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5.5. Aspectes arquitectònics

— La reglamentació arquitectònica envers la construcció de noves cases de la Missió

Al recull de documents intitulat Istituti e funzioni de l’antic arxiu de la Casa de Montecitorio, 

actualment conservat al Colegio Leoniano de Roma, s’apleguen diversos escrits rellevants 

per a l’estudi de les condicions a observar en l’establiment de noves cases de la Missió 

fundades pels paüls entre els segles XVII i XVIII a França, Itàlia i Espanya.627 A través 

d’aquests documents hem pogut observar que la congregació tenia estipulats quins 

espais cenobials havien de ser presents per a facilitar la vida regular dels membres d’una 

comunitat en un nou establiment.

Un exemple d’aquestes disposicions envers la construcció i l’organització de l’espai seria 

l’escrit relatiu a les fundacions que es practicaven a la província italiana de la congregació 

al segle XVII. En aquesta relació es determinava que els establiments de noves cases 

havien de realitzar-se a una ciutat en què per ordinari residís el bisbe. Tanmateix, per 

efectuar-la s’havia de comptar amb almenys dotze membres, vuit sacerdots i quatre laics, 

amb l’objectiu de poder portar a terme els ministeris relacionats amb l’ensenyança a la 

ciutat i amb les missions al camp. Alhora s’afegia que la casa on residissin, perquè 

resultés còmoda per a la congregació i per a la pràctica de les seves funcions, en un inici 

requeria, com a mínim, de vint-i-cinc cambres, una cuina, un rebost, un refetor, una 

infermeria, una llibreria i un oratori on celebrar la missa i altres funcions sacres, ja que 

com es puntualitzava «la congregazione non há premura d’haver chiesa publica», 

afirmació a partir de la qual es desprèn que en el moment de l’establiment de la comunitat, 

aquesta no tenia un especial interès o no li era prioritari disposar d’una església 

pública.628 Les indicacions finalitzaven esmentant que si es pogués comptar amb un petit 

jardí, aquest encara permetria una millor comoditat. 

Pel que respecta a l’assumpte de l’església, disposem d’una altra memòria, escrita pel 

superior general René Alméras (1613-1672), que s’envià a Itàlia per tractar la fundació de 

la Casa de la Missió a Nàpols el 1668.629 En aquest escrit el superior presentava un altre 

cop quins mínims a escala estructural havia de tenir una casa per a l’establiment dels 

paüls. Així doncs, considerava que si aquesta comunitat havia de realitzar missions, el                                                         
627 APRCM, Montecitorio, Istituti e funzioni, ff. 295r-335r (ss. XVII i XVIII)
628 Ibid., f. 297v
629 Ibid., ff. 299r-299v
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nombre mínim de sacerdots havia de ser d’entre set i vuit membres, a més de tres o 

quatre llecs. Tanmateix afirmava que una casa apropiada per a la congregació havia de 

disposar d’una capella i una sagristia, un refetor, una cuina, un rebost, una sala petita per 

poder parlar amb els externs i un jardí per gaudir de l’aire lliure si els era precís.

El document també aclaria que si els senyors que exercien el patronatge de la fundació, 

és a dir, els que n’assumien el cost i la renda anual, localitzaven una església perquè la 

Congregació de la Missió en fos titular i hi practiqués les funcions sacres, calia fer-los 

veure que un temple no era necessari ni útil per aquest institut, perquè si disposaven 

d’una capella petita, inclús si aquesta es trobava a l’interior del cenobi com ocorria a 

