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Presentació

Detallde la vista de:
Escenografia é iconografia o plano geométrico del Pueblo del Masnou

(plànolmanuscrit, 1846).



Presentació

Cada un dels Fulls d'Història Local
publicats fins ara penso que han es
tat molt interessants, tant des d'un
punt de vista històric, perquè han
tractat temes inèdits en la nostra his
tòria, com perquè en l'exposició dels
seus continguts s'ha sabut mante
nir l'equilibri entre el nivell científic i
el to amè, que fa que els que siguem
llecs en Història, tambè puguem fruir
en la seva lectura. Bona prova d'ai
xò ès l'acceptació que han tingut els
quatre primers Fulls que s'han edi
tat, de man era qu e hem hagut
d'augmentar-ne el tiratge.
Quan l'any 1989 vam començar a
parlar de tirar endavant una col-Iee
ció de fulletons sobre història mas
novina, ja vam pensar a dedicar-ne
un a l'arquitecte Miquel Garriga i
Roca, perquè èrem conscients que
la seva figura era moltdesconeguda.
Ara bé, a mesura que he tingut co
neixement dels resultats de les in
vestigacions sobre Garriga i Roca,
a part de confi rmar aquesta impres
sió, la seva figura se m'ha presen
tat com la d'un home d'un perfil ci
entíf ic i humà extraordinari. Però si
per un costat, anar fent aquest se
guiment, m'ha suposat una satisfac
ció, per l'altre he tingut una sensa
ció de tristesa, al veure que la seva
figu ra havia estat excessivament
oblidada. Potser la causa sigui la
contraposició del seu Projecte d'Ei
xample de Barce lona, amb el de
l'Ildefons Cerdà, que fou el que es
realitzà per Ordre Reial (1859), tot i
haver estat el seu Projecte aprovat
per l'Ajuntament de Barcelona (6
d'abri l de 1858).
Un altre aspecte que em suggereix
la lectura del seu curriculum profes
sional, en quant a projectes i obres
realitzades, és que per fer un estu
di que abasti tota la seva obra seria
feina d'un equip ja que en Garriga i
Roca presenta una característica

pròpia de la genialitat, que és que
tot i les vicissituds personals o les
incomprensions profess ionals, la
seva línia d'actuació resulta inalte
rable i molt prolífera. La gran quan
titat i diversitat d'obres en què tre
ballà com a arquitecte, enginyer de
ca rreteres, urbanista, dissenyador
de mobiliari urbà, ornamentista, his
toriador de l'arquitectura i de l'art , i
sociòleg em fa afegir que caldria
que l'equ ip fos interdiscip linar i per
què són molts els aspectes que cal
copsar de l'obra realitzada o pro
jectada.
Aquest monogràfic sobre l'arquitec
te M.G.R. l'hem configurat a partir
de recollir els fons conservats en els
arxius barcelonins. Haver escollit
primer els de la ciutat de Barcelona,
es deu, per un costat a que aquesta
pob lació és e l Cap i Casa l de
Catalunya, i per tant l'obra de Garri 
ga i Roca com a arquitecte munici
pal hi esdevé més transcendental. I
d'altra banda, per la gran admiració
que li tenim, no hem volgut ser lo
calistes i sols parlar de la seva obra
al Masnou, ell que fou un home que,
com tot geni, tingué un esperit uni
versal i esdevingué un avançat del
seu temps, com ho demostra aquest
fragment de la seva memòria sobre
l'Eixample de Barcelona:

«En el sigla presente en que se
aprecia toda lo grande y lo bella,
en que los hombres desean desen
vaIver ampliamente sus ideas, en
el que no hay dificultades insupe
rables, en el sigla del vapor, de la
electricidad y de las vias férreas,
en el s ig la de ag igantadas
empresas, tales como el túnel en
el canal de la Mancha, la via férrea
subterrànea de París des tinada a
centuplicar el inmenso tràfica de
aque lla grandio sa capital, la s
ciudades f/otantes para recarrer el
universa y otros , no podemos
conte nta rn os con un limitada
ensanche... (1-XII-18S?).»
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Em sembla que és bo recordar-ho,
quan precisament el dia 6 de maig
proppassat fou inaugurat l'Euro
túnel, 143 anys després d'haver fet
aquest escrit.
Però si bé la seva obra és encara
molt desconeguda, els estudiosos
de l'arquitectura i de l'urbanisme a
Catalunya a ben segur que conei
xen els 3 treballs sobre part de la
seva obra a Barcelona i l'estudi so
bre l'urbanisme de Mataró (1 500
1900) a on també s'estudia l'obra
que hi va fer. Però com que les rea
litzacions de M.G.R. al Masnou són
un tema pràcticament inèdit, tot i que
en els treballs esmentats n'hi ha re
ferències. Per aquest motiu ens feia
recança no parlar-ne i se li ha donat
un tractament a modus de reflexió,
en part, perquè el seu estudi com
portaria una àmplia monografia, i
també perquè aquest Full d'Història
Local que ara li dediquem, sols vol
ser un primer pas per donar a co
nèixer l'obra d'aquest gran arquitec
te català i per això ens ha semblat
que la millor manera d'iniciar-nos en
la seva obra era presentant el medi
a on es va començar a desenvolu
par com a arquitecte.
Per rea litzar- lo, a part dels col
laboradors habituals hem pensat
amb en Xavier Tarraubella que és
arxiver especialista en fons arquitec
tònics; i hem demanat que fes el
pròleg en Jordi Rogent, arquitecte
especialitzat en patrimoni arquitec
tònic i a més imbuït des de jove per
l'ambient familiar en el món de l'ar
quitect ura eclèctica i neoclàssica
(estil que M.G.R. en fou un introduc
tor), ja que és besnét de l'arquitecte
Elies Rogent, bon amic i coneixe-

dar de l'obra del seu co l-Ieqa Garri
ga, encara que fossin d'una gene
ració diferent.
Creiem que la millor manera d'inici
ar el reconeixement al nostre arqui
tecte Miquel Garriga i Roca és ha
ver pog ut co mpta r amb la col
laboració de tots aquests profes
sionals que han realitzat La Roca de
Xeix núms. 7 i 8 que ara us oferim.
També com podeu veure, el rigor no
sols ha estat en l'elaboració del tre
ball de recerca, sinó també en la se
lecció del material il·lustratiu i docu
mental. Això fa que vulgui agrair als
Arx ius que ens l'han fac ilitat , i
especialment al Gabinete de Dibujo
de la RealAcademia de BellasArtes
de San Femando (Madrid)que com
prenent l'interès que teníem de pu
blicar el projecte "de pensada" amb
el qual se li atorgà el títol d'arqui
tecte (1838), han estat molt di li
gents, per tal de gestionar les foto
grafies del plànol que publiquem.
Fem vots perquè aquesta monogra
fia serveíxi per a conèixer millor Mi
quel Garriga i Roca, però alhora que
sigui un esperó perquè tots els es
tudiosos qu e ho desitgin del
Masnou , Ba rcelona , Mat ar ó ,
Vilassar de Mar, Manresa, Vilassar
de Dalt, Alella i Martorell , totes
aquestes poblacions vinculades pro
fessionalment a Garriga i Roca (al
menys pel que fins ara sabem), i
lògicament també tots els qui esti
guin interessats a participar-hi, ini
ciïn treballs que ens permetin anar
aprofundint en l'obra d'aquest insig
ne arquitecte català, precisament
nascut a la partida anomenada de
"La Roca de Xeix", en l'actual ter
me municipal del Masnou.

Josep Azuara
Alcalde del Masnou

-
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Pròleg

Fins fa pocs anys la figura de l'ar
quitecte Miquel Garriga i Roca era
molt poc coneguda fora d'un reduït
cercle d'estudiosos de l'arquitectu
ra i l'urbanisme català de la segona
meitat del segle XIX. Per a la gran
majoria els noms de Cerdà (i, pot
ser, Baixeras) pel que fa a l'urba
nisme i els de Rogent, Gaudi i els
primers modernistes, i pocs més en
el camp de l'arquitectura, eren els
únics coneguts.
A Garriga, com a arquitecte, se'l co
neix ia per ser l'autor del primer pro
jecte del Teatre del Liceu i la polè
mica que es desencadenà al voltant
del tema de la façana. En el camp
de la intervenció a la ciutat se'l re
cordava com l'autor dels «Quarte
rons» que reflectien la realitat física
de la Barcelona de finals de la dè
cada dels cinquanta del segle pas
sat. I poca cosa més.
Com en tantes ocasions uns pocs
noms í unes poques realitzacions de
gran envergadura, sobrevalorades
fins i tot en alguns casos amagaven
la labor d'altres personatges potser
més callada i no tant espectacular
però no per això menys valuosa.
La indiscutible importància de la fi
gura d'ldelfons Cerdà eclipsava la
d'altres tècnics del seu temps i els
estudis que es varen fer al voltant
no sols de les seves idees d'aspec
tes tècnics (d'organització espaia l,
de ci rcu lac ió, ...) sinó també dels
aspectes socia ls i eco nòmics no
varen fer sinó ajudar a oblidar, qua
si, la tasca de molts altres perso
natges que treballaven fent ciutat i
ordenant el territori en un moment
decisiu de la nostra història.
Sortosament, però, d'uns anys en
çà, amb l'aprofundiment dels estu
dis d'història de l'urbanisme al nos
tre país, s' han anat recuperant di
ferents personatges que varen te
nir unes aportacions dec isives en la

construcció de les nostres ciutats i
pobles i en l'establiment d'una xar
xa d'infrastructures que resultà de
cisiva per al desenvolupament eco
nòmic del moment i en la que , en
cara ara, s'estructura Cata lunya .
Pensem que ens trobem en els anys
de l'aparició i desenvo lupament del
ferrocarril , de la creació de la xarxa
de carreteres i camins, de la «revo
lució industr ial » a Cata lunya, del
gran creixement demogrà fic de les
ciutats, però també de la posada en
pràctica de les idees higienistes
(amb el que comportà de realitza
ció de xarxes de clavegueram, por
tades d'aigua, creació de parcs ur
bans, noves ordenacions per obte
nir millors assolejaments...) i de la
formació del que posteriorment hem
conegut com a equipaments (mer
cats, edificis administratius i d'ense
nyament, teatres, presons,...) .Totes
aquestes realitzacions feien canviar
la imatge de les poblacions a una
velocitat molt superior a la dels se
gles anteriors, però també les rela
cions econòmiques i socials que s'hi
donaven. I la societat necessitava
persones amb una bona preparació
tècnica, però també amb una gran
imaginació i moltes inquietuds, per
afrontar aquelles necessitats.
La figura del masnovi Garriga i Roca
és la d'un d'aquells personatges que
s'ha començat a recuperar.
Si analitzem a fons les dades que
ens aporta el pacient i interessant tre
ball d'en Xavier Tarraubella que ara
es presenta, (i pensem que «es limi
ta» als arxius més importants de la
ciutat de Barcelona), veurem com la
figura d'en Garriga i Roca abasta tots
els camps en els que s'havien de
moure aquells pocs homes sobre els
qui queia tota la responsabilitat de
donar resposta ràpida a les necessi
tats que anaven sorgint, i dels que el
que ara en diríem pluridisciplinareitat,
era el tret més caracteristic.
Plans d'eixample i de reforma inte
rior, projectes d'alineació de carrers,
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projectes de mill or a de l port ,
parce l.laris, plànols tropogràfics ,
projectes d'apropiació de terrenys i
immobles al costat de projectes
d'edificis de nova planta d'habitages
i mercats, d'adequació d'edificis de
nous usos, de reformes de façanes
en edificis monumentals, però tam
bé projectes de casetes de vigilàn
cia, de fanals, de fonts, d'instal.lació
de rellotges o d'urinaris, ens fan veu
re com Garriga participà activament
en la posada en marxa d'una ciutat
moderna. I podem assegurar que el
seu paper fou fonamental, lluitant per
defensar les seves idees no sempre
compreses o, senzillament , oposa
des als interessos d'uns quants.
Paper fonamental, a vegades callat
i sovint controvertit, des del seu lloc
d'arquitec te municipal havent de
resoldre allò que els grans projec
tes insinuaven i prou, sense arribar
al detall en la resolució del qual és
quan arriben els problemesgruixuts.
Aspecte sovint desagradable o sen
se lluïment, però absolutamentneces
sari i en el qual Garriga aportà conei
xements tècnics però també molta
imaginació i en el que el seu caràcter
ferreny jugà un paper decisiu.
I tot això realitzat amb una amplària
de mires molt notable, amb menta
litat molt oberta i imaginat iva tal i
com queda clar en el treball de Rosa
Almuzara que ens mostra la impor
tància que en Garriga tenie n les
seves arrels al Masnou.
Aquesta historiadora al parlar-nos
des d'una visió no tècnica ni arqui 
tectònica ens fa veure clarament
com els plantejaments de Garriga
tenen en compte aspectes que van
més enllà dels purament urbanís
tics. La importància que el port ha
de tenir en el desenvol upament de
Barcelona (polèmica encara ben
viva i no reso lta actualment) i les
referències que fa Garriga a esde
veniments que es donaven en altres
punts del Mediterrani i que condicio
naven el comerç, i per tant la vida
barcelonina, costen d'entendre si no

es relacionen amb els origens de
Garriga . Es tracta , doncs , d'una
aportació molt interessant i no 
vedosa per enquadrar la figura de
Garriga i Roca.
El personatge té mil facetes que es
van descobrint a mida que s'hi va
aprofundint, i que els treballs recollits
en aquest volum de «La Roca de
Xeix» en mostren tan sols una part.
Seria molt important completar els
estudis de la figura de Garriga i
Roca no tan sols sobre les seves
intervencions a Mataró (molt ben
ana litzades per Garcia Espuche i
Guard ia Bassols en el seu llibre «La
construcció d'una ciutat: Mataró,
1500-1900") o al seu paper a Bar
celona com a arquitecte municipal
en uns anys decisius en el desen
volupament i transformació de la
ciutat (analitzat a la tesi doctoral de
l'arquitecte Ferra n Segarra) , sinó
d'una manera més global analitzant
el seu Pla d'E ixample del Masnou
(aquí sí que Garriga va posar les
bases de la població act ual) no
vedós en els seus plantejaments i
molt anterior al de Barcelona i al
tres ciutats catalanes, fet que diu
molt a favor de Garriga però també
dels masnovins.
Serveixi doncs, aquesta publicació
per aportar més dades sobre un dels
personatges més interessants de l'ar
quitectura i l'urbanisme català de la
segona meitat del segle XIX i al que
no tant sols elles, però sobretot, les
pob lacions del Masnou, Mataró i
Barcelona li deuen un reconeixement
més gran. I també serveixi per incitar
a la realització dels nous estudis, que
abans hem demanat sobre les face
tes encara inèdites de Miquel Garri
ga i Roca, i continuar així el reconei
xement que ha iniciatl'Ajuntament del
Masnou amb aquesta publicació.

Jordi Rogent i Albio l. Arqu itecte
Director del Projecte de Revisió

del Catàleg Arquitectònic de la
Ciutat de Barcelona

-

-
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Apèndix al prò leg

RELACiÓ DE TíTOLS, CÀRRECS I DISTINCIONS
DE l'ARQUITECTE

MIQUEL GARRIGA I ROCA
I DE PROJECTES I OBRES REALITZADES.

Notes

Aquesta relació ha esta t feta amb el material publicat a enciclopéoies i en el
Pregó de Festa Major (19 76) del Masnou realitzat per Joan Bassegoda i Nonell.

Cap de les dades s'ha corroborat ni tampoc s'han ampliat. S 'ha exclòs algun
projecte citat sobre edificis d'ús privat.

La utilitat que volem donar a aquestes dades és la d'aj udar a tenir una visió
general de l'exercici professional de Miquel Garriga i Roca i del coneixement
que se 'n tenia fins fa pocs anys.

Els treballs realitzats a partir de 1985 (que es citen al final d'aquesta relació) i
la recerca arxivistica de Xavier Tarraubella aporten més dades de l'abast de
l'obra de Miquel Garriga i Roca.
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1. Títols, càrrecs i d istinc ions.

- Arquitecte per la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid): 1838.
- A rquitecte municipal de: El
Masnou, Mataró i Barcelona.
- Arquitecte de Gràcia (vila del Pla
de Barcelona).
- Arquitecte assessor de: Vilassar
de Mar i Manresa.
- Arquitecte del Real Patrimonio.
- Arquitecte de la Real Audiencia.
- Arquitecte de l'Estat.
- Arquitecte de la Provínci a de
Barcelona.
- Arquitecte del Govern Civil de
Barcelona.
- Director de carreteres de la Pro
víncia de Barcelona.
- Cap d'Estadística.
- Inspector d'obres del Ferrocarril
del Centre.
- Fou distingit amb el títol de Ca
valler de l'Ordre de Carles III i de la
Gran Creu d' Isabel la Catòlica.

2. Projectes i ob res realitzades.

Projectes urbanístics:
- «Pla de Reforma Casc Antic de
Barcelona» (quarterons): 1854.

Proj ect e d 'Eixampl e de
Barcelona: 1858.
- Reforma de la Plaça Pa lau
(Barcelona).
- Rectificació del Pla Cerdà: 1861.

Projectes de carreteres:
- de Vic a Barcelona.
- de Mataró a Llinars.
- de Mataró a Granollers.

A ixecament de Plànols:
- El Masnou: 1840, 1844 i 1846.
- Martorell: 1850.
- Hostafrancs (Pla de Barcelona).

Edifícis Públics:
Cementiris:
- Projecte d'un a Barcelona situat
a Montjuïc.
- El Masnou: 1869
- Vilassar deDall: 1876.
Ports:
- Barcelona: 1853 i 1880
Escoles:
- Públiques de Teià: 1860.
- Col.legi de les Filles de Maria al
Masnou.
- Col.legi Pares Escolapis de Moià:
1852.
Ajuntaments:
- El Masnou: 1845.
- Mataró (reforma): 1867.
- Barcelona (reforma).
Mercats:
- Barcelona: projectes del de la
plaça del Padró i del carrer Sant
Pau.
- Disseny de les parades del Born
i de les de Sant Josep.
- Realitzat el de la Barceloneta i
reforma del de Santa Caterina.
Esglésies:
- Palafolls (projecte).
- Vilassar de Dalt (projecte).
- Barcelona: restauració de la de
Sant Jaume. 17
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- Altar de Sant Pere i Sant Pau a
Sant Just i Pastor.
- Altar del Sagrat Cor a Sant Mi
quel del Port.
Sanitaris:
- Sant Boi de Llobregat: reforma
del Sanatori Mental (1859).
Teatres:
- Barcelona: primer projecte i pri
mer director de les obres del Teatre
del Liceu, fins que en renuncià el
1847.
Muralles:
- Barcelona: enderroc (1843).
Restauracions:
- Barcelona: Palau de la Generali
tat: 1854, façana del carrer del Bis
be i Sant Honorat. 1877, reforma del
Pati dels Tarongers.

3. Bibliografia de Miquel Garriga
i Roca.

1854
Proyecto de conc!usión y mejora del
Puerto Militar i Mercantil de Barce
lona presentado al Gobierno de
S.M. Barcelona: Gorchs, 1854; 38
pp. més 1 plànol.

1858
Memoria descriptiva del ante
proyecto de ensanche de la ciudad
de Barcelona. Barcelona : Jaime
Jepús y Ramon Villegas, 1858, 30
pp. més 1 plànol.

1862
Memoria que acompaña al plano de
la Ciudadela de Barcelona y pro
yecto de su derribo. Barcelona :
1862; 8 pp. més 1 plànol.

