundo, y otras quatro en el tercer piso, todas 
mui acomodadas, y delineadas en dicho Plan. 

 
Asimismo dentro del recinto del Palacio de su Exa. (vulgarmente llamado Palau de la 

Condesa) tomando el lugar que ahora ocupa la casa del Maestro de Capilla de dicha yglesia y la 
maitat del Jardin de la Casa del Capellan Mayor de la mismo cuyo lugar se designa en dicho Plan 
desde S, T, se ha proyectado construir dos casas con entresuelos, y quatro pisos para nueve 
viviendas mui acomodadas para nueve capellanes, y dependientes de la mencionada Capilla, una de 
las cuales sera la del citado Maestro de Capilla, que es muy capaz, y acomodada. 

 
Entre las dos mencionadas fabricas se compondra en el primer piso la vivienda del Capellan 

mayor, en el mismo lugar en que se halla en el dia; y sobre esta un segundo, y tercer piso las 
dos viviendas del Sacristan mayor, y menor de la Capilla; teniendo estos tres Capellanes escalera 
excusada para bajar a la Iglesia: Formando al mismo tiempo en la otra mitad del Jardin del 
Capellan mayor un almacen de granos para alquilar, que llegue hasta el nivel del primer piso de 
dicha casa. 

 
Finalmente en la casa del Penetenciario de la misma yglesia que da puerta frente la Casa 

del Correo, y otra dentro del patio de dicho Palacio puede añadirse segundo piso para otro 
Capellan de la dicha yglesia; alquilando los bajos de esta casa y asi quedaran catorce 
habitaciones o viviendas para catorce Capellanes, y dependientes de la mencionada Capilla; y a 
mas de dichas viviendas francas quedaran para alquiler sinco botigas con sus entresuelos, onze 
viviendas en dichos tres pisos de dicha calle, y plazuela para onze crecidas familias y un 
almacen grande. 

 
Para lograr la deseada solidez, perpetuidad y hermosura de todas estas casas se ha pensado 

construhirlas del modo siguiente. Todas las paredes exteriores seran de mamposteria de cal y 
canto desde el cimiento inclusive hasta el terjado; tambien lo seran desde el cimiento inclusive 
hasta el primer piso las interiores que dividen la una casa de la otra y desdel primer piso hasta 
el tejado seran estas de ladrillo de todo el largo, vulgo maho de cap: Las restante paredes 
interiores seran de ladrillo de llano vulgo maho de pla. Los montantes de las puertas, balcones, 
y ventanas exteriores, incluso sus soleras, seran de piedra labrada; tambien los seran las dos 
esquinas de dicha calle de los Templarios, y plazuela de los gigantes; como tambien el primer 
tramo de las quatro escaleras principales, que es el que se presenta a la vista. Los techos con 
bovedillas y enladrillados encima; los terrados con tres ladrillos de grueso, y bajo de estos, y 
de los tejados se pondra techo sensillo que no se pise, vulgo sostremort que sera distante de los 
tejados cosa de quatro palmos. Los tabiques para divisiones de ladrillo de canto, el lucimiento 
exterior e interior de las paredes, y tabiques de buena mezcla y todo lo demas relativo al 
Albañil, como conductos de aguas pozos etc. bien fabricado al estilo del pais. 

 
Por lo respectivo al Carpintero, que es lo que mas debe asegurar la obra, se pondran 

maderas de melis de buena calidad, vulgarmente llamadas melis de pirineos en todos los tetchos, 
terrados, y tejados. Assi mismo todas las puertas, balcones, y ventanas exteriores, o expuestas a 
las lluvias seran de la citada madera de melis, y las restantes puertas, y ventanas exteriores no 
expuestas al agua seran de olmo blanco de buena calidad, o de melis mencionado con la diferencia, 
que los balcones exteriores, y puertas principales interiores de las piezas principales o las 
habitaciones seran vestidas o adornadas con sus molduras vulgo pelfons pero las restantes se 
haran sensillas con sus fajas correspondientes. Las alcobas y aberturas colaterales a ellas, como 
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tambien las aberturas de las piezas principales se adornaran de marcos de madera con moldura, 
variando esta segun pida cada marco; pero en las restantes aberturas asi exteriores como 
interiores se pondran sin moldura los marcos, vulgo vestiments; acompañado todo lo referido con 
la herramienta de buena calidad que corresponde a cada cosa. Asimismo todos los balcones, rejas, 
y barandas de escaleras principales hasta el terrado se pondran de hierro de buena calidad, y 
cuidara tambien el Carpintero de poner vidrios en las aberturas principales, y demas donde sean 
necesarios. El valor total a que ascendera toda la mencionada obra (comprendido el piso segundo 
mencionado de la casa del penetenciario, y la composición de los bajos de dicha casa) serà de 
63.040 u $ y dejando francas las Casas de los Capellanes, el producto de las Casas de alquiler 
sera de 1760 u $ anuales. 

 
NOTA. Si los Capellanes y dependientes de la Capilla podian acomodarse con, 12 viviendas, 

ô haviendose de acomodar 14 Capellanes, o mas podia negociarse por via de economia el juntar dos 
Capellanes en una misma vivienda, supuesto que ay capacidad para ello en las proyectadas 
viviendas; podria entonces suprimirse el quarto piso de la obra designada desde S, T,; y aun tal 
vez podria alquilarse alguna de aquellas havitaciones; bajando el importe a, 61.540 u $ ahorrando 
1.500 u $. 

 
NOTA. Añadiendo quarto piso en dichas quatro casas de Alquiler llegaria el producto todo 

a, 1.935 u $ bien que la costa total de la obra ascenderia a 66.975 u $ pero haciendo quarto piso 
no fuera impropio de suprimir el tetcho sensillo proximo al tejado vulgo sostremort bajando en 
este caso el ymporte total de la obra, a 66.905 u $ y quedando el producto total a corta 
diferencia a 1.935 u $. 

 
NOTA. Haciendose las aberturas de los balcones, y ventanas exteriores sin piedra labrada 

en la forma en que estan fabricadas las aberturas exteriores de los balcones, y ventanas modernas 
de la mayor parte del Palacio del Ilmo Sr Obispo de esta Ciudad se ahorrarian 2.000 u $ del 
ymporte total de la obra y el producto seria el mismo a poca diferencia. 

 
NOTA. Poniendo en los tetchos, terrados, y tejados de dicha obra maderas del pais, 

nombradas vulgarmte pi de la terra, en lugar de melis se ahorrarian 500 u $ pero en este caso ni 
puede salir tan hermosa la obra, ni puede lograrse la solidez, y seguridad que se pretende, y 
promete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACION DE LOS EXPERTOS ALBAÑILES SOBRE LAS PROYECTADAS OBRAS PARA EL EXMO SR DUQUE DE ALBA EN 
LAS CASAS DE LOS CAPELLANES UNIDAS A SU RL CAPILLA DEL PALAU DE ESTA CIUDAD DE BARCELONA HECHA EN 
17 DE NOVIEMBRE DE 1787. * 

 
 
En consequencia de la comicion que nos dieron en el mes de abril del año proximo pasado, 

en que consistia en la formacion de un proyecto, y su coste al terreno del Jardin del Capellan 
mayor, junto con el de la casa del Maestro de Capilla, y del de las casas antiguas dichas de los 
clerigos, incluso la del penetenciario; existente todo en el Palacio vulgo Palau de la Condesa, 
cituado en la referida ciudad; al efecto en que hiciesemos de manera que dicho terreno pudiere 
quedar distribuido en tal conformidad de que huviese havitaciones comodas para los referidos 
clerigos de la Capilla; como tambien que a mas de lo dicho pudiesen quedar algunas casas para 
alquilar, colocandolas en el paraje que tubiesen mas valor, y fueran excluidas de lo interior del 
mencionado Palacio; y para todo lo referido acordamos con Vms. que hiziesemos dos diseños, 
valiendose en el primero de todo el lugar del Jardin del indicado Capellan, el de la casa del 
maestro, la del Penetenciario y el de las casas antiguas dichas de los clerigos; y para que este 
tubiese mayor capacidad se variase de su actual disposicion la capilla del sacramento: en el 
segundo solo nos valiezemos de una porcion del Jardin del mencionado Capellan, y del terreno de 
las casas referidas de los clerigos, sin variar la dicha capilla: efectivamente lo posimos en 
practica haciendo con los expresados datos los dos diseños del mejor modo que reconocimos podian 
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tener al presente, y en lo venidero mas utilidad, y fetchos los presentamos a Vms para que 
eligiesen el que mas les acomodase, los quales estuvieron en su poder mas de dos meses, el cabo 
de este tiempo otra vez fuimos llamados por Vms y nos dijeron que havian elegido el primero, con 
el bien entendido qe el referido capellan en el terreno de su Jardin queria una casa para si 
solo, sin comunicacion, ni ser visto de ninguno; quedando por el todo el lugar del plan terreno 
(acepcion de dos piezas que se destinavan por almazen para colocar los hornamentos de la Capilla) 
el de los entresuelos, primer piso con su Jardin, y una porcion en el segundo ala parte de 
detras, quedando esta al nivel del techo del tercer piso, por no ser registrado, resultando de lo 
dicho que tan solamente se podia valer de todo el lugar de su casa para hacer Biviendas para los 
otros dependientes de la Capilla, que de una porcion en el segundo, tercero, y quarto piso a la 
parte de delante. de esta nueva disposicion resulto que otra vez con acuerdo de Vms tuvimos que 
hazer porcion de los borradores del primer diseño; por razon de poner la casa del indicado 
Capellan del modo que arriba va explicado; concluido este lo presentamos a Vms para qe lo viesen 
y se estaba como se habia concordado; en efecto despues de aberlo hatsaminado resolvieron que 
dichos Borradores se pusieran en limpio, y que este le acompañasamos de una relacion del total 
valor que tendria dicha obra, del cual concluido todo lo referido los llevamos a Vms de lo que 
determinaron qe en la citada relacion se quitase, o añadiese aquel, o el otro termino del modo 
que les parecio mejor; lo fenilizamos con la mayor activez, y firmado de los dos lo entregamos 
por ultimo a Vms, para que acompañado con los referidos Diseños en la misma semmana sin perdida 
de tiempo lo pudiesen remetirlo todo Junto a su Exa para su aprovacion. Quando nosostros al cabo 
de tres meses de dicha entrega estamos en la creyencia que el referido asumpto era determinado 
para su Exa, lo supimos muy al contrario, asegurandose que tal proyecto no se habia remetido, el 
qual estava en poder del mencionado Capellan, como tambien que en su casa se tenian diferentes 
seciones el, otro clerigo, un Arquitecto y un carpintero y qe en vista de los Dizeños que 
nosostros haviamos travajado formavan otra idea; Novedad qe quando llego anuestra noticia lo 
estrañamos mucho por haver mediado el pasaje referido. Amediados de Setiembre del presente año 
nos comunicaron el indicado proyecto, que se abia discurrido en la casa del referido Capellan, 
para que en vista de el dijesemos lo que nos ofreciere, y pareciera; y haviendonos enterado de 
el, assi mismo teniendo presente el que hizimos, con la mayor sensilles expondremos las 
utilidades del uno, y del otro; como tambien valiendose del medio de añadir en el uno, y quitar 
en el otro aquello que nos pareciera ser mas conveniente; Demonstrando todo con razones muy 
patentes en qe Vms podran muy bien enterarse, para que de lo contenido escojen aquel del otro 
proyecto qe reconoscan qe tuviera mas utilidad. 