Roma, ja tenien prou per exercir les seves funcions i que el realment necessari inicialment

per al seu establiment era la manutenció i l’habitatge de la comunitat.630

Unes darreres instruccions, escrites al segle XVIII per a tenir en compte durant 

l’establiment de cases de la Missió a Itàlia, França i Espanya, aclaria el motiu d’aquest 

refús cap a la tinença d’una església pública. Així doncs, especificava que la congregació 

no havia de portar a terme funcions de confessió ni predicació, perquè aquestes tasques 

els prendrien el temps que havien de dedicar a l’escomesa principal de la comunitat, és a 

dir, la realització de les missions al camp i a les poblacions més necessitades. Aclarien, 

però, que els era necessària una bona capella, per poder dur a terme totes les funcions 

sacres i solemnes envers els membres de la comunitat i els seus ordenants i 

exercitants.631

Revisades aquestes reglamentacions, podem afirmar que la Casa de la Missió a 

Barcelona complia aquests preceptes. El 1703 Francesc Senjust ja havia acomodat unes 

cases aïllades a la ciutat, al capdamunt del carrer Tallers, per acollir la comunitat dels 

paüls, i aquestes disposaven d’un oratori per poder celebrar l’Eucaristia, a més d’una 

cuina nova, un rebost, un estudi i un hort, entre altres estances no descrites a la 

documentació de què disposem.632 De totes maneres, l’augment d’ordenants i exercitants 

que diàriament s’allotjaven al seu establiment per fer els exercicis espirituals comportà                                                         
630 «Il est a remarquer que si les messieurs nous trouvaient quelque belle église dont ils fissent grand état et 
qu’ils nous voulussent compter comme un grand avantage pour nous, il sera bon de leur faire entendre que 
nous comptons cela pour peu en ce qui regarde notre établissement, puis que cela ne nous est pour nous 
nécessaire ni fort utile; mois qu’il nous suffit pour nos fonctions d’avoir une petite chapelle, même au de
dans de la maison comme à Rome, et que le principal est la subsistance et le logement nécessaire», 
APRCM, Montecitorio, Istituti e funzioni, f. 299v
631 Ibid., f. 301v
632 AHCB, Arxiu del Veguer, Llicències d’obres, XXXIV-06, s.f. (expedient de Francesc Senjust, 1685)
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que el 2 de gener de 1705 es posés la primera pedra per al bastiment d’una església per 

a la casa i que el 1710 s’aprovés un projecte constructiu que preveia l’edificació d’un nou

temple a l’hort. 

Les ordenances relatives a la Casa de la Missió a Barcelona i les descripcions d’ens 

coetanis permeten reconèixer que el temple dels paüls no tenia funcions d’església 

pública, és a dir, no era diàriament oberta al culte de tots els ciutadans devots. 633

Ordinàriament l’església era freqüentada pels sacerdots, germans coadjutors i els 

religiosos i homes seglars convictors que assistien a la Casa de la Missió per fer els seus 

exercicis i retirs espirituals, tant a tall individual com en comú durant les témpores; però no 

era així per a la resta de ciutadans, que només hi accedien els dies en què se celebraven 

festivitats assenyalades.634 Respecte a les dones, el seu accés es permetia només en 

diades extraordinàries o de primera classe, com era la festivitat de sant Vicenç de Paül, el 

19 de juliol.635 Aquest fet no era un cas exclusiu de la casa barcelonina, sinó que també 

ocorria a Roma636 i tenia una conseqüència directa en la distribució dels espais cenobials, 

la qual ens explica la preferència per la situació del temple a l’interior de les cases i la 

inexistència d’un accés directe al mateix des de la via pública. També hem de comptar 

amb el fet que nombrosos sacerdots marxaven del cenobi durant diversos mesos a l’any 

per fer missions al camp, pel que el temple quedava freqüentat pels directors espirituals, 

juntament amb els exercitants i els sacerdots impedits o amb massa edat per realitzar 

desplaçaments a zones rurals aïllades.