1870
Memoria presentada al Exmo.
Señor Gobernadorde estaprovincia
sobre la necesidad de construcción
de nuevas cérceles, ... Barcelona:
Impr. Francisco Sànchez, 1870; 19
pp

1876
Proyecto de monumento destinado
a perpetuar las glorias de España
en la Guerra deAfrica que tuvo prin
cipio en noviembre de 1859 y
terminó en marzo de 1860. Barce
lona: Tip. de Ramírez y Ca., 1876:
40 pp. més 1 làm, més 1 foto.

1899
Monografia del Monasterio de San
ta Maria de Junqueres de Barce
lona . Barcelona: Asociac ión de
Arquitectos de Catalunya, 1899; 31
pp.

Nota :
Aquest recull bíbliogràfic s'ha realit
zat a partir del catàleg de la Biblio
teca de Catalunya i l'Institut d'His
tória de Barcelona.

..
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4. Treballs destacats sobre l'obra
de Miquel Garriga i Roca.

1976
Bassegoda Nonell, Joan: L'Arquitec
te Masnouenc Miquel Garriga i Roca
(1808-1888). (Pregó de Festa Ma
jor) . El Masnou : Ajuntament, 1976;
20 pp.

1985
Ajuntament de Barcelona: Inicis de
la Urbanistica Municipal de Barce
lona. Mostra dels fons Municipals de
Plans i Projectes d'Urbanisme 1750
1930. (Catàleg d'Exposició). Barce
lona: Ajuntament, 1985.

1989
Garcia Espuche, A lbert , Manu el
Guardia Bassols: La construcció
d 'una ciuta t: Mataró 1500-1900.
Mataró: Patronat Municipal de Cul
tura, 1898, 486 pp.

1989
Camarero Gómez, Glória:Aspectos
de la arquitectura en Barcelona du
rante el sigla XIX: Miquel Garriga
Roca. (Tesi doctoral), Universitat de
Barcelona , Departament d'Història
de l'Art, 1989.

1990
Sagarra i Trias , Ferran: Barcelona,
ciutat de transició (1848-1868). El
projecte urbà a través del treball de
l'arquitecte Miquel Garriga i Roca.
(Tesi doctora l). Escola Tècnica Su
perior d'Arquitectura de Barcelona.
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Fons documentals sobre
Miquel Garriga i Roca als Arxius

de la Ciutat de Barcelona
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Detall de la vista de .
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Fons documentals sobre
Miquel Garriga i Roca
als Arxius de la Ciutat de
Barcelona

1, Introducció

El treball que presentem a continua
ció no pretén ser un estudi sobre
l'obra o la figura de l'arquitecte Mi
quel Garriga i Roca (1808-1888).
sinó una eina de treball i de refe
rència encaminada a aconseguir
dos objectius :
1. Donar a conèixer l'important fons
documental que sobre la seva obra
arquitectònica i urbanística es con
serva en alguns arxius de la ciutat
de Barcelona.
2. Facilitar l'estudi i la recerca que
sobre l'obra de l'arquitecte puguin
fer els possibles investigadors , es
tudiosos i altres que hí estíguin inte
ressats.
La documentació que hem pogut lo
calitzar i que referenciem tot seguit
es conserva bàsicament en dos cen
tres diferents:
- Arxiu Històric de la Cíutat
- Arxiu Municipal Administratiu
D'una manera molt més puntual i es
cadussera, també s'ha localitzat do
cumentació al Museu d'Història de
la Ciutat i a l'Arxiu del PortAutònom
de Barcelona. La recerca s'ha com
pletat amb un sondeig a l'Arxiu His
tòric del Colleqi d'Arquitectes de
Barcelona, però malauradament, en
aquest cas ha estat infructuosa ja

que no s'hi ha localitzat cap docu
ment al respecte.
L'origen i la procedència de la do
cumentació en cada cas és diferent
i divers:
- La que es conserva a l'Arxiu His
tòric de la Ciutat procede ix d'una
banda de les funcions de Garriga i
Roca com a arquitecte municipal
encarregat del planejament urbanís
tic de la ciutat, i d'una altra banda
del seu arxiu personal acumulat en
l'exercici de la seva activitat profes
sional.
- Ladocumentació dipositada a l'Ar
xiu Municipal Administratiu proce
deix també d'una banda de la seva
activitat com a arquitecte municipal ,
conservada dins la sèrie documen
tal d'obres públiques, i d'una altra
banda dels seus treballs per a parti
culars com a arquitecte amb "des
patx" professional, que es conser
va dins la sèrie documental d'obres
particulars.
Una primera observació que ens
permet fer l'anàlisi a vista d'ocell
d'aquest ampli ventall documenta l,
és la gran diversitat de l'actuació
professional d'en Miquel Garriga i
Roca, i la seva extraordinària capa
citat per a projectar qualsevol tipus
d'element arquitectònic o d'actuació
urbanística, des d'un fanal fins al
projecte d'eixample d'una gran ciu
tat, passant per habitatges unifami
liars i plurifamiliars, edificis públics,
teatres d'òpera, urbanitzacions, etc.
Un cop feta aquesta introducció,
anem a veure d'una manera deta
llada i minuciosa la documentació
que es conserva en cada un dels
centres esmentats.
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2. Arxiu històric de la Ciutat

La docume ntació original que sob re
l'arquitecte es pot consultar a l'Ar
xiu Històric de la Ciutat correspon ,
com ja hem dit, d'una band a a una
part de la generada per ell en quali
tat d'a rqu itecte municipal i d'a ltra
banda , a l'acumulada en el seu ar
xiu personal.
Pel que fa a la documentació refe
rent a la seva activitat com a arq ui
tecte mun icipa l, el fons està format
en primer lloc, pels anomenats po
pularmen t Qua rte ro ns . Es tracta
d'una collecció de 119 fulls de 65 x
45 cm . a escala 1:250, realitzats
l'any 1858, que recullen un aixeca
ment planimétric i topogràfic de tota
la ciutat de Barcelona situada dins
el perímetre de les muralles.
Els plànols són d'una precisió ex
trao rd inàría, reco llint acotacions i
aliniacions de ca rrers, distinc ió en
tre espais construïts. patis i solars
sense edificar, indicació de profun
ditats i alçàries de ls ed ific is, dist in
ció entre edificis ant ics i de cons
trucció recent, dibuix detallat de les
plantes de ls ed ificis públics i singu
lars (esglésies, convents , edificis
d'ins titucions púb liques...), etc .(1)

En segon lloc, en aquest fons ge
nerat per la seva activitat com a ar
quitecte municipal, s'hi conserva un
seguit de plànols i projectes refe
rents a actuacions i propostes ur
ban ístiq ues de diversa índole:
Destacarem en primer lloc, el con 
junt de plànols referents a les dife
rents propostes d'e ixample de la ciu
tat de Barcelona que Mique l Garri
ga i Roca va presentar a l'Ajunta
ment el novembre de 1857. Garriga
va realitzar un total de 6 propostes
d'eixample després d'haver rebut
l'encàrrec de l prop i Aju nta ment.
Una d'aquestes propostes va ser
aprovada pel consistori barceloní el
dia 6 d'ab ril de 1858.l2)

Aquest conjunt de plànols està for
mat per la 2" , 3" i 4" propostes d'Ei-

xample , per dos exemplars de la
proposta aprovada per l'Ajuntament,
per un esborrany d'aquesta i per un
p là nol geomét ric de l P la de
Barcelona a escala 1:1000 realitzar
el febrer de 1858 com a complement
de l projecte d'E ixample.
Un altre conjunt monogràfic a des
tacar és el format per 11 plàno ls par
cia ls de la ciutat, real itzats a escala
1:50 i 1:500, que formen part d'un
Pro jecte de Reforma Interi or de l
nucl i Antíc rea litzat per Garriga i
Roca i per Ga ietà Buigas i Monravà
durant els mesos de març i abril de
1880.
Finalment, es co nserven un seguit
de plànols solts que detallarem a
continuació.
- "Plano General de reforma de
Barcelona" (1868) Escala 1:2000.
- "Plano parcial de Barcelona, que
comprende gran parte del casco
antiguo, desde la plaza de Cataluña
hasta el Puerto y desde la Catedral
al Hospital de la Santa Curz" (s .d.).
- "Estad istica y pIan os de
Barcelona. Con indicación de ba
trios, manzanas y predios; nume
ración de las mismas y indicación
de làpidas para la rotu lación
correspondiente ". (1867).
- "Plan o parc ial de la ciudad.
Proyecto de circunvalación" (1862) .
(Es tracta d'un plànol co rresponent
al projecte de passeig de Circum
val·lació del nucli antic de la ciutat,
rea litzat l'any 1862 per Miquel Ga r
riga i Josep Fontseré).
- "Plano geométrico de la
Barceloneta con nombre de las pla
zas, .. . " (28-V II I-1862) . Escala
1:1000
- "[Plano parcial de Barcelona].
Polígono zonas t", Z", 3a y 4a". (1
VII -1859) . Esca la 1:2000.4 fu lls .
- "Plano de Barcelona zonas t ",
2a y 3a. Numeración de las casas"
(1861). Escala 1:500. 3 fulls .
- "Planta geométrica de la calle de
los Angeles. Distrito 3D

, barrio 30 y
SO"(10-V-1858) . Escala 1:500.



Tota la documentació ressenyada
fins aquí, es conserva a la Secc ió
de Gràfics d'aquest Arx iu.
Respecte de la documentació per
sonal de Garriga i Roca es va in
gressar a l'Arxiu Històric de la Ciu
tat el dia 1 d'octubre de l'any 1924
procedent de l'Arxiu Municipal Ad
ministratiu.
A partir dels seus cont inguts , es pot
fer un segu iment de l'activitat pro
fessional de l'arq uitecte, sobretot
dels projectes arquitectònics més
importants en què va intervenir.
A continuació presentem una re
lació- inventa ri d'aquesta docu
mentació, que es conserva en la
Secció de "Documentació Perso
nal" i està formada per sis caixes
arxivadores :

CAIXA 1

• Projecte d'ed ifici destinat a "Insti
tuciones Provinciales de Inslrucción
Pública", que s'hav ia de construir a
la ciutat de Barcelona entre els car
rers de Bailén, Bruc, Aus iàs Marc i
Ronda de Sant Pere (1877) .
Inclou : memòria descriptiva, esbos
sos a llapis, plànols del projecte , es
borranys, etc.

• Documentació referent a les re
paracions i millores efectuades a
l'edifici de l'Audiència Territorial de
Barcelona situada al Palau de la
Generalitat (1852 -1877).
Inclou: pressupostos , retalls de
premsa, croquis, projectes amb me
mòria descriptiva i plànols, corres
pondència, esborra nys, etc.

• Documentac ió refere nt a l'ade
quació de l'edifici de la Pia Almoina
de Barcelona per installar-hi els Jut
jats de Primera Instància (1868) .
Inclou: pressupostos i plànols de
planta.

CAIXA 2

• Documentació referent a l'aixeca
ment del Plànol de Barcelona (1858
1868):
Inclou: rebuts, correspondència, plà
nols topogràfics i geomètrics, me
mòries explicatives , medicions, es
borranys , etc. Pel que fa al projecte
en si, està format per: 1 plànol ge
neral esca la 1:1oaa, 1 plànol topo
gràfic escala 1:2000, 1 plànol geo
mètr ic de la Barceloneta escala
1:1oaa, 5 plànols de les zones en
què es divide ix la ciutat , operacions
geomètriques i trigonomètriques, i
la memòria descriptiva.

CAIXES 2, 3, I 4

• Documentació referent a l'elabo
ració del Projecte d'eixample i refor
ma de Barcelona aprovat per l'Ajun
tament de la ciutat l'abril de 1858, i
la polèmica posterior provocada per
l'aprovació, per part del Govern de
l'Estat, del projecte d'eixample rea
litzat per l'enginyer IIdelfons Cerdà .
Inclou: esborranys de memòries his
tòriques, correspondència, infor
mes, esborranys d'escrits diversos,
etc.

CAIXA 4

• Documentació diversa refere nt a
l'aplicació de millores urbanístiques
a la ciutat (1843 -1846) .

• Documentació referent a l'elabo
ració del Plànol geomètric i de re
fo rma de la ciutat de Barcelona
(1846-1865).
Inclou: informes tècnics, memòries,
resums, reta lls de premsa, oficis,
correspondència, etc.
- Esborrany de la memòria descrip
tiva general del projectes d'Eixam
ple de la ciutat de Barcelona pre
sentats per Gar riga. (1857) . 25
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CAIXA 5

• Documentació referent a la for
mació del Plànol Geomètric i de re
forma de la ciutat de Barcelona.
Inclou:
- Estudi que porta per títol: "estado
demostrativo de la superficie que
ocupan las vias públicas del Oistrito
10

, con expresión de la calle o plaza,
/.../, longitud de elias, indicación de
los distritos, barrios y manzanas
donde radian, ..." (s.d.).
-Informes, memòries, al·legacions
al Projecte (1861). (Inclou un extrac
te de l'expedient per a l'aixecament
del Plànol geomètr ic de Barcelona,
incoat per l'Ajuntament a comença
ments de l'any 1847).

CAIXA 6

• Projecte i documentació referent
a les obres de reforma i ampliació
de l'Esglèsia de Vilassar de Dalt
(1866-1886) .
Inclou, entre altra documentació, un
Plànol general de la població a es
cala 1:2.500, datat el12 de març de
1885, i un conjunt de plànols cor
responents al projecte de l'esglèsia.

• Projecte de restauració i millora
del cementiri de Vilassar de Dalt
(1875-1876).

• Memòria tècnica i descriptiva d'un
projecte de monument a Colon .
(1882). (Es tracta d'una memòria no
signada i per tant no atribuïble a
Garriga i Roca. Es podria tractar de
la memòria del projecte realitzat pel
seu gend re, el tambè arquitecte
Gaietà Boigas, que es va aixecar al
Portal de la Pau de la Ciutat de
Barcelona amb motiu de l'Exposició
Universal de 1888.

• Llibrecopiador de documents. (Es
tracta d'un copiador de correspon
dència i altres documents que eren
d'interès per a l'arquitecte . La ma
joria es refereixen a qüestions rela
cionades amb l'arquitectura i l'urba
nisme).

A la mateixa secció de Documenta
ció Personal de l'Arxiu Històric de
la Ciutat, es conserven tres caixes
arxivadores corresponents a un fons
anomenat GARRIGA-FONTSERÈ.
Les dues primeres caixes contenen
la documentació generada per l'ela
boració d'un Projecte de bulevard o
passeig de circumval·lació del nucli
antic de la ciutat de Barcelona, se
guint el traçat de les antigues mu
ralles, realitzat conjuntament pels
arquitectes municipals Miquel Gar
riga i Roca i Josep Fontseré l'any
1862.
A la tercera caixa s'hi troba l'esbor
rany de l'Avant-projecte que Garri
ga i Roca va presentar l'any 1871 a
un concurs convocat per l'Ajunta
ment de Barcelona per a la trans
formació del solar que ocupava la
Ciutadella en una zona de parcs i
jardins. Aquest portava per títol:
"Anteproyecto de transformación de
los solares de la Ciudade la y Fuerte
de O. Carlos en gran parque recrea
tivo industrial, Palacio de exposición
pública i d érsene maritima para
ensanche del Puerto y otros des
tinos accesorios". El concurs es va
declarar desert dues vegades, però
finalment s'encarregà la realització
del parc al mestre d'obres Josep
Fontseré i Mestres, a partir del pro
jecte que també havia presentat al
concurs.P'
Aquesta caixa també inclou esbor
ranys d'informes tècnics i memòri
es realitzades per Garriga, referents
a l'enderrocament de la Ciutadella i
a la seva conveniència, realitzats
entre els anys 1862 i 1868.
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3. Arxiu Municipal Administratiu

La documentació que es conserva
a l'Arxiu Municipal Administratiu de
l'Ajuntament de Barcelona es refe
reix, com ja hem comentat, a dues
vessants profess ionals de Miquel
Garriga i Roca: a la seva actuació
com a arquitecte municipal durant
el període comprès entre els anys
1847 i 1887, i als seus treballs per a
particu lars en qualitat d'arqu itecte
amb «despatx» professional, realit
zats a la ciutat entre els anys 1843 i
1869.
La documentació referent a la seva
actuació com a arquitecte munici
pal es troba bàsicament dins la sè
rie documental anomenada «Obres
públiques» , que inclou tota aquella
documentació generada per la rea
lització d'obres de diferent tipus per
part de l'Ajuntament.
També hi ha documentació genera
da per l'activitat de Garriga i Roca
en aquest sentit, dins la sèrie docu
mental anomenada «Pla de la Ciu
tat» referida bàsicament a aspectes
relacionats amb el planejament ur
banístic de la ciutat.
Pel que fa a la documentació gene
rada per la seva activitat com a ar
quitecte en l'exercici lliure de la pro
fessió, aquesta es troba dins la sè
rie documenta l anomenada «Obres
particulars», que inclou els expedi
ents i docume nts tram itats per
l'Ajuntament per atendre les sol
licituds de permisos d'obra per part
de particulars .
A continuació presentem un inven
tari detallat de la documentació que
es conserva en aquest arxiu siste
matitzada a partir de la divisió en
tres grups: (Obres particulars, obres
públiques i planejament i urbanitza
ció) i ordenada cronològicament
dins de cada grup. De cada unitat
documen tal inventariada es donen
les següents dades: data, emplaça
ment, descripció del tipus d'obra, i
número d'expedient o codi de loca
lització del document a l'Arxiu.

Notes

(1) AJUNTAMENT DE BARCE
LONA. Inici de la urbanística muni
cipal de Barcelona. Barce lona:
L'Ajuntament i Corporació Metropo
litana de Barcelona, 1985.

(2) AJUNTAMENT DE BARCE
LONA. Inicis... Op. cit., pàg. 193.

(3) AJUNTAMENT DE BARCE
LONA. Catàleg del patrimoni arqui
tectònic històrico-arístic de la ciutat
de Barcelona. Barcelona: l'Ajunta
ment, 1987, pàg. 124.

