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INTRODUCCIÓ
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El projece presentat consisteix, no només en la reubicació del museu de 
la Catedral de Barcelona, actualment situat a la sala Capitular, només uns 
metres més enllà sinó en el planteig d’una nova manera de veure i de viure 
un espai tan transitat com reconegut com és la petita plaça Garriga i Bachs, 
situada al carrer del Bisbe, enfront de la Porta de la Pietat.

La situació precària i la manca d’organització de l’actual museu fan que 
plantejar-se una nova seu sigui quelcom lògic. Fer-ho a la propera església 
barroca de Sant Sever esdevé un encert si estudiem les particularitats 
històriques d’aquesta petita joia barcelonesa del XVII.

Promogut per una bona part de la Diòcesi de Barcelona, la reestructuració 
d’aquest indret pretén, a més, donar un valor afegit al lloc, respectant al 
màxim l’edifici original, tornant-lo al seu estat original fins i tot, i amb gran 
cura a l’hora de plantejar solucions constructives, que tenen l’ànim de crear 
una estructura lleugera que es pugui desmuntar amb facilitat quan els 
temps canviin, i amb ells els gustos aquitectònics, si així es desitja.

A més, recupera un troç de la ciutat romana de Barcino tot baixant a les 
restes del Domenicus Maximus, un dels eixos principals del traçat romà, 
ampliant d’aquesta manera l’accés als jaciments descoberts pel MUHBA a 
la plaça del Rei.

Tanmateix, pretén enriquir la dimensió urbana mitjançant el disseny d’un 
jardí accessible per aquelles persones que en coneguin l’existència, i que 
dóna servei a una ampliació del restaurant Neri, just a la vora.

Tot plegat pretén ser un projecte enriquidor de l’experiència vital d’un dels 
carrers més cèntrics de Barcelona.
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