Tot i les regles que impedien l'accés de les dones al recinte, les ordenances també 

adverteixen que a la Casa de la Missió solia accedir-hi alguns cops l’any la neboda del 

fundador, és a dir, Teresa Senjust i de Planella, juntament amb la seva comitiva. Quan ho                                                         
633 «El capítulo no se deve tener en las fiestas de primera y segunda classe, en las quales el pueblo es 
atenido a assistir a la Santa Missa», a BRUB, ms. 620, p. 40 (Guillaume Viellescases, Ordenanzas de la 
visita del año de 1732, pp. 13-47)
634 Les festivitats en què hi havia prèdiques, indulgència de les quaranta hores o exposició de les relíquies i 
del Santíssim a l’altar major eren el 19 de març, diada de sant Josep, patró dels seminaris; 3 de maig, festa 
de la creu; 19 de juliol i 27 de setembre, festivitat i defunció de sant Vicenç de Paül; 30 de juliol, sant Abdó i 
Senén; 4 de novembre, festa de sant Carles Borromeu; 6 de novembre, festa de sant Sever; 24 de 
desembre, Te Deum; i el Dijous Sant, moment en què s’exposava el monument de Setmana Santa. ACA, 
ORM, Monacales-Universidad, leg. 96, s. p. (1753); AHCB, Diario de Barcelona, núm. 35, p. 137 (04-XI-
1792); núm. 211, p. 869 (30-VII-1797); núm. 199, p. 1922 (18-VII-1822)
635 «Si alguno [sacerdote] quisiesse celebrar la primera missa, ó cantarla, [el prefecto de la iglesia] no lo 
admitirá sin especial ó general licencia del superior y le dará a entender que las mugeres no podrán entrar 
en la Iglesia», a BRUB, ms. 144, p. 150; «En la iglesia del Seminario comunmente no entran mujeres», a 
BRUB, ms. 2150/2, f. 4v; «S’ha celebrat la festa de Sant Vicente de Paül en la iglésia d’estos padres del 
seminari o Congregació de la Missió, qual iglésia hem entrat Rafel i jo i altres persones a resar al sant, i en 
est dia també dones», a AHCB, ms. A, núm. 252, pp. 24-26
636 PISTOLESI 2017, p. 75
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feia, anava acompanyada del superior i d’un sacerdot escollit per aquest, mentre que la 

resta de membres havien de restar closos a les habitacions fins a la seva partida.637

— Aspectes formals de les cases de la Missió

Pel que fa a l’aspecte formal de les seves construccions, una oportuna síntesi sobre el 

pensament que el fundador Vicenç de Paül i els superiors generals francesos tingueren al 

respecte la constitueix un manuscrit redactat el 1959 per part del sacerdot Félix 

Contassot, La vie matérielle des Missionnaires, el qual versava sobre les conviccions de la 

Congregació de la Missió envers els aspectes materials de la seva convivència durant els 

segles XVII i XVIII.

Al respecte, Contassot recollia que sant Vicenç de Paül determinà, a través de la seva 

correspondència, que les cases de la Missió havien de mostrar, per mitjà de les mateixes 

pedres que les constituïen, el reflex de les virtuts fonamentals del seu institut, és a dir, la 

simplicitat i la pobresa propugnades a les regles de la congregació. També explicava al 

superior de la casa de Roma que desitjava que el seu establiment no fos fastuós ni 

pretensiós, perquè les obres de Déu es feien d’aquella forma i les obres mundanes de 

l’altra.638 Així doncs, considerava que els religiosos no havien d’emprendre la construcció 

d’edificis bells i aclaria, a més, que treballar per embellir una casa religiosa o emprendre-

hi alguna altra labor innecessària, contravenia la virtut de la pobretat. 639 Tanmateix 

observava que les comoditats aplicades a una casa, com la projecció d’uns bells 

corredors o la pràctica d’altres ajustaments en benefici del fet estètic, podien fer que els 

seus religiosos no s’hi volguessin deslligar i no poguessin aclimatar-se a altres cases de la 

Missió, en cas que hi fossin destinats.