27



Obres particulars

DATA EMPLAÇAMENT TIPUS OBRA CODI

1843 CIMajor i PI. Reina Cristina modificació façana 105/1 843

1846 CISant Pere més Baix, 67 obertura d'una porta a la façana 157 bis-C

1846 CI del Tigre construcciócasa de 4 plantes 203-C

1847 CIdel Tigre, 20 construcció casa 232 bis-C

1847 CI Petrixol, 18 construcció casa de 4 plantes 288-C

1848 CISant Pere Màrtir construcció casa 383-C

1849 CIGignàs, 40 construcció casa de 4 plantes 412 bis-C

1849 CICanuda I Rambles reforma casa 431-C

1850 CI Escudillers, 32 construcció casa 4 plantes 497-C

1850 CISantGabriel construcció casa d'una planta 508 bis·C

1851 CISant Pau, 7 reforma casa 561 bis-C

1852 Clde la Neu reforma casa 633 bis-C

1853 CI Jerusalem i PI. deSant Josep construcció casa 1426-3/1

1853 Rambla Estudis construcció edifici 1/1853

1854 CIEscud illers i Rambles construcció casa de 4 plantes 734 bis-C

1855 CI Princesa construcció casa de 4 plantes 790 bis-C

1856 CI Escudillers, 49·51 reedificació casa 4 plantes 797-C

1856 CI Barra de ferro, 3-5 addició planta 832-C

1856 CISant Pau, 1 decoració i reforma establiment 6/1 856

1857 CI Dames i CIde les Olles construcció terrat 1814-3/1

1859 CIde laRiereta, 22 instal.lació de calderes devapor 2302-3/1

1860 CIdelsArcs, 1 construcció casa 1068-C

1860 PI. Santa Anna construcció casa 1064-C

1861 CI Hospital, 9 construcció casa 1123 bis-C

1861 CISant Pere més All, 4 instal.lació caldera vapor 2954-3/1

1863 Illa Eixampla 32 N133 O construcció casa 1449 bls-C

1864 CI Portaferrisa, 17 restauració edific i 1702 bis-C
1703-C

1866 C/Tallers, 52 addició pis 1745-C

1867 CISimó Oller, 19 reforma façana 1810 bis-C

1868 CIAribau construcció casa 1932 bis-C

1869 CI Escudillers construcció casa 2038 bis-C

1869 CI Guifré construcció casa 2055 bis-C
28



Obres públiques

DATA EMPLAÇAMENT TIPUSOBRA CODI

1853 CI Ferran façana de l'esglesia de Sl. Jaume 1413·3/1

1856 Port de Barcelona obres de millora 1610 bis-3/1

1856 quiosc per a la venda deloteria 1923-3/1

1856 Rambla Santa Mònica obres església de Santa Mònica 1709-311

1856 Pla del Palau projectes d'urinaris 1923-3/1

1857 Pla del Palau projectes de«canapés» 1923-3/1

1857 projectes de fanals 1923-3/1

1857 Rambla projecte decaseta de vigi lància 1923-3-

1858 Pg. Sta. Madrona projectes d'urinaris 1923-3/1

1861 Plaça de Santa Caterina construcció mercat Isabel 2'
(Santa Caterina) 2705-3/1

1861 Pla de la Boqueria Instal.lació d'un rellotge 2680-3/1

1861 CISantPau i pI. del Pedró construcció mercat 2886·3/1

1862 reformes mercats del Born i Boqueria 2535-3/1

1862 ornamentació del marcper al Plànol
General de Barcelona 987-311

1863 Plaça del Teatre i Rambles construcció font monumental 2745-3/1

1864 Plaça de Santa Caterina reformes mercat Isabel2'
(Santa Caterina) 3083-3/1

769-3-1

1866 reformes mercat Barceloneta 3083-3/1

1867 construcció mercat Barceloneta 3265bis3/1

1868 CIdel Bisbe Habilitació Casa dels Canonges
com a Jutjatde l' Instància 3278-3/1

1868 PI. de Sant Jaume projecte de rosasses per al
Saló de Centde l'Ajuntament 2697-3-1

1868 CIJonqueres reforma església i caserna de
Jonqueres 3321·3/1

1868 reforma escoles Barceloneta 2627·3/1

1869 Plaça Reial reforma façana edifici 2453-3/1

1872 cidel Bisbe reforma façanaAudiència
(Palaude la Generalitat) 2393-C

1882 ciSanta Anna i ciRivadeneyra reforma Col.legiata de Sta.Anna 1519

1887 reforma mercat Barceloneta 3265 bis-3Jl
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Planejament i urbanització

DATA EMPLAÇAMENT TIPUS OBRA CODI

1855 CIAgullers i CIAmple empedrat carrers 1805-3/1

1855 CIArrepentides prolongació carrer 1568-3/1

1855 CINou dela Rambla empedrat i clavegueram 1575-3/1

1855 medicions i alçàries de
cases particulars 1334-3/1

1856 CIAvinyó,Argenteriai Tapineria empedrat carrers 1716-3/1

1856 Dormitori de Sant Francesc alineació carrer 782-311

1856 Rambla dels Estudis i de Canaletes urbanització 1322-3/1

1856 CISagristans, Pom d'Ori lsern rectificació alineacions 1689-3/1

1856 Hostafrancs projecte aixecament del Plànol
del barri d'Hostafrancs 1808-3/1

1856 CI Hostal del Sol alineació carrer 1691 -3/1

1856 CI Cervantes empedrat carrer 1721-311

1856 CIZurbano
(entre pI. Reial i Escudillers) obertura carrer 1692-3/1

1856 CIde la Boqueria renovació paviment 1619-3/1

1857 Plaça Reial i ciEscudillers projecte d'avinguda 1871-3/1

1857 CI Ramalleres rectificació traçat 1911-3/1

1857 CICortines i Regomir rectificació alineacions 1925-3/1

1857 CIde laMercè empedrat carrer 1925-3/1

1857 CIde les Basses de sant Pere urbanització 1925-3/1

1857 explicació i detalls del'avant-projecte
d'Eixample 1375-AI

" 1857 PI. Universitat alineació oficial pera la construcció
dels magatzems «El Àguila» 1871-3/1

1857 CIZurbano alineació carrer 1671-3/1

1857 CI Ripoll i Tapineria rectificació alineacions 1972-311

1857 CIde la Rosa rectificació alineacions 1943-3/1

1857 Bogatell indemnització terrenys 720-3/1

1857 CI Mercaders, pide la Llana i
CI Bória rectificació alineacions 181 0-3/1

1857 CIAmple rectificació alineacions 1880-3/1

1857 Pas de la Muralla i Portal
de santa Madrona traçat carrer 1841 -3/1

30 1857 CI Ferlandina rectificació alineacions 1838-3/1
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1857 CI Salvadors rectificació alineacions 1882-3/1

1857 CIGuàrdia i Montserrat rectificació alineacions 1841 -3/1

1857 CI Fraji rectificació alineacions 1842-3/1

1857 CIAtaulf i bda. dels Lleons rectificació alineacions 2225-3/1

1857 CIdela Soqueria rectificació alineacions 1931 -3/1

1858 CI Miserferrer rectificació alineacions 1948-3/1

1858 CIdels Arcs,Av. Portal de l'Àngel
i PI. de santa Anna rectificació alineacions 2028-3/1

1858 CIMontjUïc del Carme aixecament 2037/3/1

1858 CI. de laCera rectificació alineacions 1988-3/1

1858 CISitges rectificació alineacions 1850-3/1

1858 CIHostalers i Ramalleras expropiació edificis 1955-3/1

1858 CI Valldonzella rectificació alineacions 2027-3/1

1858 PI. del Rei rectificació alineacions 1992-3/1

1858 Escudillers i Avinyó rectificació alineacions 2073-3/1

1858 CIRec Comtal i altres rectificació alineacions 2218-3/1

1859 CIArc de sant Ramon alineacions 2172-3/1

1859 CIde l'Avellana rectificació alineacions 2226-3/1

1859 CIde l'infern rectificació alienacions 2290-3/1

1859 CICopons rectificació alineacions 2288-3/1

1859 CIde les Heures rectificació alineacions 2289-3/1

1859 CICanuda rectificació alineacions 2344-3/1

1860 CIde les Heures rectificació alineacions 2377-3/1

1860 CI Ferlandina rectificació alineacions 1838-3/1

1860 CICremat rectificació alineacions 2429-3/1

1860 CIdelsCecs rectificació alineacions 2593bis-3/1

1861 Pla de la Soqueria eixamplament del Pla de la Soqueria 2680-3/1

1861 CICadena, Sl. Antoni, Sl. Jeroni
i Sl. Pau construcció d'un mercat a

l'edifici del Convent dePenedides 2886-3/1

1861 normes de construcció d'ed ificis 2654-3/1

1861 CIGegants i Pas de l'Ensenyança rectificació alineacions 2636-3/1

1861 CICoribia i Jaume I alineacions carrers 2581-3/1

1861 CIBasea alineació carrer 2592-3/1

1861 CITantarantana i Vermell alineació carrer 2625-3/1

1861 Pg. de Gràcia modificació del projecte d'Eixample 3012-3/1

1861 CIPrincesa, Rec Comtal i Corretger Plànol d'aixecament d'illa 2625-3/1
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1861 CIEscudillers i Dormitoride
Sant Francesc obertura d'un carrer entre els

dos esmentats 2618-3/1

1861 CITantarantana expropiació terrenys 2620-3/1

1861 Pg. delCementiri eixamplament de la porta
anomenada de «Don Carlos» 2635-3/1

1861 aixecament plànol de zona
compresa entre PI. sant Jaume
i la Muralla de Mar 2672-3/1

1861 CI Banys Nous alineació carrer 2656-311

1861 CIFont de Sl. Miquel i baixada

, de Sl. Miquel traçat carrer 2644-3/1

í, 1862 PI. dels Peixos rectificació alineacions 2687-3/1

1862 CI Ample, Orient i Pis. del Duc de
Medinaceli i de la Mercè rectificació alineacions 2695-3/1

• 1862 CI Regomir, 4 expropiació edifici 2631-3/1

1862 Barceloneta projecte de reforma de la Barceloneta
i del Port 1Z bis I

2 Z bis

1862 Rambla Caputxins rectificació alineacions 2652-3/1

1862 CI Flassaders i Montcada rectificació alineacions 2429-3/1

1862 alineacions de diversos carrers 2071-3/1

1862 CIOcata i Castaños alineacions 2699-3/1

1862 CIdel Carme i dePonent alineacions carrers 2114-3/1

1862 CI Mendizabal alineacions carrers 2352-311

1863 CI Freneria rectificació alineacions 3042-3/1

1864 alineacions de diversos carrers 3180-3/1

1864 CIFreixures, Semoleres i Candeles rectificació alineacions 3179-311

1865 parcel.larisdel projecte d'obertura
delstres vialsde la reforma interior
de laciutat 37-AI

1865 ciJaume I expropiació 3020-311

1866 PI. santa Anna, Portal de l'Àngel
i ci delsArcs alineacions carrers 1717bis-C

1866 CI del Rec Comtal, Portal Nou
i Cortines modificació alineacions 2553-311

1867 CIBasses de sant Pere expropiació terreny 31 95 311

1867 CICiutat alineació carrer 3200-3/1

1867 CI Tantarantana canalitzacions 3233-3/1

1867 PI. santJaume i CIsant Miquel obertura carrer 2697-3/1
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1868 CI Avellana modificació alineacions 3289-3/1

1868 CI Jonqueres alineacions 3264-3/1

1868 PI. sant Agustí expropiació terreny 3270-3/1

1868 CIde la Sèquia, 7 expropiació terreny 2639·3/1

1868 CI Girona prolongació carrer 3319·3/1

1869 Passeig de la Duana cessió terreny 3365-3/1

1870 CIConsolat de Mar urbanització 2071-3/1

A l'Arxiu Mun icipal Adm inistrati u es
co nserven també, com ja hem men
cionat, alguns plànols solts correspo
nents a projectes realitzats per Miquel
Garriga i Roca com a arquitecte mu
nicipal, procedents del Servei del Pla
de la Ciutat de l'Ajuntament:

• «Proyecto de Ensanche de la
c iudad de Barcelon a sobre la
topog rafia de dicha ciudad y sus
afueras». Any 1857 (P.C. caixa 11 ,
ca rp. 3).

• Plànols parcel.laris de l nucli antic
amb indicació de med icions topo
gràfiques. 9 fulls. (Any 1858) . (Cor
responen als fulls núms. 7, 8, 9, 10,
11 , 12, 13, 14 i 15 dels ja esmentats
" Quarterons Garriga». (C.P. , caixa
22 , carp. 13).

• «Moditicecion del Plano General

de Ensanche de la ciudad de Bar
celona con el proyecto de un paseo
boulevard de arcunveiecion». Any
1862. (Realitzat en co l.iaboració
amb Josep Fontseré) . (C.P., caíxa
11, carp. 1) .
Finalment, hem de mencionar que
a l'A rxiu MunicipalAdministratiu s'hi
conserva des de fa pocs anys i pro
cedent del Muse u d'Història de la
Ciutat, l'arx iu personal de l'enginyer
Carles Buigas, empa rentat indirec
tament amb Miquel Garriga i Roca
ja que el seu pare (Gaietà Buigas)
era gendre de l'arquitecte masnoví.
En aquest fons , que està pendent
de catalogació, s 'hi podrien trobar
a lguns projectes realitzats per Gar
riga i Roca procedents del seu ar
xiu personal , perqué és sabut que
va col ·laborar professionalment di 
verses vegades amb Gaietà
Buigas .
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3. Museu d'Història de la Ciutat

AI Museu d'Història de la Ciutat no
més es conserva el plànol general
corresponent al «Projecte d'Alinea
cion s i Millores» de la ciutat de
Barcelona, que va fer Garriga i Roca
l'any 1862 a escala 1:2000, que
po rta el t ito l següent : «Plano
Topogràfico Ge omè trico de la
ciudad de Barcelona y Proyecto de
Reforma General». (Sign. 708).

4. Arxiu del Port Autònom de
Barcelona

Malgrat saber-se que Garriga i Roca
va realitzar diversos projectes per
al Port de Barcelona, fins al moment
només se n 'ha pogut trobar, en
aquest Arxiu, una referèncía docu
mental i encara de manera indirec
ta: en un projecte d'ampliació del
Port de Barcelona realitzat per l'en
ginyer José Rafo l'any 1859, apa
reix una recopilació de projectes
realitzats amb anterioritat i entre
ells , es dibuixa el «Proyecto de
conclusión y mejora del puerto mili
tar y mercantil de Barcelona» realit
zat per Garriga l'any 1854.
Per acabar aquest repàs dels fons
documentals que sobre l'obra arqui
tectònica i urbanística de l'arquitec
te Miquel Garriga i Roca es poden
trobar als arxius de la ciutat de
Barcelona, ens hem de referir a la
possibilitat que també se'n conser
vi documentació a l'Arxiu de la Re
ial Acadèmia de BellesArts de Sant
Jordi, ja que és possible que aquest
centre sigui el dipositari de diversos
projectes realitzats per arquitectes
catalans del segle XIX, tramesos
inicialment a la «RealAcademia de
San Fernando» de Madrid per ob
tenir el seu vist-i-plau.

Xavier Tarraubella
Arxiver de l'Arxiu Municipal

de Barcelona



Reflexions entorn a l'obra de
Miquel Garriga i Roca

al Masnou

•

--

Detall de la vista de.
Escenografia é iconografia o plano geométrico del Pueblo del Masnou

(plànol manuscrit, 1846).



Reflexions entorn a l'obra
de Miquel Garriga i Roca
alMasnou

El 23 de setembre de 1838 amb el
projecte d'un Colegio de Medicina y
Cuuqie", Miquel Garriga i Roca ob
tenia el titol d'arquitecte a la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid)",AI cap d'un any
i mig és nomenat arquitecte munici
pal de Mataró". I en el mateix any
1840, ve iem com el dia 28 de de
sembre, presenta davant el Govern
Municipal del Mas nou el Plan Ge
neral del Propio Puebla' . Aquesta
dada la coneixem pel Llibre d'Actes
Municipal co rresponent a la data
mencionad a>, a on també quedà
ano ta t que Garriga i Roca era
"vecino de la ciudad de Mataró". Per
això els arquitectes Albert Garcia i
Manue l Guardia en el seu est udi
sobre la ciutat de Mataró6, diuen "Els
tècnics de fora de Mataró: Garriga,
natural del Masnou, és un mataron i
d, d . . " [ la OpC IO ....

AI cap de pocs anys, el 1847, tam
bé és anomenat arquitecte munici
pal de Barcelona". De manera que
coetàn ia ment a l munic ip i de l
Masnou, desenvolupà tasques pro
fessionals a dues grans ciutats , pi
oneres de la industrialització a Es
panya com són Mataró i Barce lona,
i que a mitjans del segle XIX la seva
transformació urbana representava
un gran repte a nivell tècnic i social.
Ara bé ca l recordar que Masnou no
fou municipi defin itivament fins el
1825 , després d'anys d'intentar-ho
i d'haver-ne estat durant el període
de la denominació francesa. Pocs
anys abans el 1818, fou convertida
l'església existent des de finals del
segle XVIII, en par ròquia sota la in
vocació de Sant Pere, tot i que es
co nserven documents de l 1786,
fe nt-ne la so l.l icitud al Bisbe de
Barce lona.

Per això qua n neix Garriga el 14 de
gene r de 180 8 , per l 'à rea de l
Masnou on vivien els seus pares,
va ser inscrit a la parròquia de Sant
Feliu d'Alella".
Ca l afegir que no so ls fou un pro
cés llarg el d'assolir la independèn
cia municipal, sinó que un cop
aconseguida , seguiren les dificul
tats per a determinar-ne els limits
del terme .
El fet de co inc id ir l'est abi litat
organi tzativa municipal, amb l'inici
de la profess ió d'arquitecte de Gar
riga, farà que si bé les construcci 
ons arquitectòniques , són l'obra
més coneguda al Masnou, la més
notable que hi realitzà fou l'urbanis
me del territori, quan precisa ment
el nucl i poblacional del Masnou es
transformava en municipi.
Així doncs tenim, per un costat, la
singularitat què, el nostre poble, a
diferència de tots els que va inter
venir-hi , fou l'únic que s'estava co
hesionant a nive ll territoria l, de ma
nera que la seva planificació hi fou
molt decisiva. En la mateixa sessió
del Govern Municipal que hem es
mentat , ve iem com l'acta recu ll:
"atendiendo lo esmerado de la obra
y con oci end o qu e habi a sido
lev an tado con tod a ecsact itud",
orde nó que el mismo se fijara en la
pieza do nde dic ho Ayuntamiento
celebra sus sesiones para que en
toda tíempo conste lo que ha sida y
es e l referida Pu eb lo , co mo el
levantamiento de dicho plan tuvo
por objeto re fo rma r mu ch os
marcables defectos que se notan en
e l case ri a que dan motivo a
desavenencías y disputas entre los
vecínos causa ndo estos litigios y los
gastos que son consecuente [...l
deseando dicho Cuerpo en benefi
c io de l as pecto pub lico y de los
intereses delos part iculares [...j" .
El text que transcrivim a continua
ció, ens ve a il.lustrar d'una manera
molt gràfica, la necessitat d'una or
de nació urbanistica 10
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Todoel Masnou vapues pasando pordelante de nosotros,ofrecién

dosenos enrevista. Las casas scsucedcn unasaotras,sinuniformidad,

unas risueñas y coquetas, otras viejas y pesadas, unas a la inglesa,

otras elevadas dedos y tres pisos, unasconsusteehos puntiagudos,

consusmodemas y alegres azoteas las otras. Diriase queaquicada

uno edifica asu gusto, donde quiere ycomoquiere.

Esas casas, aunque rnuchas parezcan pobres y modestas en su

apariencia, ostentanensu interior un lujo refinada. Los marines,

que tantas incomodidades y privaciones sufren en su vida del

mar, quieren al menos.ey hacen bien-, encontrarensus hogares

alga desibaritismedel sigla que parcce haberse heeho para todos

menospara elles."