 
En primer lugar dijimos en nuestra relacion, que en el terreno que ocupa el Jardin de 

dicho Capellan junto con la casa del Maestro referido, se podian construir tres casas, 
haciendoles a cada una de ellas amas del plan terreno, y entresuelos, primero, segundo, tercero, 
y quarto piso, con su terrado encima; haviendo en ellos una avitacion muy desente para el 
indicado Capellan, y Maestro con sus dependientes como tambien doce viviendas para los clérigos 
mencionados, y una tienda para alquilar, que da a a la parte de la calle de la bajada del 
hecceomo. En el nuevo proyecto que nos han comunicado, construyen en el mismo terreno, y casa 
arriba dicha (valiendose del primer piso arriba del lugar de la torre, y parte de la muralla) dos 
casas con sus entresuelos, con primero, segundo, tercero, y quarto piso; Haciendo nueve 
viviendas, para capellanes, y dependientes de la mencionada yglesia; una de ellas la dejan para 
el Maestro de la citada capilla, amas de esto hacen un Almacen para granos, que llega hasta el 
nivel del primer piso; assi mismo componen el primer piso de la havitacion del Capellan Mayor, 
dejandole al mismo lugar que en el dia se halla; que es en parte del terreno de las casas dichas 
de los clerigos, añadiendole a este una porcion en el terreno arriba indicado, que es encima del 
Almacen referido, en el qual construyen dos piezas, quedando lo demas por terrado; y sobre dicha 
vivienda en el segundo, y tercero piso, juntandole eneste el lugar que ocupa la pieza del lado 
del camaril, hacen dos havitaciones para el sacristan mayor, y menor; como tambien porcion del 
segundo piso dicho queda por el mencionado capellan mayor; assi mismo levanten un segundo piso a 
la casa del Penetenciario, qe junto con el primero que ay hacen dos viviendas para dos clerigos, 
dejando los bajos, o plan terreno para Arquilar. Se ve claramente en este segundo proyecto, que 
para hacer catorce abitaciones se valen de todo el terreno referido, dejando tan solamente por 
Arquilar un Almacen para granos qe da a la Bajada del Ecce Homo, y los vajos de la casa dicha del 
penetenciario: quando en el nuestro para hacer catorce viviendas (que son tan acomodadas que el 
de la Adversa) solamente se ocupa el lugar del terreno del referido Jardin del dicho Capellan, y 
el de la casa del Maestro; quedando aun una tienda para Arquilar, que da a la Bajada del Ecce 
Homo, y toda la casa del penetenciario; y si se quiere de dicha tienda hacer un Almacen, sin 
tener mas altura que hasta el nivel del piso del entresuelo, qe es sufeciente, resulta casi ygual 
el que ellos proponen; para esto no hay mas que variar la entrada de la casa de la esquina a la 
pieza de transito; como tambien anadiendo la mayor parte de las piezas del plan terreno de la 
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casa del indicado capellan, que se habian dejado para poner mueblas de la yglesia, y teniendo 
este uno en el plan terreno, y algun otro que se le puede añadir encima de el, no se le sigue 
ningun perjucio ala sobre dicha. Este Almacen que han propuesto de dejar en el lugar referido, 
tiene el inconveniente de haver de cargar, y descargar los carros en la entrada del palacio, por 
la razón de estar la puerta principal de el en una bajada: vechsacion que todos los dias habria 
confucion entre otros carruages, y jente de a pie, por ser un paraje del mas transitado de la 
ciudad; asimismo amas de lo dicho no tendria el referido Almazen la estimacion devida, por no ser 
el sitio aproposito, porque si lo fuera habria muchos mas de los que ay, especialmente teniendo 
la mayor parte de las casas inmediatas eneste, capacidad para poderlos hacer. 

 
En el segundo dijimos que en el terreno que en el dia hay las casas antiguas dichas de los 

clerigos, variando de su actual disposicion la capilla del sacramento, se podian edificar quatro 
casas para alquilar, con primero, segundo, tercero, y quarto piso con su terrado encima, y cinco 
tiendas con sus entresuelos. En el proyecto qe nos han comunicado, sin variar la referida 
capilla, construyen tambien el mismo numero de casas, con quatro tiendas con sus entresuelos en 
cada una de ellas; hacen tres viviendas en el primer piso (una de ellas mas grande qe las otras 
dos) quatro en el segundo,tercero y lo mismo en el quarto; añadiendo dicho piso (como dice la 
nota segunda de su relacion) valiendose en dicho segundo, tercero, y cuarto piso del lugar de 
encima las capillas, como demuestra uno de sus Diseños, y segun el otro no toman el dicho puesto; 
se ve patentemente que esto ultimo proyecto, por las vechsaciones que tiene el referido terreno, 
como son el de la Capilla, y el de la casa del Capellan mayor, no ay tantas abitaciones por 
Alquilar como en el nuestro, po carazer de ellas; teniendo amas en el plan terreno una tienda con 
sus entresuelos, como tambien una vivienda en cada uno de los quatro pisos referidos: y compados 
la capacidad, y comodidad de las restantes havitaciones, de los dos proyectos referidos, se vera, 
amuy corta Difarencia qe resultan yguales y aunque en el uno de sus planos se valen pa enchanchar 
las referidas viviendas al lugar de encima de las Capillas (siendo este muy impropio sobre un 
lugar sagrado hacer viviendas) pero si esto se aprueva añadiendo el mismo en el nuestro, que se 
puede hacer sin aumentar el gasto siempre resulta yguales. 

 
Tocante en la construcción de la obra de albañil en lo que propusimos en el cuarto punto, 