Els seus successors, els superiors generals de la congregació, mantingueren el mateix 

punt de vista que el seu fundador i exigiren que se sotmetés a la seva aprovació o a la 

d’un visitador provincial qualsevol construcció nova, reforma o reparació, la qual només 

s’autoritzaria si s’evidenciava una necessitat urgent. A través d’aquesta regulació sobre 

les construccions i la disposició de les seves estances, podien fer una observació correcta 

de les seves regles i contribuïen, consegüentment, a la conservació de l’esperit vicencià.                                                         
637 BRUB, ms. 620, p. 80 (Giuseppe Testori, Ordenanzas de la visita del año 1752); transcrit per PARADELA

1931, pp. 119-120
638 «Je souhaite que votre établissement ne soit pas fastueux, ni paraissant. Les œuvres de Dieu se font de 
la sorte et celles du monde au contraire», citat per CONTASSOT 1959, p. 44
639 CONTASSOT 1959, p. 45
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En aquesta línia, el 1664 el superior Alméras va encarregar als visitadors provincials que 

comprovessin durant les seves visites si la pobresa era observada en els edificis, mobles i 

ornaments de les esglésies supervisades, perquè tot el que es fes o adquirís fos simple i 

discret i s’evitessin les decoracions o embelliments superflus;640 un aspecte que tornà a 

ser defensat pel superior Edmond Jolly el 1685.641

De totes maneres, com bé demostren les obres engegades pels carmelites descalços, els 

franciscans i els caputxins, les estructures constructives sòbries i austeres ja eren 

característiques en l’edificació promoguda per diversos ordes mendicants a partir de la 

segona meitat del segle XVI, per tal d'esdevenir la insígnia del seu esperit i vot de 

pobresa. 642 Llavors l’arquitectura sacra i els aspectes materials dels temples van 

començar a ser regulats d’acord amb la línia contrareformista sorgida del Concili de 

Trento i divulgada a través de textos com les Instructiones fabricae et supellectilis 

ecclesiasticae, publicades per l’arquebisbe de Milà, Carlo Borromeo (1538-1584), el 1577; 

una obra que també es difongué entre els instituts religiosos catalans a través de l’edició 

de l’Acta Ecclesiae Mediolanensis.643

Si analitzem els projectes cenobials que foren empresos durant Set-cents a Barcelona, 

alguns dels convents més despullats de tot ornat foren conjunts d’ordes menors com la 

casa dels agonitzants (1689-s. XVIII), el projecte conventual realitzat pel carmelita descalç 

fra Jaume de Sant Agustí per a l’oratori de Sant Felip Neri (1710) i el convent de Sant

Sebastià (1719). També s’obeí aquest precepte en el cas de la Casa de la Missió, però 

amb un contrapunt donat per la cúpula del temple, la qual fou coberta per ceràmica i 

rajoles vidriades de colors que es feien visibles des de l’exterior del recinte i que

esdevenien una característica identificadora de la casa dels paüls tant per la seva solució 

formal com cromàtica.644

                                                        
640 CONTASSOT 1959, p. 46
641 Recueil des principales circulaires 1877, vol. I, p. 222 (Edmond Jolly, Avis et résolutions de l’Assemblée
générale tenue en 1685)
642 NARVÁEZ 2000, pp. 2, 102 i 107
643 Es conserva un exemplar imprès el 1595 a la BRUB, amb el segell de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Barcelona, tot i que s’ignora el propietari anterior. BRUB, 07 XVI-
2039 (Carlo Borromeo, Instructionibus Ecclesiasticae fabricae & supellectilis suis locis. Venècia, 1595). 
Suposem, però, que el seu coneixement fou més estès a través de la seva inclusió a la quarta part de l’Acta 
Ecclesiae Mediolanensis, del qual la Casa de la Missió a Barcelona posseïa un exemplar (BRUB, 07 XVIII-
2743, pp. 551-700)
644 Rafael Amat i de Cortada afirmava: «En quant a la part exterior de aquella iglésia, la cúpula o mitja 
taronja és de rajolas embarnizadas com las de València, de colors groch, vert, blau, que fórman exquisits 
dibuixos, ab un gerro per remate al capdamunt, primorós», a AMAT I DE CORTADA [ARITZETA] 1994, p. 106
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Aquest aspecte contravenia, doncs, els preceptes dels superiors francesos envers 