Però el que veritablement ha resul
tat transcendental, i no sols per al
Masnou fou que Garriga i Roca apli
cà la trama urbana coneguda com
a eixample, per urbanitzar els ter
renys entre Masnou i Ocata12. De
manera que el plànol del municipi
del Masnou, que aixecà entre 1840
i 1846, és el primer del País que re
cull l'aplicació de la urbanització dels
carre rs conceptualitzats com a ei
xample. Endemés, per sort, no sols
el planifi cà primer, sinó que no que
dà com un projecte, com en el cas
dels que va realitzar per Mataró o
Barce lona.
Veiem-ne el fragment d'aquest plànol
(1846) corresponent a l'eixample13

Penso que un altre element impor
tant que ens ajudarà a reflexionar,

Detall de ta vista
de:«Escenografia

é iconografia o
pla no geomètrica

delPuebla del
Masnou»

(10-11-1846).

l '
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és que a part de la coincidència tem
poral entre l'inici professio nal de
Garriga i la constitució espa iaI del
Masnou , és que mentre les propos
tes urbaníst iques d'aquest arquitec
te sovint toparen amb dificultats per
a dur-les a terme, en el cas del mu
nicipi del Masnou foren sempre apli 
cades, fins que deixà de ser arqui
tecte municipa l el dia 30 de setem
bre de 1871. Segons consta en el
Llibre d 'Actes Municipal la causa
fou : «Lueg o manifestà el Sr.
Presidente que en su concepto y en
el de varios vecinos de honrada
probidad é in tel igencia no era
prudente que D. Miguel Garriga y
Roca como arquitecto que es del
Estado y del Gobierno de provincia
continue funcionando en calidad de
arquitecto de este municipio». Com
queda clar, la causa fou absoluta
ment burocràtica, i si hi afeg im el to
que desprèn tot el redactat de l'Ac
ta, ens decantem a pensar que més
que una causa, fou un pretext per a
provocar el seu cessament.
No conec amb prou deta ll la histò
ria del Mas nou d'aquest període,
però crec que s'hauria de relacio
nar amb el fet que el 1870 el Go
vern de l'Estat suprimi el dret dife
rencia l de bandera. L'a plicació
d'aquesta nova legislació portà la
crisi econòmica de la marina mer
ca nt espanyola!", per tant penso
que l'inici d'aquesta nova situació es

J
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de uria començar a entreveure al

Masnou. I potser a partir de 1871 ,
començaren a haver-hi canvis res

pecte a les fonts de riq uesa, de
manera que la tradicional que ha
via estat la marina, dei xà pas a les

especulacions urbanístiques. I em
sembla, veient els estudis existents
sobre Mataró i Barce lona, que els
projectes de Garriga so ls estan fets ,

pensant en l'aplicació de les mi llo
res tècn iques i per afavorir a la ma
jor part de la població. Dos paràme
tres que ge ne ralment es contrapo
se n amb l'especulació econòmica
de l'è lite burqesa.P
Aq uests dos princi pis que regien els
projectes de Ga rriga , són uns ax io
mes d'una societat relacionada amb
el món de la navegació . Pe r a mi a
les ex trao rd inà ries qualitats perso
na ls d 'aquest arquitecte, ca l afe gir
l'ambient en què es va desenvolu
pa r, pe r tal d'arribar a co mprendre
la magnitud tècnica i sòcia-econò

mica de la seva obra.
Per a plas ma r aq uest entorn socia l,
he to rnat a escollir un fragment de l
de liciós relat de Victor Balaquer",
tot i estar impregna t d' un esperit
molt romàntic, com és propi d 'a

quest autor, i per tant pot arribar a
distorsionar la realitat.
També, pe r tal d 'ajudar a copsar el
seu entorn familiar, hem ínclòs (ve-

Masnou es unaespecie de eolonia ó república de marines, de

honestasy sencillas costumbres, loscualeshan idoconstruyendo

sus casas y agrupandosus viviendas, cua!si quisieran vivirsolo

entreellosy para ellos, comoen familia,apartados de losdemas

pueblosy hasta de losdemasofic ios y carreras.

geu l'adden da documenta l) dos

f rag ments de la biog ra f ia de
Francesc Ma theu , escrita per la
seva filla Roser, en què es veu l'e n
torn fam iliar de Gertrudis Matheu,

germana de Francesc, i que es
desposà amb Miquel Garriqa" .
Penso que no és so ls el gran nivell
professional que assolí Garriga, el
que fa que al Masnou s'hi aixequin

plànols geomètrics , sinó que com a
comunita t eminenment de nave
ga nts , creuen en la importància de

disposar de plànols pe r ta l d 'urba
nitzar el te rritori, de la mateixa ma
nera que per arr iba r als po rts ca lia

bon es ca rtes nàutiques.
Aq uets dos factors: la qua lita t pro
fessiona l i l'entorn, faran possible,
e l q ue e s d iu en l'estudi so bre
Mataró":
Seguint amb el text ' 9:

AI Masnou, un poble petit i lógicament amb pocs recursos, es

vanaconseguir instrumentsgrà fi csdecontrolglobal molt abans

que a Mataró i que a la immensa majoria de les pob lacions de

l'Estat, arribant al límit d'aconseguir 3 d'aquests plànolsen un

curt temnini detemps, i 2 d'ellsabansd'aprovada la llei deplà

nols geomètrics: una situació que no es podia produir sense la

participació decisiva de Garriga, professional molt preocupat

peraqueststemes.

Una prova documental de la inf1uèn-

L'Ajuntament delMasnou, mostrant una preocupacióen el tema

absolutament insòlita,noes va conformar amb aquestplànol i la

sevaactualització de 1844, sinóque,comdèiem, n'encarreg àun

altreperadaptar-se a la llei del 1846.

Per entendre lapropostadeGarrigaper aMataró,calconèixerla

seva actuació al Masnou. Aquí, de forma encara més insòlita,

per laprecocitat i pertractar-sc d'unapoblació molt méspetita.

Esel Masnouun pueblo de una fisonomiaparticular, caracterís

tica. En él no viven casi sina matriculadosde marina, entre los

cualessecuentanmuchísímosde lac1ase decapitanes,pilotosy

patrOllesdebuqucsmercantesyqueacostumbradosalavída del

mat' yalargos viaj cs aremotes climas, se distinguen muy

particu larmente porsu intrepidezmarineray por su inte ligencia

en laprofcsión.

---

cia del medi sobre Garriga són els
dos manuscrits que es co nserve n

dels arquitectes Tomas So ler i Ferrer
i Francesc d 'Assís Soler, fill i nét de
Joan So ler i Faneca" . 39
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A part del valor històric d'aquests
dos manuscrits pel seu contingut en
si mateix, cal valorar-los dins el con
text del Masnou de l'època, tenint
en compte la personalitat professi
onal dels dos arquitectes que en
foren autors. El manuscrit deTomàs
Soler és tracta d'un croquis, i està
datat el 1822 , mentre que el de
Francesc Assís Soler és un mapa
que comprèn els territoris d'Alella,
Teià i Masnou, i porta data de 1827.
Si bé a nivell de projectes aquestes
representacions cartogràfiques di
fereixen molt del Plan General del
Propio Pueblo d'en Garriga, ja que
segurament responen a la neces
sitat de determinar el terme muni
cipal del Masno u, sí que resulte n
un clar simptoma de les inquietuds
del Govern Municipal per disposar
d'instruments cartogràfics del seu
territori.
Seguint en aquesta Iínea de veure
com en haver nascut al Masnou,
influencià la conceptualització urba
nística de Garriga, he pensat que la
manera més sintetitzada de desen
volupar aquesta hipòtesí de treball ,
és a través de fer una ressenya
analitica de la seva Memoria descrip
tiva del ante-proyecto de ensanche
de la ciudad de Barcelona, ressal
tant-ne els punts que creiem que
denoten aquesta influència.

Punt 1 (pàg. 4)

Associa els problemes urbanístics
de Barcelona als del seu port, i el
resultat ho dóna com la causa del
no desenvolupament econòmic de
la Ciutat.
Pensem que el Masnou , tot i ser un
Districte Marítim de la Província de
Mataró, està totalment vinculat al
port de Barcelona.
Veiem com la primera publicació de
Garriga és sobre la memòria d'un
projecte de millora del port barceloní.
L'11 d'abri l de 1880, a la primera

pàgina de "El Eco del Heraldo" (di
ari masnoví), hi figura un ampli co
mentari del Plano de Ensanche del
pue rto de Ba rce lo na , por los
arq uitectos Garriga y Bo higas ,
expuestos en las Casas Consis
toriales de dicha ciudad.21

Punt 2 (pàg. 7)

En parlar sobre l'extensió que hau
ria d'abastar el projecte d'eixample
de Barcelona, en comparar-lo amb
el que s'està fent a altres ciutats
estrangeres, de les quatre que cita,
tres tenen importants ports. I fins i
tot si no es coneix la relació entre
Sebastopol i Masnou, pot sobtar que
citi l'urbnaisme d'aquesta ciutat,
com a exemple a aplicar a Barce
lona.

Punt 3 (pàg. 9)

Quants arqu itectes, a l'hora de
plantejar l'eixample de Barcelona,
haurien tingut en compte la reper
cuss ió del projecte del Cana l de
Suez?
Que Garriga es plantegi aquesta
repercussió l'any 1858 (fou inaugu
rat el 1869), sols s'explica, perquè
fou un projecte molt impulsat eco
nòmicame nt, no sols al Masnou ,
sinó a tot el Maresme22.

Punt 4 (pàg. 10)

De nou cita Sebastopol, aquest cop
fa referència al setge que sofrí quan
la Guerra de Crimea, per a fer veu
re l'inútil que ja resulten les ciutats
emmurallades .
Si no es coneixen les relacions que
hi havia i el que suposà aquesta
Guerra per les importacions de blat
a Catalunya, es fa difícil compren
dre aquest exemple.
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Punt 5 (pàg. 17)

Parla que ha buscat solucions en
ciutats dels Estats Units . Sov int
quan es parla de la carrera d'Amè
rica dels vaixells catalans, s'asso
cia només a la part del Sud, però
també cal pensar que les relacions
amb la del Nord eren considerables.
D'aquí que se li ocorregués buscar
solucions als Estats Units, i també
potser impregnat pel concepte de
progrés que representaven, enfront
a les d'Europa que representaven
la tradició.

Punt 6 (pàg. 20)

La memòria té 22 pàgines, i quan ja
està a punt d'acabar-la, torna a in
cidir amb el problema del port, com
a base de l'expansió econòmica de
la ciutat de Barcelona.
Quan vaig començar a aprofundir en
l'obra masnovina de Miquel Garri
ga i Roca, vaig veure que les seves
realitzacions en quant a edificis pú
blics, en estar construïts en una
població que en el conjunt general
de Catalunya resultava petita - tot i
el seu creixement darrer- oFeia que
sobreso rtissin molt del conjunt de
les altres edificacions. I potser per
això les construccions d'ús privat o
la seva obra cartogràfica era pràcti
cament desconeguda.
Paral·lelament a iniciar l'estudi de
les representacions cartogràfiques
de Garriga que encara es conser
ven al Masnou, vaig conèixer el text
titulat Memòria sobres El Masnou
escrit per FrancescAgell antequam
1887(24), que em va corroborar de
la trama urbana eixample en els
plans urbanístics del Masnou, molt
ante riorment que a la Ciutat de
Barcelona, considerat el primer de
Catalunya.
Penso que aquesta constatació no
ha de tenir una finalitat només his
toricista.Tot i que sembla fonamen-

tal per tal de comprendre la història
del vuit-cents del Masnou, endemés
tenint en compte la sincronia crono
lògica amb el Masnou municipi-in
dependent sinó que ha de servir per
a fer possible que comencem a va
lorar des d'un punt de vista de patri
moni històric la trama urbana.
Generalment, quan es parla de la
protecció del patrimoni arquitectò
nic, es fa un catàleg dels edificis
"més bonics", que si bé poden re
presentar l'expressió d'una època,
han estat fruit de voluntats individu
als. Mentre que la tram a urban a
sempre representa una vo luntat
co l-lectiva, i per tant molt més signi
ficativa, tant des d'un punt de vista
històric, com social. Cal afegir que
en el cas concret de la trama eixam
ple és quan per primera vegada es
planteja la dualitat construccionsl
qualitat de vida25 amb tot el que això
comporta de tipologies dels edificis,
construccions de clavegueres, pre
visió d'inundacions, etc.
Per tant, penso que ja que l'eixam
ple del Masnou, realitzat per a unir
els nuclis de Masnou i Ocata, pas
sats 148 anys ha esdevingut un tot
amb els dos antics nuclis, de ma
nera que el que Francesc Agell ex
pressava: «El terme del Masnou es
consideradividit en tres partides que
són: Masnou, Camp, i ocata»." ara
aquest conjunt ha passat a ser el
nucli antic del Masnou actual. I com
a tal no sols cal protegir-ne alguns
edificis pel seu valor històric, sinó
que globalment cal procurar evitar
la seva degradació medi-ambiental,
pròpia de tot casc antic urbà.
Però si gràcies a què, Miquel Garri
ga i Roca - fill i nét de mest res
d'obres-, va néixer al Masnou, arri
bant a ser un dels més grans arqui
tectes catalans del vuit-cents, i per
això molt probablement, s'hi va po
der construir el fins ara considerat
com el primer eixample del País27 ,

m'treveixo a dir que tenim l'obliga
ció com a ci utadans masnovin s
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Fragmentde la
carta naulica

Planode laRada
del Masnou

levantadoen1884
porD. Rafael

Pardo de Figueroa
(Madrid: Dirección

deHridrografia,
1886) enquè es

podendislingir els
2 nuclisantics de
Masnou i Ocata, i

l'eixample.
Lasageta indica el

lloc on va néixer
Garriga.

Desprèsd'interpre
tarelsegonpllmol
que Garriga va ler

delMasnou
(5-4-1844), he

arribat a la
conclusió que la

casa aon va
néixer, era al

carrer desant
Cristólol.
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d'esforçar-nos en conservar aquest
llegat arquitectònic i urbanístic, com
un tot (arquitectura/qualitat de vida),
que era tal i com Garriga proposava
les actuacions de la ciutat 28.

El 6 d'octubre de 1844 trobem a les
Actes Municipals: "que ignorandose
/a estencion del terreno en e/ que
se hal/a construida /a antigua casa
de/ Ayuntamiento y hal/arse confu
sos los limites que según /a escritura
de edquisicion del espresado local
confrontan con la propiedad de D.
Gaspar MaleL ". Segueix l'acord de
sol.lícitar un dictamen a dos arqui
tectes de cada una de les parts.
Llegint l'informe datat a 14 d'octu
bre del mateix any, emès per Garri
ga per part de l'Ajuntament i per
Josep Casadem unt per la de Gas
par Malet, veiem en primer lloc el
tarannà co nci l iado r de Garriga ,
recomenant no entaular plets i pro
posant solucions que fossin accep 
tables per ambdues parts, En segon
lloc constatem un fet fins ara des
conegut, i és que l'actual edifici de
l'Ajuntament és el segon 29 ja que
queda ben especi ficat en l'informe:
"para que inspeccionasen el terreno
pertenenciente a l local que ocupan
las casas consitoriales de dicha

" '.

población y a tenor delos titulos de
adquisic ión que las mencionadas
casas seña lasen el terrena que
haya de mas del que ocupa el dificio
ecsistente, [...l" "no menciona dicha
escritura sina que ecsistia un pa tia
y un pozo a / detràs de la casa, sin
señalar medida alguna [...J. I en ter
cer lloc és una prova documental de
les actuacions dels terratinents en
la configurac ió de l mu níci pi del
Mas nouê", que ben a segur preferi
en de no dependre d'un Govern
Municipal, i per això deurien posar
dificultats en tots els sentits, a partir
de la creació i consolidació de l'Ens
Local masnovf" .
L'edifici que construi Garriga el 1845,
per a las "Casas Consistoriales" és
el primer edifici d'ús públic que rea
litzà, i en ell queda plasmat el seus
principis arquitectònics basats en el
corrent neoclàssic, del que en fou un
introductor, tot i que l'aplicació de di
ferents estils és una característica de
l'arquitectura de Garriga.
Sobre l'estudi i valoració dels edifi
cis que va construir al Masnou, és
un tema que no ens hem proposat
parlar-ne en aquesta Monografia32,

si en faig esment és perquè servei 
xi per apo rtar dades a aq uestes



Reflexions. Per això , de l'edifici de
l'Ajuntament sols vull parar comp
te, en els dos relleus que es troben
a la part superior de cada costat de
la porta principal, perquè no es trac
ta d'una simple decoraciò, sinó de
l'al.legoria de Masnou i Ocata.
Aquests dos relleus amb tractament
estètic de baix relleu però sense
usar-ne la tècnica ja que estan su
perposats a la resta de pedres de la
façana, deixant de banda el tracta
ment escultòric, sols per la figuració,
representen dos elements valuo-

sissims del nostre patrimoni històric.
Permeteu-me la subjectivitat d'ex
pressar, que com mès els contem
plo, més em fascinen, perquè a part
de l'equilibri de la composició, hi veig
una expressió de màxim civisme per
part de Garriga , envers el seu po
ble33 , volent simbolitzar la fusió dels
"terrestres" i dels "maritims" ·, en la
nova etapa que anava a començar
al Masnou , i que aquest edifici -lla
vors nou Ajuntament- n'era la mà
xima representaci ó" . Tant les dues
escu ltures femenines superiors ,

Relleus dela
façana principal de
l'Ajunlament del
Masnou.
A dalt, a!.legoria
del Masnou.
Abaix, al.legoria
d'Ocata.
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Imalges de
l'església

parroquialde
Sant Pere.

Juny de1939.

com aquests relleus, caldrà elabo- ·
rar-ne un estud i per a conè ixer l'au
tor. Per altres projectes que hi ha
de Garriga, semb la que podem afir
mar que aquestes escultures foren
dissenyades per ell mateix. En quant
a l'escultor, una poss ible hipòtesi de
treball que caldria inciar, per tal que
que ho poguéssim corroborar o des
estimar, fóra veure la possibilita t
d 'una interven ci ó d'en Dam ià
Carnpeny" , ja sigui directa o a tra-

vés dels seus deixebles Manuel Vi
lar, A. Bellver, Ag ustí Ferran i R.
Padró.
En la veu Masnou36 diu: "la iglesia
parroqu ial (San Pedro) ... ofrece este
tem pla la particu lar idad de haber
empezado a const ruiria en 1761 el
arquitectop D. Miguel Garriga , lo
concl uyó en 1817 su hijo D. Pablo,
y lo mejoró, con el altar mayor y
cap illa del Sacramento su nieto D.
Miguel, todos vecinos de Masnou?" .
Pe rò no he trobat documentació
d'època que ho corrobo ri. A través
del fulletó que es va editar en juny
de 1939 per la "Junta de Recons
trucción y Habi litación del Templa
Parroqu ia l de Sa n Ped ra de l
Masnou", en què es veue n fotogra
fies del temple abans de la recons
trucció, són les úniques imatges que
disposem de l'obra que P. Madoz
atribueix als Garriga .
L'altra gran construcció d'ús públic
per part de Garriga i Roca , fou el
"nou" cement iri (1869) . És una obra
d'una gran harmonia arquitectònica,
amb grups escultòrics que el mag
nifiquen i un emplaçament sorpre
nent, encara més per l'època en que
fou construït. A ben segur que Gar
riga tindria les seves raons per ha
ver-lo edificat a on ho va fer.
L'edifici conegut per "les monges",
que es tracta de l'Escola de les Re
ligioses de les Esco les Pies, a on hi
va exerc ir el mestratge la fundado
ra Mare Paula Monta l38 és atr ibuït a
Garriga. Però quan, ara , vaig a anar
a preguntar l'any de la construcció
d'aquest edifici em van dir que els
co nstava que era de l'arquitecte
Ignacio Co le11 Roca 39 . Si això es
confirma és que deuria ser un dei
xeble de Garriga , perquè tot l'edifi
ci, especialment el pati o claustre
interior té totes les seves caracte
rístiques construct ives , i la façana
principal recorda el seu projecte de
la recto ria de Vilassa r de Dalt.
Si bé el plantejament d'aquest es
tudi l'havia delimitat a donar una vi-



De/ai/del
cementiri. En
primer lerme
monumenten
memória -dels
masnovins que
vanmorir fora de
lapairia".