comparada con la de, la Adversa ay una notable difarencia, por qué amás de hazer en el nuestro 
todas las paredes exteriores desde su cimiento hasta el terrado de Mamposteria hordinaria de cal, 
y canto (de la Anchura que demuestran los planos) hazemos tambien las interiores tanto 
orizontales, como verticales desde su cimiento hasta el primer piso de Mamposteria hordinaria; 
con la anchura referida, y desde este de ladrillo a todo el largo de él (vulgo de cap) quando en 
el de la Adversa, segun se demuestra en sus Diseños, solamente hacen en las casas que dan a la 
calle de los templaris las paredes exteriores de Mamposteria, y las interiores (acepcion de una 
porcion que divide las dos casas que estan dentro de dicha calle) les construyen de pared de 
ladrillo de llano desde el plan terreno hasta su remate; como tambien en las casas que edifican 
para las viviendas de los clerigos en el Jardin y casa del capellan y maestro referidos, 
comparadas las exteriores, e interiores del plan terreno, entresuelos, primero, segundo, tercero 
y cuarto piso; resultan lo mismo que lo que se ha dicho de las casas que dan a la calle de los 
Templaris arriba indicadas; haviendo de diferencia de la referida obra segun nuestro proyecto 
(que es como deve estar por razon de su solidéz) al de los suyos, en tres mil quinientas Libras 
Catalanes, que añadiendo eneste partida el valor de las paredes nuevas que hacemos mas que no 
ellos, dejando estas del modo que en el dia existen como son las de la casa del capellan mayor, y 
otras, haciende Junto en cuatro mil treinta Libras (lo que parece muy impropio el dejar las 
dichas paredes viejas, especialmente las de la casa del indicado capellan, quando este es etcha 
del misma calidad de obra que son construidas las casas Nombradas de los Capellanes, que en su 
relacion dicen que amanazan ruina). en la demás obra de Albañil a corta difarencia biene aser lo 
mismo, en un proyecto que en el otro, acepcion que los tramos hasta el primer piso de las 3 
escaleras, como son la de la casa del Capellan mayor, la de su lado que da a la calle de Ecce 
Homo, y la que hace esquina en la plazuela de los Jigantes, las hazemos de piedra labrada, quando 
ellos no lo fabrican sino el primer tramo en las quatro escaleras principales; y ahun que en la 
nuestra relación no diga que las esquinas que dan a las calles de los Templaris, la de los 
Leones, y plazuela de los Jigantes, hayan de ser de piedra labrada, segun en la elevacion, del 
frente de dichas casas que da a las referidas calles, se demuestra que los emmodillados que en 
ellas colocamos lo han de ser de prisicion, para que dichas esquinas tengan la firmesa que se 
requiera. En quanto la obra de Carpintero, proposimos que los tetchos havian de hacer de buena 
madera del pais (haviendo madera de esta especie que es tan buena, como el melis de parineus qe 
ellos proponen poner en todos los referidos tetchos) pero como esta difarencia de colocar de una, 
o de la otra no es mas que de quinientas Libras (segun se explican en la quarta Nota de su 
relación) resultaria que poniendo, en nuestro proyecto madera de perineus en lugar de la de la 
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tierra, ser el coste que dijimos en las referidas quinientas Libras mas. Tambien esposimos que 
todas las puertas de las oberturas havian de ser de madera de buena calidad; y ahun que en 
nuestra Relacion se explica en terminos generales; sin embargo nos hicimos cargo cuando formados 
nuestro calculo de poner en todas las puertas, balcones, y ventanas exteriores espuestas alas 
lluvias de la citada madera de melis; como tambien las restantes puertas, y ventanas interiores 
no expuestas al agua de olmo blanco de buena calidad, o de melis mencionado, assi mismo bestidas, 
y adornadas con molduras, bulgo plafons;, los balcones exteriores referidos, y las puertas 
principales de las piezas de primer orden; haciendo las demas sensillas con sus fajas 
correspondientes. Tambien nos hicimos cargo de adornar las overturas de las piezas principales 
con marcos de madera con molduras, variando segun pide cada uno de ellos pero en las restantes 
oberturas, assi exteriores, como interiores pensamos poner dichos marcos (vulgo bastiments) sin 
moldura, colocando en todo lo referido su Herramienta de buena calidad que corresponde en cada 
cosa. Assi mismo proposimos en hacer los balcones, y barandas (entiendase este ultimo en las 
escaleras principales) de hierro considerandole que fuesa de buena calidad; pero no dijimos, ni 
hizimos consepto de poner vidrios en las oberturas principales, y demas donde sean necessarios. 
Expossimos que el valor total que tendria la indicada obra (incluso el hacer la tienda, y el 
quarto segundo de la casa del penetenciario dicha) seria de setecientas cinquenta, y dos mil, 
nueve cientos quarenta, y un Real de Vellon (o setenta mil Libras) que añadidas mil Libras mas, 
esto es quinientas por el aumento de la madera, que tendria en el caso de poner melis de 
perineos, en lugar de pino de la Tierra, y las restantes quinientas por el valor de los vidrios, 
con sus barretas de hierro, qe se han de colocar a las oberturas principales, y demas donde sean 
necessarios, sera su total valor en setenta y una mil Libras, y no de setenta mil qe Dijimos en 
nuestra Relacion. Assi mismo consideramos que el producto que se podria sacar de los Alquileres 
todos los años, a corta difarencia seria de veinte y seis mil setecientos, treinta cuatro Rs de 
Vellon, o Dos mil quatro cientos ochenta, y cinco Libras (amas de tener los clerigos de la 
referida capilla estada pa su vivienda cuando enel Proyecto de ellos haciendoles su quarto piso 
en las quatro casas por Arquilar (como hazemos nosotros en el nuestro) sin suprimir el tetcho 
sensillo proximo en el tejado (vulgo sostremort) que es el mas acertado por tener dichas 
havitaciones mas valor, por razon de no ser tan frias en el ibierno, y colosas en el verano, 
tambien al ser dichas viviendas mas hermosas, con dicho sostremort que sin el; dicen que 
hasendera su coste a sesenta seis mil nueve cientas, sesenta, y cinco Libras dando de producto el 
año mil, nueve cientas treinta y cinco libras; se ve que la diferencia del coste del nuestro al 
de ellos (poniendo madera de melis de parineos y vidrios mencionados) es en quatro mil veinte y 
cinco Libras, qe quitadas de esta partida cuatro mil treinta Libras, por la mejor calidad de la 
obra que hazemos en el nuestro, que no el qe ellos construyen (como se a dicho en la segunda 
parte) resulta el valor de un proyecto al otro yguales amuy corta difarencia; en una palabra 
hasendiendo el total ymporte de nuestra obra, en setenta y una mil libras hetcha con las 
circunstancias que nosotros llevamos dichas; haciendole la misma construyendo las paredes 
interiores del tamaño que en su proyecto proponen (como tenemos referido) solo asendera el 
nuestro en sesenta seis mil nueve cientas sesenta libras, como tambien se ve (segun tenemos 
indicado) qe el producto de los Alquileres que sacaran del nuestro al de la Adversa, excede en 
quinientas cinquenta Libras, por la razon de aber mas en nuestros Planos (como se ha demonstrado 
en el Paralfo primero y segundo de este escrito) una tienda que da a la calle de los Jigantes, 
quatro viviendas en el primero, segundo, tercero y quarto piso; Assi mismo el primero, y segundo 
piso de la casa del penetenciario: No parese que ay la menor dificultat en la difarencia de los 
Arquileres referidos, porque si Adversa en veinte, y una vivienda que hacen por Arquilar, dicen 
que su producto que se secara todos los años sera de mil, nueve cientas, treinta y cinco Libras, 
echa la regla de proporcion con las veinte, y ocho qu nosotros construhimos se vera qe aun exede 
a lo que tenemos dicho. 

 
En la Primera ydea que la Adversa propone de hacer en las quatro casas por Arquilar que 

dan a la calle de los Templaris referidas, tiendas con sus entresuelos con primero, segundo, 
tercero piso; y en las que construyen para las viviendas de los clerigos, edifican hasta quarto 
piso; como tambien incluyen el levantar el quarto Segundo de la casa del penetenciario; y 
fabricando la referida obra de la calidad que explican en su Relacion, con arreglo a sus diseños, 
dicen que su valor hazendera en sesenta tres mil quarenta Libras; y el produducto que de estas se 
sacaran todos los años, sera de siete cientas sesenta Libras, dejando francas las havitaciones de 
los indicados Capellanes. Tambien en el Nuestro Proyecto si no se quiera en las sobre dichas 
casas por Arquilar levantar que hasta el tercer piso, y quarto en las viviendas de los clerigos, 
comprendido el subir el quarto segundo de la casa dicha del penetenciario, y haciendole la obra 
de la calidad que nosotros habemos propuesto (que como tenemos referido es superior a la de 
ellos) solo hasendera, en sesenta seis mil, tres cientas, treinta, y cinco libras, construyendo 
la misma de la especia de obra qe la Adversa haze, solo subira en sesenta tres mil veinte y nueve 
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Libras y el Producto que de este se sacara todos los años sera de dos mil dos cientos quarenta y 
cinco Libras (fundado en la misma regla de proporcion como el antecedente) dejando francas las 
viviendas de dichos clerigos. 

 
En la primera Nota de su Relacion, Dicen que si los capellanes, y dependientes de la 

Capilla, se podian acomodar con doce viviendas, o haviendose de acomodar catorce capellanes, o 
mas podia negociarse por via de aconomia el juntar dos capellanes en una misma vivienda, supuesto 
qe ay capacidad para ello en las proyectadas viviendas, podia entonces suprimirse el quarto piso 
de la obra, S T (que es lo mismo que decir el edificio que construyen en el terreno que ocupa en 
el dia la casa del Maestro de Capilla, y el de la mitad del jardin del capellan mayor) y ahun tal 
vez podia Arquilarse alguna de aquellas havitaciones, bajando el importe a sesenta un mil, 
quinientas quarenta Libras, ahorrando mil quinientas Libras. Todo lo que la Adbersa esponen en la 
referida Nota se puede muy bien hacer en nuestro Proyecto, y a un con mas ventajas, por ser 
dichas viviendas tan acomodadas como en el suyo (como se ha dicho en la parte primera de este 
discurso) como tambien pueden quedar en pie las catorce avitaciones referidas (sin aber de sufrir 
la bechsasion de estar dos clerigos en una misma vivienda, lo que en reyalidad seria muy incomodo 
por la razon de poderle añadir tres viviendas (que son el mismo numero que ay en el quarto piso) 
en el primero, segundo, tercero piso de la casa de la esquina que da a la calle del Hecceomo. 
Junto con el lugar de la pieza de encima del Almazen de la yglesia; como tambien el de la porcion 
del segundo, tercero piso del Capellan Mayor (todo como va demarco, en los planos Borradores) por 
quedarle en este mas havitacion sin la porcion del segundo piso referido, en el nuestro Proyecto, 
que no al de ellos, como mas adelante se provara. 

 
En la tercera nota de su Relación, dicen que Haziendose las oberturas de los Balcones, y 

ventanas exteriores sin piedra Labrada, en la forma en qe estan fabricadas las oberturas 
exteriores de los balcones, y ventanas modernas de la Mayor parte del Palacio Nuevo de Ilmo Sor 
Obispo de esta Ciudad, se ahorran Dos mil Libras del importe total de la referida obra, y el 
producto seria el mismo a poca difarencia. Tambien en el nuestro Proyecto, en el caso que no se 
quiere poner en dichos Balcones, y ventanas piedra Labrada, se horrarian Dos mil, ocho cientas, 
sinquenta, y cinco Libras; y el producto fuera lo mismo. Este metodo de economia de no poner 
piedra Labrada en las esquinas de los Balcones, y Ventanas no es regular en los edificios que se 
quiera hacer con la devida solidez que le corresponde, pa qe se mantengan a lo venidero. 

 
Finalmente dezimos que respecto que en el proyecto de Atbersa, del nivel del segundo piso 

arriba, se valen del Lugar de la pieza del Lado del camaril, el de la casa del Capellan mayor; 
como tambien de una porcion de las casas dichas de los clerigos; añadiendo nosotros lo mismo (sin 
variar por esto la idea del nuestro) acepcion de la porcion del terreno referido de las 
viviendas, que oy ocupan los indicados capellanes (por no embarazar las referidas casas que se 
dejan por arquilar) y en lugar de este, se puede tomar desde el referido nivel del segundo piso 
arriba, la porcion de terreno inmediato a la dicha pieza del Camaril, que es sobre el segundo 
Puente de la entrada del Palacio, por la parte de la plazuela de los Jigantes, y en todo el 
referido Lugar se pueden hacer seis viviendas para los mencionados clerigos, tres en el terreno 
de dicha pieza, y puente, en el segundo, tercero y quarto piso de la casa del indicado Capellan 
Mayor (como, esta delineado en los planos Borradores) que por disposicion de el se dejaba sin 
obrar; como tenemos referido en el principio de esta relacion; este ultimo atendido el lugar qe 
en su proyecto se queda para su vivienda, no se le sigue ningun perjuicio, porque en la nueva 
casa qe se le hasse sin vivienda, en el plan terreno tiene un almacen, o alazena, como tambien 
todos los entresuelos, y primer piso de dicha; y assi mismo su escalera separada, y haciendole 
las ventanas Luminares qe dan ala parte del Jardin de las viviendas de los clerigos no le pueden 
dominar, en una palabra la referida abitacion aun que no tenga el lugar de la porcion del segundo 
piso, es mas comoda que no la del suyo, porque no tiene entresuelos como en el nuestro. Pero si 
esto no se le acomoda (sin perturvar la dicha idea) se le puede añadir a su vivienda dos quartos 
en el segundo piso de su casa alaparte de detras, o el mismo lugar qe se le dejare, en el 
proyecto que hizimos. De todo lo referido se le sigue una grande utilitat ala capilla, por 
poderse utilisar de los Arquileres de las viviendas de la Casa de la esquina, qe servian para las 
havitaciones para los clerigos, esto el de los entresuelos, primero, segundo, tercero y quarto 
piso, cuyo total importe que tendria dicha obra por razon de lo que se le añade es setenta tres 
Mil, ocho cientas Libras (haciendole de la calidad qe nosotros habemos propuesto) incluso el 
poner Madera de Melis de parineos en lugar de pino de la tierra, comprendido el levantar el 
quarto segundo de la casa del petenciario; y el producto anual que daran los Arquileres de dichas 
casas es Dos mil ocho cientas treinta Libras a muy corta difarencia, fundado en la misma Regla de 
proporcion indicada. 
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Nota 
Si en este ultimo proyecto que acavamos de referir, no se quiera levantar mas que hasta 

tercer piso las cinco casas referidas que se dejan por Arquilar, y hasta quarto las viviendas de 
dichos Clerigos, sera su valor en sesenta y siete mil, ocho cientas Libras; y el Producto que 
secara todos los Años sera De Dos Mil quatro cientas quarenta, y cinco Libras, fundado en la 
misma regla de proporcion; y haciendo la obra del modo qe havemos propuesto, arriba dicho. 

 
Otra 
Si los capellanes se podian acomodar en once viviendas, en Lugar de catorce, se podria 

horrar el quarto piso de las havitaciones de los referidos clerigos; y solo hacenderia la obra en 
sesenta tres mil, nueve cientas ochenta Libras; y el producto fuera lo mismo que se ha dicho del 
entecedente. 

 
Otra 
Si no se quiera poner piedra Labrada en las oberturas de los Balcones, y ventanas; solo 

Asendera la referida obra en setenta un Mil dos cientas Libras, y el producto fuera lo mismo qe 
arriba se ha dicho. 

 
Otra 
Haciendo la obra de calidad que Adversa propone, como lo demuestra en sus Dizeños; esto 

es, construyendo las paredes interiores de ladrillo de llano, desde el nivel del plan terreno 
hasta su conclucion, en lugar de hacerlas desde el referido nivel hasta dicho primer piso, y de 
este hasta su remate de todo el largo del Mahon vulgo de cap, solo seria la referida obra de 
valor de cinquenta siete mil, tres cientas, ochenta, y cinco Libras; y el Producto fuera lo mismo 
que lo insinuado. Pero este, y la entesedente Nota no parese bien en las obras que se desea la 
solidez qe les corresponde, para su Duracion como tenemos referido. 

 
Estas refrecciones que en los dos Proyectos havemos explicado por menor, a nuestro 

consepto, son las mas conducentes que nos han parecido exponerlas a Vms, para que en vista de 
ellas, pueden con mayor conocimeinto escojer el pensamiento que reconoscan ser mas apto, al 
afecto de puederse lograr qe con la menor qantidad de dinero qe se puede, se haga una obra 
Solida, Comoda, y hermosa; como tambien que de el mayor Lucro, todos los Años. Esperando qe en el 
caso de tenr la aprovacion de su Exa, qualquiera de las ideas referidas, atendidos los trabajos, 
y desvelos que enellas havemos tenido, tendran abien de interceder por nosotros, a fin de que 
pueda quedar a nuestro cargo la construccion de dicha obra, en los precios que havemos propuesto, 
o quellos que les pareciere ser mas aquitatibos del proyecto que hallaren mas adaptable, que es 
quando devemos exponer a Vms en manifestacion de lo indicado en nuestro escrito. Barcelona  de 
octubre de 1787. 

 
(*) Tot i que la transcripció és del document de l'Arxiu Renart, el títol procedeix del document 
corresponent de l'Arxiu Requesens, el qual té data de 17 de novembre de 1787. 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDA RELACION DE MESTRES I DE RENART 
 
Franco Mestres y Jose Renart Arquitectos de la Ciudad de Barcelona en virtud de havernos 

elegido el Señor Capellan Mayor, y Dn Antonio Cabrer para que formasen un proyecto, y su coste 
del terreno del jardin del referido Capellan junto con el de la casa del Maestro de Capilla, y el 
de las Casas antiguas dichas de los Clerigos (que estan amenazando ruina) incluso la del 
penetenciario; existente todo en el Palacio vulgo Palau de la Condesa cituado en la referida 
Ciudad al efecto en que hicieramos de manera que dicho terreno fuese distrivuido en tal 
conformidad de que hubiese havitaciones comodas para los referidos clerigos de la Capilla; como 
tambien que a mas de lo dicho quedasen algunas casas para Arquilar, colocandoles en el paraje que 
tubiesen mas valor, y fuesen excluidas de lo interior del mencionado Palacio; assi mismo por 
donde se podria empezar la obra a fin de que dichos Clerigos pudiesen mantenerse en las referidas 
casas, interin se les hiciese sus viviendas; y quanto tiempo se habria de menester para hacer el 
referido trabajo. 
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En primer lugar Decimos que el terreno que ocupa el jardin de dicho Capellan junto al de 
la casa del Maestro referido, se pueden construhir tres casas haciendoles, acada una de ellas 
amas del plan terreno, y entresuelo, primero, segundo, tercero y quarto piso, con su terrado 
encima, haviendo en dichas una havitacion muy decente para el indicado capellan y Maestro con sus 
dependientes, como tambien doce viviendas para los clérigos mencionados, y dos tiendas para 
Arquilar que dan a la parte de la calle de la bajada del Ecce Homo. 

 
Segundo que en el terreno que en el dia existen las casas antiguas de los clerigos dichos 

se pueden edificar quatro casas para Arquilar con primero, segundo, tercero, y quarto piso con su 
terrado, y cinco tiendas con sus entresuelos todo como va demonstrado en los planos, perfiles, y 
elevaciones que havemos hetcho. 

 
Tercero que en la casa dicha del penetenciario se le puede añadir un quarto segundo, y una 

tienda en el plan terreno a fin de poder sacar mayor Arquiler. 
 