Asola, detai/de la
façanaprincipal de
l'edifici deles
religioses de les
Escoles Pies.

l'obra d'altres arquitectes, també molt
desconeguts, que van exercir durant
la primera meitat del segle XIX. Per
això ara com ara, difícilment podem
incidir en l'aspecte conceptual de
Garriga. Sols a tall d'apunt, transcric
un fragment d'una carta que va diri
gir a l'arquitecte Francesc Renart"°
el dia 8 d'abril de 1852:

«y finalmen: recogerde V los 1'" numeros qlle en el mia ./5 ó ./6

dió à luz el malogrado Piferrer (Q. E. P. D:)Y otrosconreferencia

al renacimlemo en Madrid, COil/ O tambien un manuscrito quese

refiere Ú articulosde la novisima recopilacum; 100lo entregado

por mió V. en aquella época quenos reuniamos li Sli casa de V.

algunosarquitectos.i

sió de Garriga i Roca al Masnou,
des d'una dob le vessant: la influè n
cia de l'entorn social i l'obra pública
que hi realitzà , no vu ll deixar de co
rnen tar una qüest ió , que al llarg
d'anar elaborant aq ues tes Refle
xions, se m'ha anat fent present que
és poder conè ixe r les fonts de la
seva concepció arquitectònica i ur
ban ística .
Penso que per arribar a formular con
cl us ions, ca ldria pr imer est udiar

Gràcies a aquestes ratlles, podem
confirmar que coneixia l'arquitectu
ra renaixentista de Madrid, cosa que
ens permet pensa r que molt proba 
blement, tam bé coneixia la del gran
arq uitecte Vent ura Rod riquez.:"
pels punts en comú que presenta
l'arquitectura de Garriga amb la
d'aquest arquitecte madrileny.
Si he introduïl l'aspecte de la neces
sitat de conèixer les bases concep
tuals de l'arquitectura de Garriga, és 45



perquè el neoclàssic està molt rela
cionat amb els municipis marí tims ,
probablement per la coincidència
cronològica de l'ús d'aquest estil
amb la pujança econòmica dels po
bles costaners. Tot i que a Catalunya
veiem com també està extès per
pobles de l'interior, per tant fer un
segu iment e l'expansió que va tenir
aquest esti l ens podria donar pau
tes per veure les possibles reper
cussions de l'economia marítima no

sols a la costa sinó a altres indrets
de Cata lunya , fet que a mesura que
vaig treba llant en l'estudi sobre el
Districte Maritim del Masnou se'm
fa més evident. Un bon exemple per
establi r lligams entre la prosperitat
marít ima i l'arqu itectura neoclàssí
ca és la ciutat d'Alrneria'". A on en
la plaça que porta el nom de "Mas
nou"43 és un dels punts on encara
queden edificis de l'inici de la difu
sió del neoclassicisme atrneriense'".

Al'esquerra, antic
edifici aristocràtic,

a laplaça
"Masnou"a

Almeria.

A ladrela, vista
parcial de noves

construccions a la
plaça "Masnou·

d'Almeria. AI fons
elcarrer Real.

Asola, punt inicial
de la carretera que

va d'Adra a la
general d'Almeria.

Podem observar
una vegetació amb

plalans, canyes i
plataners.
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Adat, entrada
d'una casa al
carrer Prat dela
Riba, 51 (abans rJ.
d'Adra),a on
queda un plataner
dels molts que hi
havia enaquest
jardi. Qui sap sino
són fruit d'una
mateixa llavor.

Asota, solard'una
casa enrunada af
carrerde Joan
XXIII, Hipodem
veure restes
d'estucs marmoris
; columnes
neoclassiques.
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Ja que incloc imatges d'aquesta pla
ça, també n'afegiré una altra que
correspon a una vista del poble
d'Adra perqué poguem veure com
les influències, aquest cop , són
medi-ambientals, tan importants per
la configuració urbana com les ar
quitectòniques.
Per això també publiquem unes
imatges del que havia estat una
casa neoclàssica, situada al carrer

Joan XXIII, justament en una puja
da emblemàtica del Masnou, cone
guda per les "60 escales", perquè
serveixi per recordar, que si bé tota
època té un estil i per tant no hem
de tenir un esperit arqueologista ,
tampoc hem de renunciara les apor
tacions que en el moment de í'inici
de la industrialització, ens van fer
arquitectes com Miquel Garriga i
Roca, a partir de la visió de la ciu
tat com un tot, ja que és la millor
forma d'aconseguir la màxima qua
litat de vida, a nivell general de la
població.

Rosa Almuzara
Direcció General del Patrimoni Cultural

Arxiu Nacional de Catalunya



Notes

(1) Per a obtenir el títo l d'arquitecte
calia fer un projecte el mateix dia
del exame n, ell va escoll ir, "una
tienda de ven der pan", i un altre
anomenat "de pensada" que va fer
un "Colegio de Medicina y Cirugia",
que en reproduïm un plàno l corres
pone nt a una façana lateral (p. 56) .

(2) En aquella època era l'ún ic cen
tre del País en què s'obtenia el títol.
Tot i que els estudis es podien cur
sar a Barcelona en classes imparti
des din s el patronatge de la Junta
de Comerç de Barcelona. Pensem
que la creac ió de l'Escola d'Arqui 
tectura de Barcelona data de 1871.

(3) El 9 de març de 1840 fou nome
nat, cessant- lo en el 1841 . Però a
part ir de 1843 de nou el nomenen.

(4) Es tracta d'un plànol que se li va
enca rrega r el dia 29 d'octub re del
mateix any. Pensem, en vista al tre
ba ll realitzat, que probabl em ent,
qua n se li va encarrega r ja l'havia
començat a aixeca r.

(5) Hem d'agrair al Cap del Gabinet
de l'Alcaldia, Sra . Marta Esteve, les
dades facili tades dels Llibres d'Ac
tes Municipal.

(6) pàg . 186 de : GARCIA ESP U
CHE, Al be rt i Manuel GUARDIA
BASSOLS: La construcció d'una
ciutat: Mataró 1500-1900, Mataró,
Patronat Municipal de Cultura, 1989,
486 pp.

(7) També fou arquitecte assessor
de Vilassar de Mar i Manresa. I de
diverses institucions públiques (ve
geu prò leg , p. 17).

(8) Vege u la reproducció de la ins
cripció regi stra l del seu naixement
a la Parròquia d'Alella. La publica
ció d'aquesta font ajudarà a rectifi -

car l'any de naixença, incorrecte que
es dóna.

(9) Fa refe rència al plànol corres
ponent al Plan General del Propio
Pueblo esmentat anteriorment.

(10) BALAGUER, Victor: Guia de
Barcelona a Arenys de Mar per fer
rocarril. Barce lona: J. Jepús y R.
Villegas, 1857, 104 pp.

(11) Aquesta descripció sols corres
pon fins a acata.

(12) Aqu ests terrenys eren ocupats
pels camps anomenats la "Quinta
na de Can Casas" (abans del segle
XV III es deia Mas Antich). En el se
gle XX el seu propietari l'ident ificà
amb el "Mas nou" , és a dir el nucl i
fundacional del pob le. Malaurada
ment aquesta masia fou enderroca
da per a constru ir el pas subterrani
per accedir al port esportiu.
També cal recordar que el topònim
Quintana per a identificar a aques
ta part del poble, a part del pob le,
estava molt assimilat , de manera
que l'e ix central de l'e ixample , a
modus de Passeig de Gràcia de
Barcelona, li posa ren per nom car
rer Quintana, que era l'únic de l'ei
xample que tenia cases amb les fa
ça nes princ ipa ls que donaven a
cada costat del car rer.
Fins que a rel de la mort del Comte
de Lavem (1926), li canviaren el
nom per "carrer Pere Grau". Ja que
la seva casa nadiua (Can Fide u)
estava situada a la cantonada dels
carrers Quintana (ara Pere Gra u),
ca rretera de Can Fideu (ara Capi
tans Comellas) i carrer Sant Felip.
Aque sta casa també ha qu ed at
substituïda per un bloc de pisos. Del
recordatori d'aquest naixement en
queda la làpida que hi havia en la
façana d'aquesta casa . Ara està
conservada al Museu Municipal.

(13) Aquest ms. mai no s'ha publi-
49
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cat. Esperem que creixi l'interès en
torn aquesta temàtica, i es trobin els
recursos necessaris per a ed itar- lo,
amb el corresponent estudi. Per tal
de poder donar a conè ixer aquesta
important aportació de la nostra His
tòria Local a la global de l Pais.

(14) En aquest estudi no és moment
de par lar-ne detingudament, però
aprofito per a avançar, que la causa
de la desaparició de la navegació
de cabotatge, no és la carrera
d'Amèrica, sinó l'aparició del ferro
carril i l'adequació dels camins de
muls en carreteres, és a dir, perquè
hi poguessin circu lar carros.
De la mateixa manera que la crisi
econòmica de la marina mercant no
va ser, perquè no es va saber fer la
reconversió dels vaixells de vela al
vapor (co m tantes vegades s'ha
dit!!!), sinó pel canvi en la legislació
sobre la marina mercant, per tal d'in
tentar mantenir l'imperi colonial es
panyol.

(15) Per sort fou succeït pel seu
gendre Ga ietà Buïgas Momavà,
pare de l'enginyer Carles Buïgas,
autor entre altres projectes, de les
"Fonts de Montjuïc". Foren els fills
d'aq uest darrer els qui van custodi
ar i dipositar a l'Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona, els fons per
sonals del seu pare i avi, així com
el de Miquel Garriga i Roca .

(16) Op. cit pp. 44-45, capítol VI:
Masnou.

(17) La part del llibre sobre els orí
gens mataronins de la biografia de
Francesc Matheu, em sembla que
són d'una prosa d'ex traordinària vi
vacitat. A part de l'interès històric,
per la descripció documentada de
l'època que fa, també m'ha agradat
incloure aquest text, en record de
les agradab les estones passades
amb la Sra. Roser Matheu Vda de
Gallardo (com li agradava anome-

nar-se). Jo llavors era una estud i
ant de Filosofia i Lletres, i sov int
parlant amb gent gran trobava una
certa aprensió vers la joventut. Tot
el contrari del que em va passar amb
l'entranyable Roser, que tot i que
encara a ls anys 70, emprava
"polvos" d'arròs pel maquillatge, cre
ia amb les noves generacions. Quan
pel febrer del 92, vaig llegir aquesta
biografia, va ig tornar a pensar-hi
molt, i ara em pregunto, si s'han con
servat més textos escrits per ella,
perquè fóra una llàstima que restes
sin inèdits. També vull afegir que en
ser un relat que ha estat documen
tat, ens ha permès veure la coinci
dència en la ubicació de la casa fa
miliar dels Matheu a Barcelona, i de
l'actualArxiu Municipal, a on es con
serven la majoria de projectes de
Garriga, ja que, combé explica la Ro
ser, fou expropiada per l'Ajuntament.

(18) op. cit. p. 340.

(19) op. cit. p. 339

(20) Destacat arquitecte del segle
XVIII. La seva obra més coneguda
és el Palau de la Llotja de Barcelona,
encarregada per la Junta de Comerç
de Barcelona (1771) per tal d'am
pliar l'antiga Llotja.Aquest important
edifici de Barcelona fou acabat pel
seu fill Torn às Soler, autor del pro
jecte del Cana l d'Urgell (encara que
a l'hora de real itzar-lo -1861- se'n
portà a terme un altre). Aquestes
só n les du es obres co neg udes
d'aquest arquitecte, per cert bastant
poc estudiat, així com també les del
seu fill Francesc Soler.

(21) Tra nscripció d'a lguns frag
ments:
"Pasemos a lo principal ó sea a lo
que mas grata impresión causó en
nuestro animo, y fué el plano de
ensanche del puerto de Barcelona
de los señores Garriga y Bohigas,
pues creemos que esta puede afec-



tar de una manera directa nuestros
intereses, pues no cabe duda que
siendo dicho puerto el punto de par
tida y donde rinden sus viajes los
numerosos buques que constituyen
la principal riqueza de nuestra vil/a,
de la mayor ó menor importancia de
aquel depende la de la nuestra y de
consiguiente todo lo que tienda a
aumentar su trafico con la mayor
seguridad, contribuye eficazmente
al aumento del bienestar y dicha de
nuestra amada vil/a."

(22) Estudia r la relació de F. de
Lesseps i Catalunya és un dels te
mes pendents de la historiografia
catalana. Pensem que l'única plaça
que té dedicada és la que es troba
a Barcelona, ciutat on exerci de còn
sol de França. Tampoc oblidem que
segons Pere J . Bassegoda, el pri
mer vaixell que creuà el Canal de
Suez fou del Masnou.

(23) De les construccions de promo
tors privats no en tractarem, perquè
seria excessivament extens, i dins
el conjunt de la seva obra no són
gens significatives.

(24) Vegeu Comentari a les aporta
cions de Francesc Agel/ sobre la
història urbanistica del Masnou per
Rosa Almuza ra, en "Gent del
Masnou", núm. 51, juny 1991.

(25) Vegeu els fragments selec
cionats de la Mem oria [. ..} de
ensanche de la ciudad de Barcelona
de Garriga.

(26) La partida Camp, és a on es va
construir l'Eixample, i com ja hem
dit eren els terrenys de cultiu ano
menats la Quintana de Ca n 'Antich.

(27) Possiblement a mesura que
avancin els estudis locals, es poden
trobar altres poblacions de Cata
lunya que també haguessin realit
zat un eixa mple, abans de Bar-

celona, però per ara ho desconei
xem.

(28) op. cit. sobre Mataró p. 180.

(29) Es considerava que on és ara,
hi havia unes casernes, i que en
enderrocar-se s'hi havia construït
l'Ajuntament en 1845. Dient-se que
les reunions del Govern Municipal
es feien en la casa del Secretari,
abans de no tenir edifici propi. Com
que el plànol adjunt a l'informe no
s'ha conservat, no hem pogut acla
rir a on estava situat exactament el
primer edifici consistorial.

(30) Sobre el fet que l'Ajuntament
no estigui ubicat en una plaça s'han
fet moltes interpretacions. Potser les
reclama cions de Gaspar Mal et ,
aprofitant-se que en l'escriptura de
compra del primer edifici no queda
ven especificats els límits del terreny
que eren municipals, sigui una pro
bable causa.

(31) A on les pressions foren ferot
ges entre terratinents i el Govern,
fou en les finques limítrofs amb Teià
i Alella, agreujat pel fet que aques
tes dues poblacions, ja es tenien un
plet de més de 100 anys per qüesti
ons de límits.

(32) Penso que seria bo que ho es
tudiés un arquitecte o un estudiós
d'art. Tot i que com ja he dit, aques
ta faceta professional és la que està
més tr eb allad a i la Sra Glò ria
Camarero ho tracta en la seva tesi.

(33) Tot i que hi va viure molt poc, ja
que va estudiar a Barcelona; i viure
a Mataró i Barcelona, a on va morir
i hi fou enterrat, encara que hi va
mantenir constants contactes.

(34) La contraposició entre aquests
dos grups socials va perdurar, i fins
i tot va augmentar. Probablement
que fossin «els terrestres» els qui,
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en part, van provocar el cessament
de Garriga com a arquitecte muni
cipal.

(35) Mataró 1771 - Sant Gervasi
(Pla de Barcelona) 1855. Probable
ment es coneixia amb Garriga, tant
per haver nascut a Mataró, com per
la seva personalitat compromesa
socialment, i la seva trajectòria pro
fessional vinculada a Mataró, Escola
de Llotja i Acadè mia de San
Fernando; el seu entusiasme pel
món italià, i perquè arribà a ser el
millor escultor neoclàssic català, i
per tant entusiasta del món mitolò
gic. Pensem que els 2 relleus de
l'Ajuntament, són l'Al.l egoria de l
Masnou: representada per un mas i
dos bous que llauren, i la d'a cata:
representada per un vaixell de vela
llatina i una àncora. I en ambdós
grups escultòrics hi ha 3 amorets
com a protagonistes . Caldria com
parar l'estil amb els relleus que ador
nen la façana dels anomenats por
xos o voltes d'en Xifré a Barcelona,
que va realitzar per encàrrec de
l'arenyenc Josep Xifré en el 1836.

(36) Vegeu: La Roca de Xeix, núm.
1 (desembre 1990), p. 10.

(37) Tots tres apareixen, com a pa
drí, pare i nadó, en el registre bap
tismal de Garriga. Vegeu p. 55.

(38) Beatificada per Joan Pau 11 el
dia 18 d'abril de 1993.

(39) p. 110 Datos para nuestra his-

toria. Religiosas de las Escuelas
Pias(Zaragoza , 1971), diu: «Según
declaraciones formuladas por el
señor Jaime Bertran Colell, nieto del
arquitecta señor Ignacio Co le ll ,
Roca que co ns truyó el actual
edificio, el local primitiva destinada
a escuelas del común de niñas ,
estaba situado en la calle Libertad,
núm. 15».

(40) Es conserva en el seu fons per
sonal.

(41) Madrid 1717-1785. Aquest
destacat arquitecte va realitzar al
gunes de les seves obres a
Cata lunya, concretament a Olot i
Barcelona , a on va const rui r el
Col. leg i de Medicin a i Cir urg ia .
Aquest magnífic edifici encara es
conserva (carrer del Carme, 47), i
també l'obra que va fer a Olot, ara
convertida en l'Arxiu i Museu Co
marcal de la Garrotxa.

(42) Si la cito és pels lligams amb
l'economia marítima del Masnou,
així com amb la resta de la costa
almeriense.

(43) Es troba situada en el punt
d'unió entre el carrer Real i la cate
dral. Aquest carrer quan arribava al
port, era a on hi havia la puerta del
mar.

(44) p. 288 de l'estudi d'EmilioAngel
Villanueva: Urbanismo yArquitectu
ra en la Almeria Moderna (1780
1936) Almeria, 1983, vol. Il.
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Addenda documental

Oelall de la vista de.

Escenografia é iconografia o plano geométrico del Pueblo del Masnou
(plànol manuscrit, 1846).



•

01
01

_ _ _ _________ ______~~ - -- ----- .. 1

iJriJ .serse /;'cts cI.t/n7e$ èIf. Ç!a17e:z cf.,/C:7~;¡ 17771VVf: ~??.r~i Vl/y;-~ /as .,
&m~ bar'7~1na/.f ~ lo. JR!(..51a .Pa2JIJJUlaf'¿k J!i/ja ck$~ J3úiaf~ .

r . JJtUaJona j','" miHa'!" f':7mar (ou Ja"i'f;;'I,J:efAu,,J:":r~,,,? (~,Io I
:Z~""'~/&C'-- . du). CafO~Jt.} f/I 1/;!/f7m, ~ nalu;¡-al ~..Peu.J S~.rfiq iJ.#eu~JaJa.z~~ _ "

" r V /anfL! 21oca, :,a~zab ~ la 'p:UJA77~ Pc.u~q"'U': '7 ~'1iU.Jr,TU'l jb¿:;z',7~J
. '-: JA1(1U~ ,fa,'Z2!~':,/.JJla:t7a~~/aJ'íoca,naff.J~at ~/a¡ozu~~ Pe.2ZCt.lla.

f:),.f eh. d11- J51Jba¡, . ,.