Quarto haciendo estas obras del tamaño que se sigue (que es el modo para que ella pueda 

quedar con la solidez correspondiente para su duracion) esto es que las paredes exteriores desde 
su cimiento inclusive hasta el terrado sean de Mamposteria de cal y canto como tambien en las 
divisorias de las casas desde su cimiento, ygualmente inclusive, hasta el nivel del primer piso, 
y desde este hasta el terrado de pared de ladrillo de todo el largo de el (vulgo de cap) y las de 
la caja de las escaleras, y Patios desde su cimiento hasta su conclusion de Pared de Ladrillo de 
Llano por su ancho, los Montantes de Puertas, Balcones, y ventanas inclusas sus soleras de piedra 
Labrada, como tambien la faja que es en el nivel del primer piso, las esquinas y los escalones de 
las dos escaleras hasta el primer piso, como son la de la casa del Capellan mayor, y la que hace 
esquina en las calles de los Jigantes, y Templarios; y en las otras quatro escaleras restantes lo 
seran tan solamente los escalones del primer tramo por ser el que mas se presenta a la vista, Los 
los tetchos con bovedillas, y enladrillados encima, los terrados con tres ladrillos de grueso, y 
bajo de estos, y de los tejados se pondra tetchos sensillos que no se pise (vulgo sostre mort) la 
cornisa, y las restantes fajas de obra cozida, Los tabiques para divisiones, de Ladrillo de 
canto, el luzimiento exterior, e interior de las paredes, y tabiques de buena mescla, y todo lo 
demas relativo al Albañil como conductos de aguas, pozos, Aljives, y demas bien fabricado al 
estilo del pais. En todo los referidos tetchos, terrados, y tejados se pondran Madera de melis de 
Perineos. Assi mismo todas las puertas, balcones, y ventanas exteriores o expuestas a las Lluvias 
seran de la citada Madera de melis, y las restantes puertas, y ventanas interiores no expuestas 
al agua seran de alamo blanco de buena calidad, o de melis mencionado, con la difarencia que los 
balcones exteriores, y puertas principales interiores de las piesas de primer orden de las 
havitaciones seran vestidas, o adornadas con sus molduras (vulgo pelfons) pero las restantes se 
haran sensillas con sus fajas correspondientes. Las alcobas y aberturas colaterales a ellas, como 
tambien las aberturas de las piezas principales se adornaran con marcos de madera y con molduras 
variando estas segun pida cada marco, pero en las restantes aberturas assi exteriores como 
interiores se pondran sin moldura y los marcos (vulgo vestiments) acompañando todo lo referido 
con la herramienta de buena calidad que corresponde a cada cosa. Asimismo todos los balcones, 
rejas, y barandas de escaleras principales desde el nivel del plan terreno, hasta el tarrado, 
hierros de cortina y de los ornillos, se pondran de hierro de buena calidad, como tambien se 
colocaran vidrios en las oberturas principales, que dan a la parte exterior y demas, donde sean 
necesarios, las puertas expuestas en las lluvias se pintaran a dos manos con aceite de linaza, y 
de color verde, y las demas puertas interiores no expuestas en la agua a dos manos, al temple, 
color de caoba, assi mismo se pintaran las bigas de los tetchos de color azul, y los marcos de 
las alcovas con el mismo color bruñido, con perfiles dorados (vulgo corradura), El valor total a 
que dicha obra ascendera incluso el hazer la tienda, y el quarto segundo de la casa del 
penitenciario indicada (aprovetchando los desetchos que fuesen de servicio que saldran de dichos 
edificios que se han de demoler) sera de setenta, y tres mil, libras y el producto que se sacaran 
de los Arquileres todos los años a corta diferencia, amas de tener los clerigos de la referida 
Capilla abitacion comoda, sera de dos mil quinientas Libras, todo moneda cathalana. 

 
Quinto Para que dichos clerigos pudiesen supsistir en las viviendas que en el dia tienen 

(por no separarse de la mencionada Capilla) interinamente se les hiciese sus habitaciones nuevas 
se podria empezar aconstruhir en el Jardin, y casa del indicado Capellan, y Maestro las tres 
primeras casas sursudichas, que son las que se han pensado destinar para las viviendas de los 
clerigos, y concluidas estas se podria obrar las quatro casas restantes referidas que dan a la 
calle de los Templarios que han de servir para Anquilinos; y respecto que por no poderse, 
edificar todas las siete casas dichas a un mismo tiempo por las razones que llevamos dicho alo 
menos se habria de emplear el espacio de quatro años para la conclucion de toda la indicada obra, 
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en cuyo consepto asignando una dotacion anual en todo este tiempo (o en mayor numero si se 
quisiere que durante dicho travajo) sensipblemente se podrian fenalizar las Nominadas casas. 

 
Todo lo sobre dicho tanto de la disposicion, construccion y el coste, de las siete casas 

referidas; es lo que havemos conceptuado segun nuestra practica, y pericia tenemos en el Arte de 
Arquitectura, habiendonos arreglado en el Gusto, y estilo del pais, al afecto de poderse lograr 
que con la menor quatidad de dinero que se pueda haga una obra solida, comoda, y hermosa, como 
tambien quede el mayor Lucro todos los años, que es quando devemos exponer en manifestación de lo 
indicado en nuestro escrito. Barcelona * de enero de 1788. 

 
 
(*) El document corresponent de l'Arxiu Requesens porta data del dia 4 de gener de 1788. 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERA RELACION AL TERCER PROYECTO 
 
En consequencia de habernos comunicado el sr capp maior i dn. Antonio de Cabrer de que 

discurriesemos el mejor modo que mas nos fuera posible el regular del proyecto que hicimos de las 
siete casas con sus tiendas, y entresuelos, con primero, segundo, tercero y quarto piso con su 
terrado encima, las quatro que servian para alquilar construidas en el terreno que al presente 
existen las casas antiguas dichas de los capellanes y las otras tres restantes en el terreno que 
ocupa la del capellan maior su jardin, casa del maestro, cuyo coste ascendia en setenta y tres 
mil libras dando de producto los alquileres todos los años dos mil quinientas libras a corta 
diferencia quedando a mas de esto una habitacion muy decente para el capellan maior y otra para 
el maestro con sus correspondientes como tambien 12 viviendas para los capellanes de la capilla. 

 
En primer lugar decimos que insiguiendo la misma idea, y calidad de la Obra de los Planos, 

y relación que trabajamos; que es la que nos parece más adaptable, tanto por su distribución, 
como por su solidez, se puede disminuhir su coste, resultando de lo dicho dar menos producto y 
menos Abitaciones para los Capellanes de la Capilla, y es haciendo las cuatro casas de la Calle 
de los Capellanes arriba dichas hasta tercer piso solamente con su terrado encima y de la esquina 
del Ecce Homo tambien hasta tercer piso y asimismo construyendo la casa del Maestro referido 
hasta el segundo piso, suprimida la casa del medio de las dos susodichas a excepción de la 
Escalera y Pozo que deberan servir para las viviendas de segundo y tercer piso de la cas de la 
esquina de la Calle del Ecce Homo; haciendo segundo y tercero con la del Penitenciario y se 
regula su total coste (aprovechando los desechos que fuesen de servicio que saldran de dichos 
edificios que se han de demoler) a cinquenta y cuatro mil Libras en dos mil Libras de producto y 
quedando a mas de esto una habitacion muy comoda para el mencionado Capellan Mayor y otra para el 
Maestro con sus Dependientes, y ademas ocho viviendas para los Capellanes de la citada Capilla. 

 
Segundo haciendose las cuatro casas indicadas de la referida Calle de los Capellanes, 

hasta segundo piso solamente, con su terrado encima, que es la menor altura que se les puede dar 
segun estilo y practica de todas las casas que se edifican de nuevo en esta ciudad, la de la 
esquina del Ecce Homo, Maestro y la del Penitenciario quedando en los mismos terminos que en el 
antecedente apartado se ha dicho; y aprovechando los citados derechos, seria su total importe de 
quarenta y quatro mil Libras; con mil quinientas Libras de reditos, moneda cathalana. 

 
Todo lo referido es lo que havemos encontrado mas util, segun nuestra practica y Pericia 

tenemos en el Arte de Arquitectura al efecto de desminuhir el coste del Proyecto primitivo, del 
modo que nos ha parecido que podia dar mayor lucro, sin faltar a la solidez, comodidad y 
hermosura de la obra; que es cuanto devemos exponer en vista de lo que se nos ha encargado. 
barcelona a 10 de Dizre de 1788. Francisco Mestras = Joseph Renart. 
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PAPEL QUE CONSTA TODO, EL TRAVAJO QUE SE HIZO 
POR LOS PROYECTOS DE LAS CASAS DE LOS CAPELLANES DEL PALAU * 

 
 
 
Al principio del año mil siete cientos ochenta seis el Sor Capellan mayor, y Dn Antonio de 

Cabrer, nos elijieron para que formasemos un proyecto, y su coste del terreno del Jardin de dicho 
Capellan, junto con el de la casa del Maestro de Capilla, y de las Casas antiguas nombradas de 
los Clerigos, incluso la del penetenciario: existentes todo el palacio vulgo Palau de la Condesa, 
cituado en la presente Ciudad; al efecto en que hiciesemos de manera, qe dicho terreno pudiese 
quedar distribuido en tal conformidad, de que huviese havitaciones comodas para los referidos 
Clerigos de la Capilla como tambien que a mas de lo dicho, pudiese quedar algunas casas para 
Arquilar, colocandolas en el paraje que tuviesen mas valor y fuesen excluidas de lo interior del 
mencionado Palacio. 

 
Para todo lo referido acordamos con ustedes que hiciesemos dos Diseños, valiendose en el 

primero, de todo el lugar del Jardin del indicado Capellan, el de la Casa del Maestro, la del 
penetenciario, y el de las Casas antiguas dichas de los clerigos; y pa que tuviese mayor 
capacidad se variase a su actual disposicion la capilla del Sacramento: En el segundo, de una 
porcion del Jardin del mencionado capellan y del terreno de las casas referidas de los clerigos 
sin varia la dicha Capilla. 

 
Pusimos en Practica lo arriba indicado, haciendo con los expresados datos los dos Diseños, 

del mejor modo qe reconocimos podrian tener al presente, y en lo venidero mas utilidad, y fetchos 
los presentamos a Vms para que eligiesen el que mas les acomodase. 

 
Los mencionados planos estuvieron en sus poderes mas de dos meses al cabo de este tiempo 

otra vez fuimos llamados por Vms y nos dijieron que abian elegido el primero; con el bien 
entendido que el referido capellan, en el terreno de su jardin, queria una casa para si solo, sin 
comunicacion, ni ser visto de ninguno, assi mismo que parte de ella ubiese un Almazen para la 
Capilla y que en el 2º, 3º y quarto piso a la parte de delante, sirviese para viviendas de los 
Clerigos quedando por el la restante que da al jardin. 

 
De esta Nueva disposion resulto que esta vez con acuerdo de Vms tuvimos que hazer porcion 

de los Borradores del primer diseño, por razon de poner la casa del indicado Capellan, del mdo 
que arriba va explicado, concluido este lo presentamos a Vms pa qe lo viesen, y si estavan como 
se abia acordado; en efecto despues de haberlo hatsaminado resolvieron que dichos Borradores se 
pusiesen en limpio, y que este le acompañamos de una Relacion del total valor que tendria dicha 
obra, y en ella incluimos, el modo de su edificacion: concluido todo lo referido lo llevamos a 
Vms del qual determinaron, qe en la indicada Relacion se quitase, o añadiese aquel, o el otro 
termino que les parecio mejor; lo fenilizamos con la mayor actividad, y firmado de los dos lo 
entregamos por ultimo a Vms para qe acompañado con los referidos diseños en la misma semmana sin 
perdida de tiempo, lo pudiesen remetirlo todo junto a su Exa para su aprovacion. Pero no obstante 
del pasaje referido, tuvieron Vms por conveniente entregar los indicados diseños a otro 
Arquitecto para que en vista de ellos formase otro proyecto. 

 
A Medidaos de Setiembre del año immediato de mil, siete cientos ochenta y siete Nos 

comunicaron los Planos, y relacion qe habia etcho el referido Arquitecto qe Vms abian elegido: 
Para qe en su vista, Dijesemos lo qe nos ofreciere, y pareciere: haviendonos enterado de todo, 
assi mismo teniendo presente lo qe nosotros hizimos, formamos un escrito por menor, al uno, y 
otro Proyecto por lo qual quedo enteramente demostrado, qe el nuestro tenia mas utilidades que el 
de lo otro. 

 
En vista de lo ocurrido determinaron Vms que hiciemos otros planos de diferente idea que 

lo arriva referido. Lo pusimos en practica, formando primeramente los diseños Borradores, 
teniendo diferentes seciones con dicho Capellan mayor, del mejor modo que devian quedar; los 
quales concluidos, acordamos con Vms que se pusiesen en limpio y qe los acompañasemos de una 
Relacion del modo que se devia construhir y del coste qe tendria; fetcho lo llevamos a Vms los 
quales los remetieron a su Exa. pa su aprovacion. 

 
A principios de Noviembre de mil siete cientos ochenta y ocho fuimos llamados por Vms para 

que Disminuiesemos el coste del interior proyecto; de lo qual tubimos diferentes seciones con Vms 
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Dn Franco de Fabres y Dn Franco Pujet sobre el metodo qe mejor nos pareciese y acordamos que 
hiziesemos una Relaon del modo que abia de quedar dicha obra, y del valor que tendria. 

 
Pusimos en practica lo arriba dicho formando nuestra Relacion proponiendo, los dos 

methodos que abiamos acordado de los quales resultava que la idea, y calidad de la obra no se 
bariava, como tambien la utulidad de ella era la mas arreglada, segun su coste; si tan solamente 
se diferenciava del interior proyecto, que el valor de el, y sus viviendas, eran menos: 
presentamos a Vms la indicada relaon teniendo otra vez, otra secion, con presencia de los señores 
abogados y todos juntos encontraron qe los methodos referidos eran los mas aceptables con la sola 
difarencia que se quitase, o añadiese, aquel, o el otro termino qe mas les parecio mejor, pizimos 
en limpio la Relacion convenida, y firmada de los dos la entregamos a Vms 

 
A ultimos de Noviembre de 1789 Renart fue llamado por el Sor de Cabrer, pa que se biese 

con el Sor Capellan Mayor; diciendole que el motivo era qe este queria que se hiziese los planos, 
de las dos ideas que expresava la Relacion, lo qual respondio Renart qe el iba contra si mismo, 
pero que en conciencia no podia permitir hazer este nueve gesto, que e bien claro se manifestava 
en la Relacion que ultimamente se abia etcho, pero no obstante eso, fue el mencionado Renart en 
la casa de dicho Capellan, diciendo lo mismo que abia dicho el Sor de Cabrer pero qe si este no 
le acomodase haria lo que el queria, en afecto se acordo qe pasados las fiestas de Navidades qe 
fuese Renart a su casa pa hacer lo que mas fuese conviniente; pasado dicho tiempo tuvieron los 
dos una secion con que de resultas notaron en un papel algunas bariaciones, qe le parecio a dicho 
Capellan mejor por la comodidad de su casa y otras menudencias y al fin se concordo que todo lo 
dicho en el tiempo de la construccion de la obra se corregiria, y qe por esto no se havia de 
hazer ni alterar nada de la Relacion que ultimamente se abia etcho, y convenido, con todos los 
señores mencionados en el paralfo entecedente. 

 
A Mediados de Julio de 1791 esclamandose Renart con el Sr de Cabrer sobre que aun no abia 

tenido afecto, la Relacion, ultima que se abia concordado, le dijo este que pusiese en un papel, 
todo lo que abia ocorrido hasta el presente; lo hizo Renart, y fetcho, lo entrego al Sor de 
Cabrer. 

 
Al principio de Julio de 1792, fue llamdo Renart otra vez, por el Sor de Cabre, a lo qual 

tubieron una Junta, con este y el Sor Capellan mayor, sobre, en que se abian de ser otros planos, 
en que no excediesen de treinta mil Libras, y que primeramente, se hiciesen los Borradores. Hizo 
Renart los borradores, como tabien formo su calulo y fetcho los llevo a ditchos Señores, de lo 
qual tuvieron dos seccion, sobre el modo de la distribucion, ymporte y producto qe de ellos 
resultava, y les dijo Renart que en el coste excederia de las 30000 Libras, al fin se concordo 
que ditchos planos se pusiesen en limpio acompañandoles de una relacion. Hizo Renart los planos 
en limpio asimismo una relacion del modo que habia de ser construido dicho proyecto como tambien 
su coste y el producto que anualmente darian dichas casas y asimismo las habitaciones que 
quedarian para los clerigos. 

 
Todo lo referido es lo que ha mediado desde principios del año 1786 hasta fin de 1792 

redundando lo dicho que con acuerdo de vms. se hicieron los borradores de los diseños arreglados 
con escala; que uno de ellos porcion de el se volvio a hacer y este se puso en limpio 
acompañandole con una relacion de la construccion de dichas Obras y su Coste; teniendo diferentes 
Secciones para llenarlo como tambien se hizo un escrito de la utilidad de los proyectos el uno de 
Casellas y el otro de Renart. Asimismo se hizo otra idea formando primero otros planos borradores 
y estos se pusieron en limpio acompañandole con una relacion del Coste y de su edificacion. 
Seguidamente formamos una relacion proponiendo dos methodos a los cuales demonstravan el modo que 
pudiese disminuhirse el balor de la Obra, se tuvieron diferentes sesiones para ella, al fin 
acordado este se puso en limpio. Ultimamnte tuvieron el capellan mayor y Renart una sesion para 
ver si era necesario hacer los planos de los dos metodos que se proponian a la ultima relacion 
que se hizo. * Se formo otra haciendo primeramente sus borradores y estos se pusieron en limpio 
acompañandoles con una relacion del coste de su edificacion * . Constando en poder de Vms todos 
los indicados planos y relaciones en limpio y la mayor parte de los diseños borradores que arriba 
se han mencionado. Barcelona 24 de Agosto de 1791. Josep Renart. Arquitecto. 

 
 
 
 

(*) En el document definitiu que existeix a l'Arxiu Requesens, els dos parragrafs abans del 
darrer no hi figuren, ni tampoc la frase entre asteriscs d'aquest paràgraf darrer. 
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(3) CALCUL DEL VALOR DE LAS SIS CASAS, PROYECTADAS, EN LAS CASAS DELS CAPELLANS. 
FET, ULTIMAMENT O TERCERA BEGADA, EN LO DIA 27 DE JULIOL DE 1792. 