~ j.¡..hancvciPoJt Jlel¡~:OJ JJ{taCV?a:Z1~ ' ~ ~
~ ~ o:: g. .~ ;:o
(tl- =: RenG) t2:
~.8 c: al' ¡a"

s ~ 3.. ?C (i)
_!!I.. :a ~ ~ g-
('") a. _ . al -

~~~-gg

i~~.8'!·
~ c: ii) ~. g-

~



$

Alçat delprojecte final
de carrera, sobreuna

Academia deMedicina
(Gebnete deDibujo,

Real Academia de
Bellas Artes deSan
Fernando. Madrid) .
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Fragments de/llibre biogràfic sobre Francesc Matheu



èt

L'estudiant es deia Josep Matheu i Jacas; la seva promesa es
deia Josepa Fornells i Tomàs.

L'any 1851 trobem la parella a Barcelona, ja casats i pares d'un
primer fill vingut al món el setze d'octubre a la casa número tres
bis de la Baixada de Cassador' i batejat quatre dies més tard a la
parròquia dels sants Just i Pastor amb els noms de Francesc d'Assís,
Josep de Calasanç i Pere Màrtir. Damunt del seu bressol s'inclinen,
a més dels pares i els avis, alguns dels deu germans del pare que
viuen a la casa: Emili que té vint-i-quatre anys, Antònia que en té
vint, Leocàdia quinze, Rosendo, dotze i Jaimito, vuit.

Les ties més grans ja són casades: M: Isabel - que li diuen
Mariquita - amb Josep de Caralt; M: Teresa i Dionísia amb Joa
quim i Josep Segarra, de Llavaneres, respectivament, i Gertrudis
amb l'arquitecte Miquel Garriga i Roca, del Masnou. El pare del
nou-nat té trenta anys i ha posat al seu fill el nom que portava un
germà seu, mort a disset anys, no fa gaire.

I per imaginar l'aire que respira el petit Francesc, cal remarcar
només que l'àvia - que tot just té cinquanta anys - omple encara
la casa de la seva bellesa de guatemalteca i, malgrat el seu primer
cognom català, d'un graciós parlar exòtic on s'incrusten en desordre
paraules catalanes; que en l'ambient floten records de llunyans
cafetars, de mars tropicals i de punyals de pirates; que a taula, és
servit sovint arròs blanc amb [riioluo negra; que la pinya d'Amè
rica senyala els dies de festa i que al primer nét li diuen Paca.

Qui eren i d'on venien aquells catalans de soca, voltats, però,
d'alens estrangers, marcats d'estranys costums i esbravadisses remi
niscències? Quines onades viatgeres havien portat aquell infant a
néixer al tranquil recer de la platja barcelonina?

L'arbre genealògic dels Matheu comença el segle XII a Campins
del Vallès però la branca de la qual descendeix directament el petit
Francesc neix el segle disset amb el casament de Pau Matheu amb
Catarina. A través de cinc generacions de pura rel mataronina, els
Matheu seran mariners, corders, boters, comerciants de material de
marineria, rebent fusta de Nàpols i de Gènova per a construir bótes
(pipes) i exportant-les a ports mediterranis, esdevenint successiva
ment pilots, armadors i comerciants amb els seus propis vaixells.

El 1750, Joan Pau i la seva muller estan considerats com a
«personas de distinguida y acomodada posición social y econémicav'
i els seus fills seguiran el camí dels , pares i dels avis de fer els
estudis a les Escoles Pies de Mataró i després a l'Escola de Nàutica.
La de Mataró s'obrí l'any 1780 i fou suprimida l'any 1792 però
sis anys després fou disposat per Reial Ordre el trasllat a Mataró
de l'Escola de Nàutica d'Arenys; més tard fou donada l'ordre
de què cada població tingués la seva Escola pròpia. Els cinc
fills de Joan Pau, tots ells mariners, frisosos com ocells de niu,
deixaran de mica en mica els pares i germans per anar a raure a
ports llunyans i arrelar-hi: Miquel a Cadis on funda la seva llar,
casat amb ManueIa Batallin' i des d'on continua l'intercanvi co
mercial amb les colònies americanes havent obtingut el monopoli
de Cadis per a exportar. Joan Pau l'imita i s'instaHa a Sanlúcar

Fragments delllibre
biogràfic sobre
Francesc Matheu. escrit
per lasevafilla Roser.
A part el fragment que
parla directenent deM.
G. R ens ha semblat
quela resta que s'ha
inclòs ens ajudarà a
copsar rambient del
seu entom.
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de Barrameda que el reté definitivament quan hi pren muller;
però resta fidel a la seva inclinació per al comerç marítim. Dels
altres germans, els de més empenta seran Jaume, que arriba fins
a Guatemala, i hi mor fadrí després d'acumular una important
fortuna; i Domingo que rebia a vint-i-un anys ci titol de pilot de
"mar afuem» i el comanament de vaixells en viatges a Centre i
Sud Amèrica amb vaixell propi . Per últim es fixà a Buenos Aires
on fundà una casa de Comissíons i Consignacions. Però no és l'ésser
home d'empresa,el que el va elevar a primera figura d'aquell pais,
sinó l'haver estat un batallador - com sembla ho havia estat també
a la seva terra -. Abandonà els seus negocis, s'enrolà al Terç
Català contra els invasors anglesos en la defensa dels drets de la
seva nova pàtria; actuà sol al front de només vint homes i al terrat
de casa seva instaHà un canó en la cèlebre acció dita "de las Azo
teas» .'

Restava el fill cinquè, Francesc, al qual no pogué retenir tam
poc ni la soledat dels pares ni l'amor de la muller, Teresa, filla
de mariner, ni la illusió del fill únic i la poca edat d'aquest. Les
terres on el seu germà Jaume s'enriquia i Ics possibilitats de fer
cll també una fortuna, eren un esquer poderós; i féu corn els seus
germans: navegar, treballar, barallar-se amb la sort. I mentre els
fulls dels comptes i les guies creuaven les mars de Veracruz a
Cadis, de Cadis a Ilonduras, detallant: " ... benut 17 mocadors
de gaza _ . sis bossas de posar dinés - deu cordons de rellotche
vintidos mantellinas de gaza . . .», el petit Josep Matheu i Ribera,
nét de mariners, seguia a Mataró el camí del pare i dels oncles:
uns anys a les Escoles Pies i scguidament a la Rcal Escuela de
Nàutica del gremio de Mercantes, establerta a l'edifici que cons
trui en Ics seves pròpies drassanes. De manera que quan Francesc
va sentir velleïtats de cridar prop seu la muller i el fill, el seu
oncle Francesc XicoIa podia enviar-li, el gener de 1803, la carta
que, entre altres coses diu: «parece solicites tu mujer y tu hijo
pasen a esa (Nueva Guatemala); todos Ics aconsejamos que sí, que
vayan ... pues ella buena gana tiene dc ir a verte. Tu hijo es muy
hàbil de piloto, se puede encargar por cualquiera carrera de co
merclO. .. »

Aquesta anada tan glatida per Teresa, havia estat preparada
amb temps per l'oncle previsor, que en escriure la carta el gener
de 1803 tenia ja a les mans el permís de l'Escola de Nàutica, da
tat de novembre de 1802, perquè el deixeble Josep Matheu i Ribera
pogués anar a embarcar-se a Cadis. Per fi, el gener de 1804, el
capità i mestre de la corbeta San Miguel, alias La Feliz, rebia
ordre d'admetre i portar a mare i fill fins al port d'Honduras,
perquè d'allà poguessin passar a la Nova Guatemala.

Tres mesos de navegar. a la sort del vent i de la vela fins al
port d'Honduras; després, per via fluvial, terra endins fins a

El Salto del Agua d'on sortien les caravanes per a travessar el país
cap a la nova capital i altres poblacions.

El 1804, la Nova Guatemala compta només vint-i-nou anys;
però els fugitius de la destruïda Antigua, han triat bé l'emplaça.
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ment: en l'ampla vall, a gairebé 1.500 metres d'altura, han re
construït les cases i les han fet també emblanquinades i decorades
amb rajoles; baixes per mor dels terratrèmols, flanquejades de
grans finestres sumptuosament enreixades, voltades de jardins. És la
regió de la canya dolça i del cafè, del cacau i de les fruites deli
toses; abraçada per rius, voltada de llacs, vigilada per volcans.

Allà arriba Josep amb els seus dinou anys plens d'i Husions
i es posa a .treballar vora el seu pare i segurament també amb
l'oncle Jaume. Aquest, de mica en mica, va posant en el fi ll la
confiança mateixa que havia posat en el pare i ho fa evident quatre
anys més tard quan redacta el seu testament i nomena alvaceas
"a mi hermano Francisco Matheu y a su hijo D. José Matheu, mi
sobrino». A aquest, particularment, el nomena dues vegades, millo
rant-lo, a la Memòria adjunta al testament .

Passats cinc' anys, el 1813, actua de padrí en el casament del
seu nebot Josep que, associat ara amb el seu parc, s'ha creat
una posició i ha triat muller d'ascendència catalana pel pare i
de sang vasea per la mare : es diu Mercedes Jacas i Goicoehea.

Quan els nuvis es presenten a la Parròquia de San Sebastià n,
per a efectuar la cerimònia del casament, topen amh un impedí
ment: és que la núvia no ha complert encara els dotze anys fixats
per la llei. De manera que és tornada a casa seva i sols al cap
d'uns dies, el 21 de març del 1813 es pot celebrar la cerimònia .
Aquesta vegada la nena surt de l'església convertida en senyora.
Fam ília i amics s'ajunten al gr1!n menjador on està preparat el
dinar de la festa; però la núvia s'ha fet fonedissa; cal cercar-la
de cambra en cambra fins a trobar-la molt aqueferada davant d'una
gran casa de nines amb què juga com els altres dies.

La nova casadeta no esborra de seguida el plec marcat pels
hàbits de nena. Continua la seva vida habitual i sovint, al vespre,
s'adorm de cap a la tanla; aleshores, l'índia fidel o bé Josep,
l'agafen d'un braçat i la porten així fins al llit, com se fa amb
els infants.

Tres' anys després, els neix el primer fill, una noia. Mercedes
està radiant i, de contenta, posa al costat del nadó, dintre el bressol,
una de les seves nines, «Mireu - diu rient - n'he tingut dos,»
AI cap de tres anys més, ve al món una altra filla, però aquest
naixement té lloc al nord de la península, departament mexícà: a
la ciutat i port dc Campeche, San Francisco, on el jove matrimoni
ha anat a plantar la seva llar: terra baixa coberta de selva verge,
esbotzada de grans rius navegables, poblada gairebé totalment per
indis maies i mestissos. Allí, Josep continua rebent de Cadis i de
Barcelona, peces i peces de ciiuilla de terciopelo, dotzenes i dotze
nes de mocadors, de mitges, de mantellines; i envia, en bescanvi,
carregaments de sucre, de cafè i d'anyil, tan preat. Ara es maneja
sol, perquè el seu pare, després d'una llarga estada que ha fet a Bue
nos Aires per a acomiadar-se del seu germà Domingo, ha tornat a
la terra enyorada, a Mataró; i en el temps que té determinat de
restar a Campeche va acreixent la seva fortuna i li neix el primer
noi, l'hereu, que serà inscrit a la parròquia de la Concepció com
«un niño blanco, hijo de José Matheu, blanco y D.' Mercedes Jacas, 61
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blanca». Aquest nen portarà el nom de José, Cristóbal de la San.
tisima Trinidad i serà el primer ciutadà del Mèxic lliure. l no tin
drà un any encara quan el seu pare, Josep, que es considera a bas
tament enriquit per haver assolit li xifra en pesos tinguda com a fita
d'un somni realitzat, prepara la seva sortida cercant la manera
d'embarcar, juntament amb ell i els seus, tota la seva fortuna. Un
capità amic li dóna la solució i, en efecte, en el vaixell on puja amb
la família i els servents, hi va també el seu darrer carregament d'a
nyil i cada saquet d'anyí! porta dintre, ben ensorrada, una quantitat
d'or en barres. Aquest amagatall, ningú, fora del capità, no podria
descobrir-lo i el viatge s'emprèn amb confiança; les nenes juguen
dalt del pont, i Mercedes alleta el seu fill, que va creixent durant
la llarga travessia. No han de pensar més que en l'alegria de
l'arribada.

A quin punt i en quin dia s'esdevingué el malastre? Tres
mesos de navegar creuant veles i velcs; per dissort, una d'elles no
fou blanca. Els tocà a ells, enmig de la soledat marina, la topada
amb el vaixell pirata . Després dels senyals vingué l'abordatge i la
tècnica coneguda: el capità emmordassat i lligat al pal major; els
passatgers amenaçats amb les pistoles de pedernal, el vaixell escoro
collat a fons. Josep Matheu, dret, immòbil, veu passar del seu
pont al pont pirata tots els seus valors: joies, vaixella de pla ta i,
un a un, els preats saquets d'anyí! que s'emporten el fruit de tants
anys de treball, la fortuna sencera, el benestar de la seva famí lia i
del seu pare que l'espera . La seva muller ha tingut temps de reunir
les seves joies menys vistents, posar-Ies dins un mocador de ba
tista i donar-les a Mariquita que té sis anys, perquè ho amagui.
Els pirates no li fan cap mal però li prenen cI mocador pesant
d'or i de pedreria, s'asseuen al voltant d'una taula per a repartir
s'ho i, un d'ells asseu la nena sobre els seus genolls. Mariquita
veu esteses sobre la taula les joies familiars i no calla: «Esto es
de mama. Esto también es de mamà.» Els homes li donen llamina
dures perquè calli , però l'infant protesta: "A ti no te quiero
porque te Ilevas lo que es de papa y de mamà.»

Quelcom, però, ha estat salvat: asseguda en un racó de la
cabina, Mercedes, desbotonada la part alta del cos del vestit, alleta
el seu fill; i el tendre caparró clou l'obertura per on la mare ha
ficat, de les seves joies, les millors : penjoll, arracades, collar. i un
braçalet de meravellosos òpals rosa voltats d'un rengle de dia.
mants i un altre de maragdes, emmarcats d'or i esmalts.'

En desembarcar a Barcelona, el primer gest de Josep és llogar
un cavall i anar a Mataró a veure el seu pare. De l'abordatge no
li'n resarà un mot; «potser fóra la seva mort», deia. L'endemà
se'n lama a Barcelona a organitzar la seva vida per a la nova lluita
de refer-se, amb el treball, una posició digna.

És ben cert que Francesc no s'adonarà mai del malastre i atri
buirà a caprici o descurança la relativa simplicitat del viure Iami
liar. Només, de tard en tard, reclama: «¿Por qué no me servis
en las fuentes de plata como acostumbramos? Yo say rico, tengo
mucho dinero!» Mercedes, dolcíssima, tota bonesa, fa tan bé el



joc al seu marit que Francesc viurà cregut, fins al darrer moment,
que el fill ha portat d'Amèrica la fortuna íntegra.

Josep ha ínstaHat la família a Mataró, a la casa pairal del
carrer de sant Ramon on la muller continua donant-li, cada tres
o quatre anys, un nou fill fins el 1843, quan les filles grans són
ja casades í Josep, l'hereu, estudia lleis a Barcelona.

Aquest estudiant és el que, anys més tard, casat, traslladarà
l'arbre dels Matheu a Barcelona; el que hem ja vist al pis del
carrer de Cassador amb Pepa, la callada i vibrant muller, els
pares i els joves germans, tots ells inclinats sobre el bressol on
dorm el primer fill i continuador del nom: Francesc Matheu
i Fornells.

Els primers estudis de l'hereu foren a l'acreditat collegi del
senyor Jaume Puig i Roldós, situat en una casa de la placeta de
Milans, eixamplament del carrer del mateix nom que relliga els
carrers d'Ataulf i de Gignàs al d'Avinyó. És un collegi de pocs
nens, triats entre les millors famílies d'aquella Barcelona; inici
de vida social, primera experiència del món.

Som al maig de 1859 i a Barcelona té lloc un acte transcen
dental : la restauració dels Jocs Florals. La festa inicial és celebrada
al Saló de Cent de l'Ajuntarnent.iel primer diumenge, que s'escau el
dia u. Josep Matheu i Jacas hi va, acompanyat del seu fill gran,
Francesc, que en aquell moment està a frec dels set anys i mig.
Probablement, els seus ulls d'infant oberts a l'espectacle, no deuen
copsar tota la magnificència dels murs venerables coberts de domàs
carmesí ni el iglatir de la multitud que omple la sala de gom a
gom. Però el 'seu pare li ha explicat qui és el personatge que es
veu, pintat i emmarcat sota el ric dosser, a la dreta del retrat de la
Reina Regent; de manera que, abans de començar els Jocs, ha
fet la coneixença del qui establí a Catalunya la festa de la Poesia,
l'Amador de la Gentilesa. I quan, al toc de la una, entren els
macers de l'Ajuntament vestits de cerimònia i darrera d'ells, amb
tota pompa, les autoritats, els caps de la ciutat, el senyor Bisbe
i el seguici de personalitats; i sent xiuxiuejar al seu volt els noms
de Rubió i Ors, Pons i Gallarza, Víctor Balaguer, Antoni de Boía
rull, comprèn que allò és diferent del que ha vist fins ara i que
el que passarà allí serà una cosa excepcional. El que no pot sos
pitar és que les paraules .que sentirà .se li clavin tan endins. i li

des de les cicatrius encara tendres de les derrocades muralles,
onejen camps de blat plana amunt estesos.' En veritat, no li
vaga de caçar sinó els diumenges perquè està fent el batxillerat
a casa del senyor Càndid Antiga, al carrer del Governador' on, sense
gaire entusiasme però conscienciosament, és deixeble ben con- 63
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sideral. En aquest collegi acaba els estudis i seguint Ics seves in
c1inacions comença la carrera d'arquitectura; i a ningú de la Ia
mília se li ocorreria que estudiï i treballi les assignatures sota cap