 
 

 CANAS PAMS DOTZ

Excavació de terra en tots los fonaments de las sis casas, en las parets 
grossas de la fund.  

llarch   50 - 0 - 0 

anpla    2 - 2 - 0 

alt    0 - 3 - 6 

 

49 - 0 - 0 

 

Yd. en les parets de pla i de cap  

llarch  100 - 0 - 0 

anpla    0 - 2 - 0 

alt    1 - 2 - 0 

 

31 - 0 - 0 

  80 - 0 - 0 

 

Pareds de pedra en dits fonaments del anfront de 3 pm 1/2  

llarch   50 - 0 - 0 

alt    2 - 2 - 0 

 

112 - 4 - 0 

 

Yd. pareds de pedra als fonaments de pareds de maho de cap y de pla de 2 pm 1/2  

llarch  100 - 0 - 0 

alt    1 - 2 - 0 

 

 31 - 0 - 0 

 

Pareds de pedra en les pareds exteriors als anfrons, desde al nivell de terra, 
al tarrat  

llarch   40 - 0 - 0 

alt   11 - 4 - 0 

 

460 - 0 - 0 

  491 - 0 - 0 

 

Pareds de maho de cap, en lo interior de las casas, des de terra fins al primer 
piso  

llarch   70 - 0 - 0 

alt    4 - 0 - 0 

 

280 - 0 - 0 

 

Pareds de maho de pla, desde al nibell de terra al primer piso  

llarch   50 - 0 - 0 

anpla    4 - 0 - 0 

 

200 - 0 - 0 
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Pareds de pla, en tot lo interior de las casas des de el primer piso al tarrat  

Llarch  150 - 0 - 0 

alt    7 - 4 - 0 

 

1125 - 0 - 0 

  1325 - 0 - 0 

 

Embans de maho desde pla terreno, al primer piso  

llarch   40 - 0 - 0 

alt    3 - 6 - 0 

 

150 - 0 - 0 

 

Yd. desde el primer piso al tarrat  

Llarch   60 - 0 - 0 

alt    7 - 0 - 0 

 

420 - 0 - 0 

  570 - 0 - 0 

 

Sostres de reboltons, per un  

llarch   25 - 0 - 0 

anpla   10 - 0 - 0 

 

250 - 0 - 0 

 

Per quatre més yguals 1000 - 0 - 0 

  1250 - 0 - 0 

 

Encayronat en el pla terreno 

 

 

llarch   25 - 0 - 0 

anpla   10 - 0 - 0 

 

250 - 0 - 0 

 

Enrajolat en el entresuelo 

 

 

llarch   26 - 0 - 0 

anpla   10 - 0 - 0 

 

260 - 0 - 0 

 

Per tres més yguals 

 

780 - 0 - 0 

  1040 - 0 - 0 

 

Enrajolat de tres gruxos al terrat  

llarch   26 - 0 - 0 

anpla   11 - 0 - 0 

 

286 - 0 - 0 

 

Enblancats interiors i exteriors, de las casas  

llarch      820 - 0 

alt       11 - 4 

 

9430 - 0 - 0 
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Graons de escala de 4 pm 1/2 ab bolta 400 

Cuynas      25 

Pous      5 

Safaretx      2 

Canas de rafach  40 

Pedrapicada  1050 

Rasabents, y clau dels portals  36 

Marxapeus de 12 ps  12 

Llindas, de 7 1/2 ab balcons dels entresuelos 12 

Llindas de 10 ps al primer piso 12 

Llindas del segon pisos de 9 ps 12 

Llindas de 8 ps 1/2 al tercer piso 12 

Llosanas de finestras en tots los pisos 24 

Pedras de emmodillat a las cantonadas 150 

Pedras de cantoneras de cornisa 5 

Dos pedras de socul de cantonada 66 

 

 

VALOR DE LA FEINA DE FUSTE  

Portas de portal del pla terreno a 11 ps anpla, 17 de alt 12 

Portas de balco de 7 ps 1/2 de ampla, en tots los pisos ni ya 36 

Portas de finestras de 5 ps 1/4 de ampla en tots los pisos 20 

Bigas de 24 a 25 peus 700 

Bigas de 14 pams 200 

Llatas, per la coberta 560 

Marchs de arcoba 22 

Valor del Dorador a pintarlos - 

Portas llisas ab son bastiment de 5 ps 10 de alt 400 
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Graons de fusta de escala 400 

Bastiments de xamaneas 25 

Sitials de comuna 25 

Llistons per arrimadero 500 

Balcons de ferro 24 

Balcons del entresuelo 8 

Baranas de escala 3 

Ferros de cortina 300 

Pintar totas las portas i bigas 300 

Vidras, en tots els balcons 500 

 
 

RESUMEN GENERAL 
 

3 18 Excavació de tierra 80 cs 312 
4 10 Pareds de pedra 112 cs     40 506 
3 10 Pared de pedra de 2p 1/2 491  1.718 
5  Pared de maho de cap 280 cs 1.400 
2 10 Pared de maho de pla 1325 cs 3.312 
1 2 Enbans de maho 570 cs 627 
1 18 Reboltons 1250 cs 2.375 
1 10 Encayronat 250 cs 375 
1 4 Enrajolat 1040 cs 1.248 
3  Enrajolat de 3 gruixos 286 cs 858 
 9 Emblancats  9430  4.243 
1 4 Graons de escala de 4 ps 1/2 400  480 
 35 Cuynas 25  875 
 40 Pous 5  200 
 10 Safaretx   2  20 
 6 Canas rafach o cornisa 40 cs 240 
  Dos pedras de socul  66 
 1 Pedras picas  1050  1.050 
 5 Rasabens, y claus als portals 36  180 
 5 Marxapeus 12 ps 12  60 
 5 Llindas de 7 ps 1/2 als balcons dels entressols (?) 12  60 
 7 Llindas de 10 ps al 1er piso 12  84 
 6 Llindes de 9 ps al 2on piso 12  72 
 6 Llindes de 8 ps 1/2 al 3er piso 12  72 
 3 Llosanas de finestra 24  72 
2 14 Pedras de enmodillats de cantonada 150  405 
 12 Pedras de cantonera de cornisa 5  60 
  Canonadas, y clavagueras  100 
  Pams de socul de 3 ps 300  300 
    -------- 
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FUSTE   
 45 Portas de portal de 11 ps de anpla, 17 de alt 12  540 
 38 Portas de balcó de 7 ps 1/2, 16 de alt 36  1.368 
 22 Portas de finestra, de 5 ps 1/4, 7 de alt 20  440 
 3 Bigas de 24 a 25 ps 700  2.100 
 5 Bigas de 14 ps 200  250 
7 6 Llatas per la cuberta 560  182 
 14 March de arcoba 22  308 
  Valor de pintarlos  264 
 8 Portas llisas ab son bastime de 5 ps de alt 400  3.200 
 2 Graons de escala de fusta 400  40 
1 10 Bastiments de chamanea 25  37 
1 10 Sitials de comuna 25  37 
 4 Llistons, y taches per arrimaderos 500  100 

    30.213 
 45 Balcons de ferro de 11 ps 28  1.260 
 14 Balcons de ferro de 12 ps 8  162 
 150 Baranas de escala  11 ps 3  450 
  Ferros de cortina  300 
  Pintar totas las portas i bigas  300 
  Plans 600  600 
     

  Por la obra encima de las capillas  1.000 

     
  Vidras  500 
     
  Segon piso de la casa del mestre  1.000 
   

 
 

  

  Lloguers que prudencialment se poden treure de las 
sis casas y set botigas  

  
36.000 

   
Las buit botigas 

  
400 

   
Las sinch abitacions del segon piso 

  
400 

   
Las sinch abitacions del tercer piso 

  
360 
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RELACION DEFINITIVA 
 
 

En consequencia de habernos comunicado el sr capp maior i dn. Antonio de Cabrer de que 
discurriesemos el mejor modo que mas nos fuera posible el regular del proyecto que hicimos de las 
siete casas con sus tiendas, y entresuelos, con primero, segundo, tercero y quarto piso con su 
terrado encima, las quatro que servian para alquilar construidas en el terreno que al presente 
existen las casas antiguas dichas de los capellanes y las otras tres restantes en el terreno que 
ocupa la del capellan maior su jardin, casa del maestro, cuyo coste ascendia en setenta y tres 
mil libras dando de producto los alquileres todos los años dos mil quinientas libras a corta 
diferencia quedando a mas de esto una habitacion muy decente para el capellan maior y otra para 
el maestro con sus correspondientes como tambien 12 viviendas para los capellanes de la capilla. 

 
En primer lugar decimos que se puede disminuir su coste resultando ser menos el producto y 

las habitaciones para los capellanes de las capillas y es edificando tan solamente seis casas 
hasta el tercer piso con su tejado encima siendo estas mas pequeñas y menos altas y las paredes 
interiores mas estrechas que las cuatro del proyecto anterior que se habia pensado construir en 
el terreno que ocupan las antiguas de los capellanes como tambien dejar la casa del capellan 
maior de modo que en el dia se encuentra, si tan solamente se le añaden un par de piezas en el 
cuarto principal en recompensa de lo que se le quita del segundo piso para mas ensanches de las 
casas quedando debajo de aquella una tienda mas para alquilar: todo como he demostrado en los 
planos, perfiles y elevaciones que de mucho hemos hecho, en la casa del maestro se añade un 
segundo piso dejando lo restante de ella como se encuentra. 

 
Segundo. Haciendo estas obras del tamaño que se sigue y que es el modo mas sencillo para 

que ellas puedan quedar con la correspondiente solidez suficiente a su duracion esto es que las 
paredes exteriores desde su cimiento inclusive hasta el terrado sean de mamposteria de cal y 
canto, como tambien en las divisiones de las casas, de su cimiento igualmente inclusive hasta el 
nivel del primer piso y desde este hasta el terrado de pared de ladrillo de llano, los montante 
de puertas balcones y ventanas inclusas sus soleras como tambien la faja que es en el nivel del 
primer piso i asimismo las dos esquinas de piedra labrada y los techos con bovedillas con sus 
enladrillados encima y los terrados con tres ladrillos de grueso y debajo de estos y los tejados 
se pondran techos sencillos que no se pise (vulgo sostremort) la cornisa y restantes fajas de 
obras cocidas, los tabiques para divisiones de ladrillo de canto; el lucimiento exterior e 
interior de las paredes y tabiques de buena mezcla y todo lo demas relativo al albañil como son 
conductos de aguas de pozos aljibes y demas bien fabricado al estilo del pais. En todos los 
referidos techos tejados y terrados se pondra madera de melis de Pirineos, asimismo todas las 
puertas de entrada de casas y tiendas balcones y ventanas exteriores o expuestas a las lluvias 
seran de la citada madera de melis y las restantes puertas y ventanas interiores no expuestas del 
agua seran de alamo blanco de buena calidad o de melis mencionado. Las puertas de los balcones 
seran vestidas o adornadas con molduras (vulgo plafons) pero las restantes puertas se haran 
sencillas con sus fajas correspondientes, las alcobas y oberturas colaterales a ellas se 
adornaran con marcos de madera con molduras pero en las restantes oberturas asi exteriores como 
interiores se pondran sin moldura los marcos (vulgo bastiments) acompañado todo lo referido con 
la herramienta de buena calidad que corresponde a cada cosa, asimismo todos los balcones, 
barandas de escaleras, yerros de cortinas y de ornillos se pondran de yerro de buena calidad como 
tambien se colocaran vidrios en las aberturas de balcones y ventanas que dan a la calle y patios, 
las puertas expuestas a las lluvias se pintaran a dos manos con aceite de linaza y las demas 
puertas interiores no expuestas en la agua tambien se pintaran a dos manos al temple de color de 
caoba, las vigas de los techos de color azul y los marcos de alcoba y sus oberturas colaterales 
en ellas con el mismo color bruñido, con perfiles dorados (vulgo corredura). El valor total a que 
dicha obra ascendera aprovechando los desechos que fueran de servicios que saldran de dichos 
edificios que se han de demoler sera de treinta y seis mil libras catalanas. Y el producto que se 
sacara de los alquileres anualmente, a mas de quedar vivienda para siete clerigos de la Capilla 
incluso la del segundo piso de la casa del Maestro sera de mil doscientas libras de la propia 
moneda todo a muy corta diferencia. Todo lo referido, tanto en la disposicion, construccion, 
coste y producto de las seis casas referidas es lo que hemos conceptuado segun nuestra practica y 
pericia tenenmos en el Arte de la Arquitectura habiendonos arreglado en el gusto y estilo del 
pais al efecto de poder lograr que a la menor cantidad de dinero que se pueda se haga una obra 
solida, comoda hermosa como tanto de del mayor dinero todos los años, que es cuanto debemos 
exponer en manifestacion de lo indicado en nuestro escrito. Barcelona 17 de Diciembre de 1792. 
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MINUTA * 

Fco Mestres y Jph Renart Arquitectos con la mayor veneracion exponen a Ve que el difunto 
Dr Salvador Puig Capellan Mayor que fue de la Capilla del Palacio de Vexa de la presente Ciudad, 
y Dn Antonio Cabre como comisionados de VE nos nombraron a principios del año 1786 para que 
proyectasemos el modo que mas se adaptase en hacer de nuevo las casas dichas de los clerigos 
colocados en el referido Palacio: en efecto en el termino de dicho año 86 hasta el de 92 con 
orden y aprovacion de dichos señores hicimos diferentes Planos, calculos y relaciones como 
tambien se tubieron diferentes cesiones sobre el modo de poder hacerse una obra solida comoda y 
hermosa con la menor cantidad de dinero que se pudiese; y poder dar anualmente el mayor lucro; 
como todo consta por menor en la cuenta que va incerta en este Memorial; y habiendo nosotros 
recorrido a dicho Cabrer para el pago de dichos trabajos que hemos infundido en los indicados 
Papeles, y demas el qual nos ha respondido que acudiesemos a VE porque sin su orden no nos podia 
satisfacer. 

Por lo tanto suplicamos a VE con el mas humilde rendimiento se sirva dar orden al referido 
Cabrer para que se nos satisfaga el importe de nuestra cuenta que son los trabajos que hemos 
hecho para las referidas Casas de la Cpilla como el mismo no puede ignorar, respeto de haberle 
entregado todos los Planos y relaciones y haber el mismo presenciado lo demas. Gracia que esperan 
del recto proceder de VE. Barcelona 1 setiembre de 1793. Fco Mestras = Jph Renart 

 

 

Cuenta de lo que por orden del difunto Dn Salvador Puig, Capellan mayor que fue y Dn 
Antonio Cabrer hemos hecho Francisco Mestres i Joseph Renart Arquitectos en el trabajo que nos 
ocupamos en hacer diferentes planos, calculos y relaciones como tambien en algunas Juntas o 
Sesiones que se han tenido con dichos señores para dicho fin todo empleado en distintos proyectos 
que se han hecho en discurrir el mejor modo que se puedan edificar las casas que se querian 
construir de nuevo en el terreno que en el dia existem las casas viejas dichas de los Capellans, 
situadas en el Palacio de la Condesa por la presente Ciudad propiedad del Exmo. Sr. Duque de 
Alba, Marqués de Villafranca. 

Por los dos proyectos primeros echos el 
año 1786 qu se hicieron en borrador arreglados a 
escala con el valor que tendrian cada uno y poner 
en limpio uno de ellos acompañandole una relacion 
por el motivo que se debia construir la obra y su 
importe, junto con algunas sesiones que se 
tuvieron para elegir lo mas conveniente, valor  192 u $ 

Por otros segundos planos que se hicieron 
en borrador y puestos en limpio arreglados a 
escala acompañandole una relacion de su 
construccion y coste como tambien varias juntas 
que se tuvieron; asimismo hacer un escrito 
bastante dilatado por la ventaja de unos planos 
primeros a los de otro Arquitecto que habia hecho 
en el año 1787, valor  196 u $ 

Por diferentes juntas que se tuvieron en 
el año 1788 en hacer una Relación sobre disminuir 
el coste del proyecto anterior, discuriendo el 
mejor modo que pudiere ser mas util, valor 20 u $ 

Por hacer los terceros planos borradores 
y ponerlos en limpio arreglados con su escala con 
relacion a su construccion y coste y juntarse 
algunas veces para ello hecho en el año 1792, 
valor  104 u $ 

 TOTAL 512 u $ 
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(*) El text corresponent als dos primers paràgrafs procedeix de l'Arxiu Requesens. Allà, aquest 
document conté una anotació al marge de puny i lletra de l'administrador Cabrer, datada el 
8.2.1797 que, responent a una petició d'informe que li fa el Duc D'Alba, diu que tot és 
efectivament veritat i que "temiendo ser excesiva la cuenta que han presentado dichos Mestres y 
Renart dispuse que en el mes de Enero del pasado año con acuerdo de Joseph Renart respeto de 
haver fallecido Fco Mestres, que se nombraran peritos, uno por parte para liquidar dicha cuenta y 
haviendola aquellos reconocido quales fueron Mariano Enrich y Pedro Serra y Bosch la tazaron a la 
cantidad de 350 u como lo manifiesta su unanime relacion que tambien acompaño". 
A l'Arxiu Requesens hi ha un document sense signatura (probablement una copia de l'original que 
debia ser posteriorment endreçat en la contabilitat, preparat per ser signat per Renart i Joseph 
Mestres, fill del difunt Fco Mestres, de data 5 de setembre de 1798 justificant el cobrament de 
només 3000 rals! 

 

PERITACIO * 

Los infrascritos Arquitectos y Maestros de Obras de la presente ciudad, expertos nombrados 
a saber: Mariano Enrich y Puig por parte de Don Antonio Cabrer procurador general del Exmo Sor 
Duque de Alba y Pedro Serra y Bosch por parte de Joseph Renart tambien Arquitecto y Maestro de 
obras de la referida ciudad para valorar los tres Proyectos, que con sus Borradores y Calculos 
executo dicho Renart para la fabrica de las Casas que se intentaron construir en parte de terreno 
del Palacio que el Emo Sor Duque de Alba posehe en esta Ciudad, con el titulo de Palau; lo qe 
examinado por partes, y regulando el trabajo que es indispensable para la formación de dichos 
Proyectos; como tambien hacer los calculos del importe que tendria la obra de cada uno de dichos 
y demas trabajos concernientes a dichos Proyectos: Unanimes acordaron que el total importe de los 
indicados Proyectos y demas que el expresado Renart ha executado a dicho fin, es de valor de tres 
mil, y quinientos Reales de ardites solamente por conocerlo asi arreglado al estilo y practica 
que tenemos en el arte que profesamos: Siendo el primero de edad de sesenta y cinco años 
cumplidos y el segundo de veinte y cinco tambien cumplidos. Y pa qe conste damos la presente en 
Barna a 27 de enero de 1796. Mariano Enrich. Pedro Serra y Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: Lligall XLVIII (3) de l'Arxiu Renart de la Biblioteca de Catalunya de Barcelona i Lligall 
532 (7) de l'Arxiu Requesens de la Biblioteca del Centre Borja de Sant Cugat del Vallés.
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