altra direcció que la de l'oncle Garriga, el marit de Gertrudis
Matheu.

Miquel Garriga i Roca, té, entre altres títols el d'arquitecte
municipal; i, si és respectat, considerat i temut, no és sols pel
seu saber sinó pel seu caràcter difícil, del qual en parlen fins i tot
els diaris. Potser contribueix a la seva brusquedat i aspror, la con
trarietat d'haver fet en va, ara fa deu anys, els quatre projectes de
ciutat nova; perquè, encara que no li'n van aprovar un que havia
fet amb tota magnificència (perquè s'inspirava en la disposició
dels grans passeigs i vies de ciutats estrangeres) i cncara que la
ciutat realitzés altres projectes seus, ci cert és que, en plena con
trovèrsia entre els regidors i la Junta Consultiva, va caure com un
llamp la R.G . aprovant el projecte de Cerdà i el de l'oncle Garriga
restà arxivat, com els de tants d'altres.

Però treballa de valent i li són encomanades feines de corn
prom ís, com és ara la reforma del teatre del Liceu, destruït per
l'incendi de l'any 1861. Que no és cap llec, ho prova i ho cons
tataran les generacions que passin pel primer teatre de Barcelona.
Però ningú no sap de quina manera l'arquitecte ha solucionat nn
dels problemes que presenta un treball de tanta envergadura. Du
rant els dies que anava rumiant quina forma do naria a l'amfiteatre,
li va caldre anar a visitar el Governador i fer, a l'avantsala on
seia, una molt llarga espera. Miquel Garriga . tenia el seu barret

de copa reposant, boca enlaire, entre els genolls; meditava amb
el front inclinat i l'esguard distret sobre l'òval del barret, quan
de sobte, aquest li suggerí la idea: «si això és la forma del meu
crani, aquesta. forma ha d'ésser, necessàriament, acústica.» Amb
la mà estesa i els dits ajuntats, tallà l'òval en una tercera part;
el restant, convenientment ampliat, es convertí en el pla per a
l'actual amfiteatre.

Tots els encerts del mestre, però, no compensen el nebot de
l'esforç constant que suposa ajupir-se i provar de lligar amb un
temperament tan difícil; si l'arquitectura l'atreu, no es veu amb
cor de seguir treballant al costat de l'irascible oncle i, el segon
any de carrera, cerca un pretext per a suspendre definitivament
els estudis que per delicadesa familiar, considera impossible conti
nuar amb un altre mestre i es posa a treballar al costat del seu
pare en el negoci que conserva amb països de Centreamèrica.

1. Aquesta casa propietat de la'fsmília-Suari, i la 6eVa bessona que feia Can
tonada al carrer de ·Bases. varen ser comprades per l'A juntament amb motiu de les

obres per a descobrir la muralla romana i obrir un nou carrer.

2. Alberto H . Romero y Oscar Horacio .Elia: Domingo M.¡heu. Buenos
AireS 1965.

8. Una descendent de Miquel. casada. amb un Falla, 1'8 ser la mare del músic
compositor MIInuel de Falla i Matheu.
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4. La biografi a d'aq uest heroi , més tard preside nt deTa primera Junta es troba
en toles les enciclopè dies i en els llibres de text d'Argentina. Té un monument
¡ una plaça 8 Buenos Aires i amb el se-u nom fou batejat un dels pobl es fundats
el 1891.

S. Aqu estes JOies, arri bades per successió d irecta a la família Fêbregas-Jeces
.i després, per aliança. (l la de Sentmeoat-Fàbrcgas, desaparegueren durant la guerra
civi l de l 1936.

8. Des de l'agost de 1854. en què començaren a 'ser derrocades lea muralles de
Barcelona . a l j uny de 1859 e n q uè q uedà aprovat el projecte d'Ildefons Cerdà ¡ des
aparegui. de l tot el ci nye ll de pedra que envolteve la ciutat. el pla de Barcelona
era encara tot conreu! que anaven cedint lloc 8 la nova urbanit.r.ació a mida que 6'hi
marcaven els carrers. El 1866, doncs, el que avui és la Ronda de Sant Pere ere el
començament de camps de blat i és allà on els Metbeu anaven a caçar.

9. Avui carrer de Duran i Bas.
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La cucstiou d" cusn nchc , quc dcsdc remolos
sigles vieuc sicndo el voto general de esta ciu
dad , ha sida mirada por los gobicmos dc todos
matices <Juc sc han succdido , unns YCCCS COli
indifcroncin, con dosdcn otras, J' quizas sicmpro
con prcvcncion y cclos ; no sc ha resuelto jam ïis
do ulla manem convcnicnto al Estado J' al pnis,
y esta cs l ~ razc n dc qllc Barccloua COli su pl'C
oiosa topograñn , con s'u pucrt o al CClI tl'O del
Mcditcrrànco , <Jue , podria llcgnr Ü SCI' cscclcntc,
con el genio laborioso J' cmprcndcdor dc sus 1In
·bitnntcs, y con todos losclcrncntos dc riquczn J'
prosperidad qllc enciorra cn su sono , ha dcsccu
dido' del puesto que habia conquistado call su
valor, con su comercioYCOli su industria, digna
rival dc Gènova y Vcnccia , no pasando ahora
dc una capital de tercer 6rdcn la que esla lla
mada a ser la l'cina del Mcditcrnlnco.

Barcelona nació ceñida dc una foja de picdra,
y cn su primera época ocupaba solumcutc In porte
alia de la ciud.«] ell 11 11 r" ,1,«;i,1" 1"' l' iIl IO(I'O de
1 1 2 .:? 2 11l1 ~tl'U S, l'Oil ]01 ,7;,7 de !-; t1 jJVl'rtt· j l~; p l~ru e~

te l'l'irllt'l' cinto de la ciudad dc ..\11; 1,,,1 , caró al
CIII I'"j" del 11,,1111',,1 des.u-rol lo d" I" 1'(,),!n c: i/)lI , y
de la "pr¡; \lliallb: iu-cc ....: id:ul (l c c ll gTallrl "rl~ ¡-"': (" Ell
I:3G~ cousult.md» 1<Is ucccsidndc, del 1110'I<Clllu,
sill cstcn dcr la visin al porvcuir, y solarucnte
para rendir culto a la opiuion ilTc"i"li],le de Ja
época, sc lc\'allló el scgu ndo CCI'CO CII}" ) l'L'I' íIllCI l'u
fué de :i,Oar; metros COI< I ,:lll ,í'¡Odc 'l'l'c"flc ic,
Ell csic recin te vejct é la ciudad CUl1llal COli cs
trcclins y tort uoses callcs , J aJ'l'o\c e1lUllll0 el
tCl' l'CUOpaJ'n edificar privàudosc de luz , de l'atios,
ja rdiuos y dc toda clasc de dcsuhogos , ha.<la (¡"e
Cll lG'14 , cuando los mures no po<1iall ,)'n conte
norln poblacion , 8Cerigió el terr-er cerco COli
Ull pcrímctro dc G,2;)0 mctros y superficie dc
2 .180,G02, l'CI'O dcsgraciadamcntc no ' hemos
podido disfrular de cstc , IIUII C¡ UC reducidísimo
espacio , porc¡ue CII épcca cic infausta rccordaciou
para Caíuluña (aÏio 171D ) los barrios mas hcr
masos J' ricos dc la capital , hubicrou do coder
su puesto Ú la Ciudndeln " baluarte cic JUII<JUC
ras y Ostullors , rcducicndo el pcrimct ro li G,0:'I
motl'OSJ a 2. 018,17<1 la superfi cie , dcutro la
cual Barcelonaha continuado su couipri mido CI'C
cimicu ío , COll todos los inconvcuicntcs inhcrcn
tes a la faltn (\cI especio indispcusuhlc 1\ la hi
gícJle de II n g,'all centro I l,asta (jllC l'0I' HC'a l
órcloll dc 2·J cic ago~ to ,!t, 18:-,·¡' lra cuido cl último
muro , gl'ac.ias J lour ctcruo Ú la scg und« Isabel,
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Cll,ro nombro cnsulznr.in las gcncrncioncs mas
remotas , } Catnluña recordar" COli g rat ifud quc
dchc a su Reina cl engrandccimicnto de la ca
pital y cl lni llnntc perve nir qllc ta cspct'a,

Tl':;;1igos de nucsl 1"\\ oprcsion son la !':' (' ~t rcchns
)" tortuosos calles , la falla dc plaz;,, )" )';",'"s,
de jurdincs J' putios para dcsnhogo , la clcvuciou
dc nucstras mezquinas viviendas , y los ""1,tCI'
niucos dc la mayor parte dc ollas ; y como con
sccucncias de Ja mismn la fa lta de aire , de luz y
sol CII las habitaciouos , el ag rupamicnto de
183,'ï87 pcrsonas procisndas a albcl'ga r;e ell tall
rcducido pcrímotro que apellas lacan 11' 1'11

metros dc terrenc por cada una , cuaudo seg nll
los càlculos del célcbrc Lcvy ,admitidosen todos
los paises cultos , ncccsita 40 metros cada indi
viduo, no sicndo pues de admirar qlle l ~ cifrn
mortuòria sca mayor que la de Pans , y casi
doble que la de Lóndrcs , a pesal'de las vcntaj as
que nos da sobre aquellns capitalcs un clima
benign o, una atmosfera dcspejada y un brillanto
cielo,

Si Barcelona en su presente y cn lo pasado tieue
que deplorar los efectos de ràncies prcocupncio
lles y erro rcs de Gobicmos l'oca ilustrados, ahora
' l' ''' el dcnil,,) de las uniral las noi' ofre.." 0l"J1'tll ~

lI i<1 ;,,1 dc rCIJ:11'aei,," , e ll;1II ,10 rije lo; <1 ,'"t iIlO:; del
p"is 11 lla H. ·illa 'i" n soloallhela la fl'li eidall dc sus
gúlier llados "Cll:'1I1l1o d inunde enlcro t; lIJ1 iu:l.l

pa~o:-; ngigall t;uh>s h :i ~i a el pl'ogl'~ ;'; l) 111 (1(' ,11 y
materiu l ; cuundo pOl' todus part es sc ofreccu (I

uucst l'a vista mejoruscolosalos, Bnrcclcua, siciu
[" 'C rica y podcrosn con su iufatiguble acf ,,¡dad

y call su cspíritu em prcudcdor, 110 l'uedc quedar
l'Cz:tg;H!a , lli dejar de proponer al gobiomo de
S. ;11. proycctos g randiosos que estén ell nnuo
nia COli el dcsarrollo progrcsivodel presentosigla.

A V. E. cabo la euvidiable gloria de imnorta
lizarsc , inauguraudo la grandiosa olml del cn
sanchc on l'l'O de la higiene publica y privada,
de la industria, del' comercio ~ do la morulidad y
eu iutcrés de la Naciou entcra , que vcrú numen
tudes sus ingrèsos ú proporclOn del dcsarrollo
qne adquicrn la ciudad iudustrial y mercantil
l'O I' cscclcucia y 110 corrcspondcria a la honrosa
coufiauza qne V. B. mc ha dispcnsndo, si , par
tidnrio dc un rcducido cusauche , rne limitasc "
propouel' mejoras raqulticus que nuestros hijos
eal ificariau de mczquiuas , nj cotejurlas call la"
que sc cst ún realizaudo cu csto momcnto eu l'a
l'is, Mursolla , Arubcrcs , Sçb~ltl [ 'ol y eu la



iuisurn Capital de ¡':"PÚI<l, doudc la" bucuus doc
t riuas ;)(";)¡mn dc tcncr Ull l11'ill;)lIlc triuulo no

:;010 cou ci dcrribo de la Pucrta del Sol, sino
princJpalmente con una Real órden , que, fun
dada en altas razoncs de conveuiencia é hijicne,
considera ncccsario y urgente el ensanche de
aquella vms , cuya superficie de 7.7G3,757 me
tros se hnlla ocupada por 300,000 personas , cor
respcudiendo 25'871l metros a cada una, al poso
que :í los barceloneses, scgun be indicada, solo
Ics caben 11'144.

Las mejoras públieas son el espejo fiel de la
civilizacion , y particndo de cste principio con
viene dejar consignada alas generacioncs futuras
en monumeutos indelebles el espíritu del sigla ac
tual. Por esta mi ante-proyecto , trazado sobre el
plano de l por 5,000, que abraza la zona de cir
cuuvalacion y principales aveuidas de la Ciudad,
desde su confiu como el Mediterrànco , se hace
estensivo hasta las poblacioncs limítrofes, las
mas de e1JM situadas al pié de las montañas , que
cual anfitcatro circuyen , abrigau y defienden
la ciudad Condal: Por lo mismo, al paso que
tiende li unir la ciudad con el pueblo de Gracia
para acallar las urgencias del momeuto, deja
trazada la senda de la futura poblaciou , Iibràn
dola de las trabas que en el pervenir contengau
su progl'eso.

En ci sigla presente en qne se aprecia todo lo
graude J lo bella, en que los hornbres descau
,le,01l",0\\'or ,\n{l'liamcnte sus ideas , en el que no
ha)' dificultades iusupcrablcs , en ci sigla del
\'apor , de la electricidad y de las vins férreas ,
en el sigla de agignntadas empresas, talcs como
el túnelen el canal de la Mauchn , la via férrca
subterrúnea de Paris destinada ú centuplicar el
inmenso trafico de aquella grandiosa capital, lns
ciudadcs flotantes para recòrrer el uuiverso , y
otras J' otras no podemos contentarnos con un
limitado ensanche, ¿ Y qué razon podria justifi-

?

cal' el privnr li la segllnda capital de España ,de
sn natural y progresivo desarrollo? Se crec acaso
que el genio de estos habitantes ha degenerado
en pnnto ú actividad ? Carcccmos tal vez de in
dustria para levantar una ciudad que rivalice cou
las primeras del mundo ? La posicion de Barce
lona en ci centro del Mediterrñneo deJarú de lla
mar a su puerto el comercio de todas las nacio
nes, cuando el Istmo de Snez acorte las distancies,
y facilite las comunicacioncs con 10$ paises mas
remotos , si los buques tienen f,leil entrada J' sc-, 71
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gu I'o ahl'igo cu nucst ro pucrto ? Doja rú de crecer
nuest ra industria, tan lucgo como tcnga espncio
en qnc movcrse , nmlti plicündose hasta el puuto
UC bastar al consumo ur! pais ? Pod rñ menes de
elevarse 6. una cifra f~1J1110sa la 'l"C Barcelona
ponga en las arens del Te-oro por su nucva con-:
tribucion UC inmueblcs , :y mas aun pOl' la incal
euluhlc mulf iplieacion ,Ic su eomcrcio y l'0l' SIlS

industrialcs tic lo,la, categCll'i~~?

la colocuciou dc los c.lific ios p úblicos
Ja SL'a ,,1 cent ro Ú Ja en cl perimctro scg nn >pa

sn importancia , l :;¡t..~go d:t J' destino J el :'l'·CI:ll ur
:í e iG d il~ iudu-trias , '{Il e I li !!' :-: 11:-: 1'I'o('t'd il\lit' lI t o:-;

I) p0t' :'1I ruido incomodun (¡ lo:' vcciuos , los h~l'

rios 'Inc dcbierau ocupnr; el destinar 1'~1'f< la
clasc obrera si" lllpl'c ntcndible , clcmcnto dc l'i
,¡"cza J podcrío l'~ra u na poblaeiou fabl'il , ot ros
lxu-rios COli hahitacioncs cómodns l'CI'O ccouómi
Cas "I alcuncc de sus fort unas , ci l'cglamentar
b.uulos dc policín 'l'te ulcanznscu las poblacioucs
comarcauas p"l'a la dcbida uuifonnidud , la nlt lira
de los c,lificios <¡ne cn mi concepte no dcbcrian
pa,a.' dc dos ú Ircs pisos con súlanos y dcsvoucs ,
para que nadie sc veu privado del aire, lnz y
sol, tan convcnicnte fi la comodidad y fi la hi
giene J pOl' últ imo el pt'cYt~('r iníiuidad (lc miuu
ciosidailcs qllc \10 pucdcn tcncrsc en cuouta cn

un nntc-proyccto.
~Ji iuca dominantc ha sido evitar la monotonia

UC una ciudnd , eny~s manzauas y cdific ios dol
todo igu nlcs como succdc cn lu Barceloneta, con
fundeu al transcunte y prcficro vias en todas di
rcccioncs qllc acurtau las distnncias, trazar infini-'
dad rle manzanas con fondo capaz dc contoncr
g ,'an.1es pat ies y jardines , " Cg llbl' i z ~ l' !:l s culles
fi corr lcl dando " Jas dc primer úrdcu dcstina,1as
" l'ascos :.;0 metros dc unclro , 20 mctros ñ los de
scgundo órdcu , pudicndo uuas y otras contencr
dos ó mas íilns do arboludo en 1'1'0 de la sal\lhl'i
dad , primc,' olcmcuto qne he tenido en euonta ,



,
por últiuio i'l lus .lc tercer .ir,len les ba-t.m 10
metl'OS,

Las culles uuchas Cu ll l'diIlCi!):; 1111C 110 scan
ultos en ,1('lI1a:-5[a rccibcn J ..\ 1111 en invierno , los
bcn éfi cos ray o; del ';01, j' su piso sicuiprc scco
no iut roducc b luuucd.ul quc ,!tacc ins.uios los
edificios J sc prestau ademús ¿ 1~61'ticos corri-los
en beneficio del publico lluChalln abrigo en tiern
l'os lluviosos, y lc ponc a cubicrto tic lo; l'ayos
del sol en los uulorcs del \"C l'~~o : siu e Ulh.\I';';ú

en nucst ros «utcproyectos tic n úmeros 3 y <1 no
hemos queri.lo privarnos dc ilustrar el nsunto,
rsltllliatlll"lo; Loj o el sistctna admitidoeu la; 1'0
Llacioncs modcrnns , COIIIO 'I'urin y las mas im
portnutcs do los E;tatlos Uuidos, No he dcscui
dado tic t razur cspaciosas plazas para hcnuosco,
ccnvcnicncia y dcsahogo tic la poblucicn , ecu
tros <lc grandcs cstublccimicntos y <lc rcuuioncs
mas Ó menes import nut cs hajo ci punto tic vista
morcautil y faIJl·il.
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Escrit de Miquel Garriga i Roca referent a la polèmica sobre

la construcció delGran Teatre del Liceu



llE\I1TWU.

,\ coutinuacion iuscrtamos la tunuifestu-,
cion que nos ha dirigido nuosrro upreciuhle
compañero D. Migllel Gorriga relativa ú Ja
direccion de las obres del nucvo teatre de
Tr iuitarios que en su principio Ic Iuè COli fia
dn. Lo !lm~s la ~ que lias u lle C~II csic urqui 
teclo nos unpidc de entrar IIIngu llD de los
muchoscomcntar iosquc pudieramoshaccr ell
elogio de loconducta llor ~I observada en un
negocio que tan de cerca interesa ni honor
del arte y de los arquitcctos burccloncscs.
Asi nos coucrctar èmos Ú decil' que ci IC I1

guoge vertdico y decoroso con que lla truzu
do la l.listoria compendiosa de Ja parte ClUC
ha tenidc en la dircccion del cdificio cu)'as
rantústicas Iaclradas son ceusurudas con TíI

100 por todos loshombres que no tieucn es
Iragado el gusla. h. dadado un nuevo real
ce à las incontestables razones que ha nleaa-

.dcen su defensa . o

.Sres. Redadorts dtl Bolttintnciclópldico
de floblu arles.

B.rcelona 8 de Ju lio de 48l6.
l\Iuy Sres.. mios: con esta ~ecLa dirijo alos

.demb peri édicos de esta Canital v a los ne in ,
cipales dc la Cortcla siguientc umuifes taciou,
q ue es pero sc serviran Vds. inscrtar ell su Bo
Ictin cuciclcpéd ¡cu, (I uedandoles llOr ello COIII

plclum cntc ag radccido csic s u lIlas afcclisi -
ma S. S. Q. Il. S. M.

MI Gl: El. (J,\ IlR IGA ,. Hoc.\.

.·rh....."Il ..U.·eccloll de In.. obrn del
'.l'e.,ll·u dc 'l'rlnltnrlo.. Ilel·te..e • ~ ..-
te al Liceu de S. IU••" Ilel ..n lJuïla
J Hnbel Il.

Cu:tlltlo lu \"c ci honor dc reeibir el grato encar-'
go dc la formaeiun dclllru)cclo de ;ltJut:ll'eal ro,
llico dislan te mc ballal.la de crccr lJm'haLia dc lle
gar un dia co quc esta bOllOrilica misiulI seria p:tr;t
mi un manantial de ~bu ndall les di$guslo:l )" tll'
a.l largos sinsabores. Conliado cn mis debBcs fuer
l;¡S. ron ci buell cclo y \i \"o cntusia$ltlo tic Ull ¡lr
lluiteclo cspaiiol; al "isllllllbrar (Jue filis t rabajo~

¡han it. Stlr¡'¡r fjuizas Ull par ald u n JII lu;; tle otro rcs
pdable ar tista de ,,\Icl1 de cll'irilll'u , sl'llli anJcr
l'li mis "'ella~ la :,allt:re cat;¡\all:l, ) :u:u!llc' li ¡- Ull

elllpello la dilicil eltlpresa II IlC ~m IlIC urrccia. Tra
LajC tle::icsper adalllcntc ; i1uitll iulu Sill CC::i:.tr l'or la
l'spcr anza tic salir "cllcl'dur l' li una I~u.; ha. e ll llUC
lallto ~e inlercsaha d lJUt'lI 110mbre tic Iu:, :lftJuih'c
(¡ISeSjlaitule~. IIrt'Sculc t'U IlIJeu llias tllla ',Hil'I!;"l
tic l'rop~dos . t l U I~ si IlO Il ll~ l'S dall., ralilk;lr lut':IlI lt'
;'1 :' 11 mcrilu nr lislicu. 110 IIH c:,to lh'jarull dl' l'ru-
llar lo que Imcdc rcalizar ci hombrc . cualldu liclU'
por unico móvil dc sus acciunes ci hUlJor tic Stl pru
fcsioo. y la. gloria del pais ell (IUC uat·iera..

llis pianos, como me lo habia l'resumido, rucrulI
rm~lo~ Cll COl('ju COll los de )Jr . ThulIlcloul', Ui
reclor dc An luitl'Cluradc I:, . :scuc!a Ct'nlral de 1',,_
ris , y IlIC CUIIU la sa.lisfaccioll tic H'r lirdl'ri l!uslo:'
mios , li. llcsar de tOt1u el ClllltcilU, ClUC se puso .tU
les de manifieslo por parle dc alguno paralJue rc
r a)'csc la clcecion CD los dibujos , llUC ¡La à Ilresl'lI
lar nC)llcl distiug uido profcsor y a,l'ulajatlo :¡rtb l:t
COli laR Lucnos auspicios , fàcil es adid lt:tr ci ¡Il
teres quc mc tomari:l pam ,"cllcer cuantas tlilit:t1I-.
t.adC3 sc l)rC~cntascn Cll la rca li1.aciou de llli )lru~

yce-to ; as í es que eUl prcudi COR el malur celo I.J
lra za. de las !3 lljas sobrc ci local llUC fué Iglcsia ~ '

C4)R\i cnlo dc Trinilar ios, supcrando cuanlas dili
culladcs dcbicroo ofrccerscOle CD raZoD 3 las rui
nas del anliguo edi.ficio, q ueobSlruiao la localidOld

en todos sentides. Sin ayudantes , ni auxiliares ell
una.obra. de tanto empeüo , ocupado cie dia l'li 1;1

direccion iumediata dc la obra, que dc sde lucgu se
me confiara , pasaba la mayor part e dc la nochel'U
el e:Jtudio de los cortes l pcrmcuorcs dcl uuevu
ediñclo , d ibujàndolos en escala millor para Iacjli-,
lar 8U ioleligencia y no descuidandc la eomhiuaeior,
do IOll euchi1los, que mas tarde habian de cousIi 
11Iir una. armadura tan sélida Yeconómica , como la
scguridad dc los fuluros espcctadorcs j los iutere
ses tln lus Srcs. acclonlstu s dcmnndaban AIe ocup è
duruntc nlg unosdins ell la furumcion dc dela llaclu$
prceupucstos I que mcreclcron la aprobncion dc la
Empresa cncargadn de realiea r ci ediflcín hastn su
cuuclnsiourlcflnilivn; y no dcscansando Ull mmucn
10 si quieru , lugre poncr CIl curso dc cunstrucciou
ulla obra al parecur de tanta respousabllidad art¡ s
tica , estahlccicudo entre los trubajadores aquel
buen órden, (IUC 1\0 solo garantizaba su buen éxl
Iu, siuo que ascguraba hasta cicrte punto las vidas
de ccntcuares dc opcranos l!cslinadus ;Í rualiaarl a .

t:l hucn èrdcn, (IUC con Iodo el csmcrn que mc
fuè posiblc , logré cstablecer desde luego en la
obrn ell cuestion , ademas del obj etc qu e menciono
utriha , llevabn la mira rle aercditnr CJUC crn una
\ crdad matem àtica el presupuestc que lO haida
prc scn tado à la Socicdad . Pere il pesar mio, dcsdc
Ull principio la parte ecouómica de la ccnstru ccion
tllll:dó dcsatcudida , como lo probar é quizàs il de
hido ticrnpo.

Asi sc pnsaron alguuas scmanas ; entre tnuto J

1111 perdiendn tic, istn que l'I (,: llilll:in CII cucstien
portcnocta à la d ase de los que se llnman público!.
a Jlesar dc. (Jllcrersc SO:ilenN lo contrario por per 
:;l) lIa lJue 1\0 considcro colll"cnicnlc cilar, CUIll 

Illiclltlo ('on Ius dehr.res que mi prorcsioll IOC im
POIIC, mc c1irigi rescrndamcnle ;í la real Arade
mia dc nohles artes cic Salt "crnalldo con !eella 2

lle Agoslodel niio pró~illlo Ilasado, arompaii:illdole
Jas plant;t'i, los l'orlcs y abados de '.-ariasde Jas
ritChallas tll:C para ell'calro CII ru eslion habia di
hujadu, y Itjdir.IHlo t:r. sirvic."ic iluslrnrlOc con Stl S

Cl)lt sc~jos, (-.olno lo haLia \'eril1cadu )a l'un ulros
l'royedos lIlio~ lJt:cen dislinlas êpocas habia cen-
!'urado. .

l.a )lrctuttra )' huen celo COll cIIIC ziicOIpre me
!tallin f¡l\orcridu, me haeia ll l' ~ l ll : r Ol r tltlC llor esla
\ C~1. 110 scria ntCllflS ;lrortunntlo, Ilcro 111l~ cl¡ui\"o
l¡tlc: dd 11II Io (,li mis (~.;perilnlas . Ocnpado aljud
fl'spclable CII Cr¡1ll en ci 1I11\\\"0 nrrcr:lo dr. Jas cn~c
ilall7.aS (Juc Jc csl;in couliaclas, 110 pudo sill duda
!'i1 lisfaccr mis descos COD la pro nlilml <Jue lcnia
:tcredjtada 11) y así es <luC hubo dc ponermc en un
f.:rn ,·c comproruiso tall lucgo como por lo adelan
l.tdo del inter ior del cdificio se lrató de floner en
('-~ccucion la fachada pri ncipal del mi5mo. Duraole
tUllo c..;lc liclllJlo sc me haLia )taLlado \':arias \"Cecs
de las inlcnciones que sc leniao de l1e\lar .6. cabo
u~.~_!~.~:!I.il~:t..qU(L h:abia dibujado Alr. Yigui6-, el
mLc¡mo (IIIC ci Sr. Comision:ado me dió i conoter
I~~r. Jhtluinis~. ~CLCS(lrw~o. .r~l.i~ r~;;o -ru-;'
dado yo en que llcgun la IcgislacioD l'igente. na
die quc no Bea aprohado por una de las Academias
de noblcs a.rles de Espaiia. cstà autori zado para
IITQycrlfll'ui dirigir l;t5obra.s de Arquileclurn, crei
que aJlcsar dc scr ,'cridicas l q tlella.s inlenciones,
como lo reconoci dcsgrac-iadamente ma! tarde, -no
150 lIenria i. cíecla la rachada rcrerida. ,Cual de
bió dc scr mi ~rprc5n, cuando oi dc boca del Sr ,

(I) I.n rellt Acodm"iu d... S. t'arnllntlo èll ondo da
:11 du Muno do llUO.\in ' . lllto ho villlo ('nil Il~,.do D'li.
IlrnYl!('lo" dcl ontunclido talllra pormonirc!lloraoon cllOlí
"llu:ha Imosillacioo y punllGmicn tOl brillll nlca.~!SL

1111 1011 .proM por no .. cnlr.r fill competenci. y com
jlro;;¡SòS.· quC" DUlleD be lobil.lo inWrJlfelDr,

Escrit de MiquelGarriga
i Roca referenta la
polèmica sobre ta
coostrucció delGran
Teatre del liceu. del
Queell n'era autor del
projecte inicial.
Publicat a: Bolefin
Enciclopédicode
Nobles Artés . tomo t.
núm. 8, (16-VII-1846).
pàgs 124-1 26
Extret de' Arxiu
MunicipalAdminislrahu
de rAJuntament de
Barcelona Obres
Públiques Sèrie 311 .
Exp 880(Any1845)
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Comisiouade del Licco, que estaba resuelto 6. que
sc puslera en prúetiea csb Iachada , y que iba ú.
obtcnc- dcl.,E.lcllÍ.o. .Ayunlan~enlo ci permisoCQn
veniente para edincirta 1.f~nli~50 Ïrancamente que
ml: quede ntúnlto : salisrccho ell mi interior por la
hcn èvcla acogida que uno dc mistJibujosde ra
chada hnhin mcrccido de la Junta del Llceo , y
de los Sres . prestamlstas , agraciada tambicn con
la, aprebacíon, l'luc.habian dada iL mis trabajos
algunes de mis dignes eompañeros , iL cuya Iran
cacensuraIos__hnhia 60rue.1id~nsideré aja
fi? :lI. nje sCII~j'!!!!tl i~('íl .Y ..,Il¡,C.Jl¡u¡.se.rotunda
mento ;i. 10 que incom:itlcudamcP!e.se meindica
lla, llanda razoncs arlíslicas al Sr. Comisionado
que hubicran ecnvcncklc cumpletamente acual
qulcr etrc , que hubiese sido algo conccedcr en
bcllas art es. Si sc hubiese tratado de la adop
clon dc una Iachada , euye pcnsamiéhteIuesede::
bido :i ulla de mis aprecialiles comprofesores,
me bubiera reslguado gustosa a esta preferen-.
cia, l 110 me hubicse eonsiderade acreedor li la
1 :(~lIMlt;l 1l\'¡lJlica, 'Y mucho menesala desaproba
cien de mis ccmpañcros : pere intentar que diera
mi aprohacion-ú uuas faêliadas, que no haGra.
di uja o ningun ar UI et: o es auo ut uerian
a n uurse por Ull canño mal entcndido li uien no
C~;tpal '::. dihlljar UJ:¡¡ ~olo cornisaJ estoera de
lnasi.ltJo tlclIlgralJlc para mi, lJcmasiaclo lndeccro
sn para mi profeslon i me rcsisti, pués , a 1.11 ext
geneta. Dcsrlc 3CJucI memento fué fàcil prcvccr la
SUc rIc llUC mc cspcrnba. Conscguido el ohjeto
por partc tleI Sr. Uoruislcnado , dcspues de haber
obtenido 10\ firmadel arquitectaSr. Mestres, no era
dificil conocerque ci caràcter ligero y pocoescru
puloso del firmautehnbiade satisfaeerlemejor que
el flrme y pundhcnorcscqueen mi habia encontra
do; por estc 110 Iltubcé ellabandonarunadirecciou
que bnlos desvelosme habia ocasionado. Separéme
cn erecto de aquet eargo, no sin seotimiento de los
Sr('s. que ala. saxon rormahan la Empresade cons .
lruceioo dI} que hablé al)lTincipio. .

Esta reseiia nridiea , quo Dadie podrí desmen
lir en la malli mínima parte, buhiera desde ooton
.ces aclaudo Il.'> dudas que mi separacioD y silen
do motivaran;llero tranquiloen mi cOllcicucia, cs
peraba que los rc.sultaaos \'inicsen i\ sillccrarme,
que lai consecuencias üé mi ~1l:lr;\eil)1I vinil",,,cll a
demostrar l:to injusticia quo SI) me halli;L hecho,
imponiéndomo un sacrificio I quc ningull hllmllrc
de honor pucdc aceptar, y tlUC hubicra sido ccnsu
rada agriameole, pl"ro COli raZOIl, pOl' los l/oc l"S

liman en algo la ~Ioria. del arle 'i la cslimacilll\ de
sus profesores. Dcb.; decir sill.cmharl-:o, tlUC csic
ttilencio me ha llcrjudiC:ldo; no COlllClllos misOIlC
migoscon haber~o valido dc los mcdiosmas rCI)fO
hados para obtigarll\e ;i. rcqunciar a mi ea:rgo, hall
ida dcsacrctliliDdom6 paulalinamculc hast" ha
cerlU~ r.osp~q~.lo. anle la opiuiou l"iblica DQ solo
l.Io .t;~r9m8:· arnrales ~o ..so han comctido 011 la..

. . . qU8 ;JI!8 separo, no_,a~ a de erCCl os
gas~~,-1J.9", 6.u[n~raD becbQ,' si lO bullicsa
&eSuido al !rente] de aquella obra. Contiuuar eu
lDi sistema de dejar obrar alliempo, cualHlo ~c diL
por eierto que las' modilica.cioHc!' hccI!·;ïs ·~ mi·pro
yecto dearmadura han ralsilic..do esla.&jrtoilllllOr
lante del edülçio ; .çuaDJo84) díce de ca cu oêi
(Juala armaduq Iai comose halla allora dislluc.slil,
pucda uo dia consu huudim1ento, CILU\iar la Ihucrh\
amallares (Jo CSPCC laliore~j I)roscgolrgllardulltlosi
lencio, cuaoJ05êascgura qUl\:mdcrròcllan tudos
lo~.dias a. eenLeoarcs de durol) lluro. ellUlendar lo~

errores, que oi. Qda Ilaso so cOlOe len. IlO solo ruera
poner en duda mi hllwilde aptitud en ci arta quo
proteso, sinoq-e seria digQO do la musagria ceR
,Iura. & '6eYisto las modilicaciollc~ ¡'¡mi arUlildura,
que ha.o alarmada la los llombres nensatlores, 'i,
que-han.&ido desap,roba4as (lar ci mismo M;:--Yi
guié, direCtor ·,,-eftlatlerJ tic aq~~el(¡~ olJ~a l1{'sde <¡l.e

me separede ella.; tampocoestoy euterurto de lus
pcrmcuores, que han imlucidc Í1. tantes ). tan lm
pcrñocs gastos , y que halido disgustar ncccsar¡a
mcnteà los que'eontribuyencon su ulncro it cubrir
los.Pucde sln emburgc, ser cicrto, l es ta hillUlcsis,

. Cj~:Isar à reali.lad IIcnaria de luto allimares
de familias, me ímpoue un debcr s."lgrado tic rom
per ci silencio, que li no ser asi hubicm guardade
toda mivida. Yo (ui el autor de los pianos del Tea
Iro de Trinitarios en la parte interior realirada r ni
4:1\ la armadura, ni en las dos Iachadns parOl nada
hali entradc mi~ ideas ; durantc et Ilempc de Il!i
direccion ni un 6010 ntaravedi sc pcnlié por culpa
mia;en punto aluteres no lutervlne mas que Cll el
cobro de una parle reducida tic los honoraries (¡UC

aeredito ; solo 1i0Y responsable dc lo hechc en
l'I interiordel edilicio hasta el dia en que OlC scpa
r è : lo dcmas no me pertcnece dc ningun modo.
Aceplo gustoso aquella respcnsabilulad , y rccha
7.0 sobre la Irenle de Lais detractores , cualquiera
suposicion denigrante q:ue c~nlra mi persona Ú

ronducta sehaya heche ó pueda haccrsc en a',lc-
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Plànol de la façana
posterior del projecte

de reforma i ampliació
de l'EsglésiaParroquial
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Plànol defaçana
corresponental
projected'un edificial
d .del Tigrede
Barcelona Unade les
primeres obresque
realitzàa laciutat.
AMA - Obres
Particulars. - Exp. 203
c. -Any 1846.
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Projecte d'unacaseta
devigilància i quiosc
pera la venda de
begudes i bitllets, per
ubiCél(-1a a les Rambles
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Fragment d'unplànol
corresponenta un

prqecte dereforma del
Port deBarcelona

realitzatper M. Garriga i
Roca el novembre de

1856
AMA. • Obres

Públiques. · Exp. 1610
bis• 3/1.• Any1856.
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Projecte d'urinari públic
coronalsper estàtua
al.legòrica per ubicar·1o
alPla dePalau.
AMA. ' Obres
Pïctqoes..Exp. 1923
311.· Any 1857.
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Projecte d'urinari públic
cotonet per estàtua

aUegòrica per ubicar·1o
alPla dePalau.

AMA. Obres
Pèbliquea- Exp. 1923

3I1.-Any 1857.
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Projectesdequioscs
urinarisperubicar-los
endiferents llocs dela
ciutat.
AMA. · Obres
Públiques. - Exp. 1923
3/1.- Any1857.
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PLANTA. ALZADD YLD/fTE ,,_
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PI<'mol d'unrellotge
elèctric queesprojecta
installar-lc al Ptade la
Boqueria deBarcelona.
AMA.-Dbres
Públiques> Exp. 268Q.
311.- Any 1862
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Plànol d'alçat
corresponent a un
projecte de mercat

ubicat a laPlaça del
Padró i ald. Sant Pau

de Barcelona.
AMA.- Obres

Públquea- Exp. 2886
31l.-Any1863.
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Portada del Projecte de
reforma i millora dela
Barceloneta realitzat

per Garnga i Roca rany
1863.

AMA.- Obres
Públiques - Exp. 1-Z

bs.. Any 1863.
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Projecte de foni
monumental realitzat
per Garriga i Roca per
ubicar-la a la Plaça del
TeatredeBarcelona
AMA.- Obres
Públiques.- Exp. 2745
311.· Any 1864.
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Plànol defaçana j

memòria descriptiva del
projecte pera restaurar
una casa alel.dela
Portaterrisa. 17de
Barcelona.
AMA.- Obres
Particulars. Exp. 1703
C,·Any 1865,
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Planol de la planta dels r; I,,,/r ¡ i,.lrl,.
pisosd'una casaquees
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d'Aribau deBarcelona
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Plànol de façana dela
casa que esprqecta
construir ald . deGuifré
deBarcelona.
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Fitxa tècnica:

«Vista de l'edifici de l'Ajuntament»

Detall de la vista de:
Escenografia é iconografia o planogeométricodel Pueblo del Masnou

(plànol manuscrit, 1846).
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Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Núm. inventari: 558
Objecte: gravat (quadre) antequam 1845.
Descripció física: 50,50 x 56,50 (mides amb marc).
Forma d'íngrés: donatiu de l'Ajuntament.
Descripció: gravat (litografia) dibuixat i litografiat per Onofre Alsamora, se
gons projecte de Miquel Garriga i Roca. Bon estat de conservació però pre
senta lleugeres patologies .
Comentari: AI peu del dibuix figura la llegenda següent:

VISTA DE LAS NUEVAS CASAS CONSISTORIALES DEL MASNOU.
Inventor y Director D. Miguel Garriga arquitecta de la Real Academia de Sn.
Fo. - Dibujado en Prespectiva y Litografiado por Onofre Alsamora.
Que por el celo de su Ayuntamiento y à impulsos de la generosidad de sus
vecinos que adelantarón sin interes alguno los cauda les necesarios; se
construyeron el 1845 año 13 del Reinado de la Augusta é idolatrada Reina de
España da! lsebel Z" de Borbon; en cuya época favorable porhaberse afianzado
la paz despues de terribles y recientes convulsiones, se esmeraron en promover
la felicidad del terri torio de su mando, las dos primeras autoridades, el Exmo .
SD. Manuel de la Concha, Teniente General de los Ejercitos Nacionales, como
Comandante general de Cataluña, yel Y.S. D. José Maria de Gispert, Gefe
superior Potitico de Barcelona . 109
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En una primera observac ió, a part de veure la magnifi cència d'aquest edifici,
que si féssim una comparació amb altres edif icis d'ajuntaments de la resta de
la comarca veuríem que sols és comparable amb el de la capital: Mataró (re
form at per Ga rriga i Roca). Però a part del valor arquitectònic, ca l destacar
que és un edifici amb dues façanes principals. També podem veure que és
una llàstima que en un edific i d'aquestes característiques no tingui la perspec
tiva que es mere ixi ja que hauria d'estar situat en una plaça. Això fou perqu è la
divisòria entre el Masnou i Ocata era el torrent Riquers (ara una part carrer
Tomàs Vives i l'altra Roger de Flor) i com que van constru ir l'edifici en terrenys
d'Ocata, en el solar previst per a la plaça, s'hi va edificar (actualment les cases
núm . 2 i 3 del carrer Prat de la Riba) , de manera que la nova plaça, en lloc de
fer-la davant de l'Ajuntament es va fer al bell mig d'Ocata, on ara es troba la
plaça d'aquest nom.
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