l'austeritat i el defugir d'elements superflus que pretenguessin embellir les edificacions

dels paüls, a més de no ser una solució que s'hagués emprat anteriorment a les cases de 

la Missió italianes i franceses. Segons la hipòtesi plantejada per l'arquitecte Marco 

Pistolesi, el motiu de l'elecció d'aquest recurs de tradició mediterrània podria ser una 

aportació deguda a un mestre de cases local, per tal d'adaptar les solucions 

arquitectòniques dels paüls al gust de la comunitat catalana.645 Hom considera que es 

tracta d'una hipòtesi plausible, ja que diverses obres barcelonines presentaven solucions 

similars, com les teules envernissades de verd i groc que revestien la cúpula del Saló de 

Sant Jordi a la Generalitat646 (1617), les que apareixien a la teulada de la Casa de la 

Convalescència de Barcelona traçada per l’arquitecte Pere Pau Ferrer647 (1655-1674), així 

com les teules envernissades en colors blau, groc i blanc que reproduïen motius 

geomètrics al campanar i a la cúpula de la Capella de la Ciutadella (1726).648 També 

s’han conservat exemplars a altres indrets de Catalunya, com a la cúpula de la capella de 

Sant Miquel, a l’Hospital de Tossa de Mar (1773). 

Pel que fa als llocs de culte i al seu mobiliari sacre, Vicenç de Paül també entenia que 

havien d’estar regits per la mateixa idea de simplicitat, pobresa i sobrietat que s’obeïa a la 

resta de la casa, sense adorns ni materials excessivament costosos.649 Així doncs, per 

compensar la sobrietat de la forma, a l’interior dels temples se solia treballar el joc de 

volums i s’empraven els ordres arquitectònics en els elements de suport situats als 

paraments, com les columnes, pilastres, fornícules i entaulaments, per donar ritme a la 

composició d’aquests espais interns.

— Dependències estructurals de la Casa de la Missió

Ens resulta impossible descriure amb detall la distribució original de la Casa de la Missió o 

l’ús precís que es donà a cadascun dels espais representats en els plànols de l’edifici, 

perquè les fonts d’informació són indirectes i aporten descripcions fragmentàries, a més 

de no haver-se conservat o localitzat cap de les plantes setcentistes del conjunt

comptabilitzades als inventaris de la casa barcelonina. Així doncs, els documents gràfics 

més primerencs que hem pogut documentar i utilitzar per a la descripció del conjunt són                                                         
645 PISTOLESI 2016b, p. 59
646 CARBONELL 2015 , vol. 2, p. 452
647 PERELLÓ FERRER 1996, pp. 272-273
648 MUÑOZ CORBALÁN 2004, pp. 78-79 i 181-182 
649 CONTASSOT 1959, p. 48
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els plànols de la casa datats a partir del 1836, així com les fotografies que es realitzaren a 

l’interior del complex el 1942, abans de l’enderrocament de l’edifici. 

o Pavelló central 

Les anotacions fetes pel mestre de cases Damià Riba sobre les obres que emprengué al 

conjunt entre el 1728 i el 1736 semblen apuntar que, després de l’enderroc d’algunes 

propietats preexistents que conformaven la Casa de la Missió a inicis del segle XVIII, el 

1710 s’inicià el bastiment d’una nau amb planta baixa i tres pisos d’alçada, paral·lela al 

carrer Tallers i en direcció a llevant, la qual es prolongà des dels horts que eren propietat 

de les monges de Valldonzella fins a l’església primitiva.650 A partir del 1752, un cop 

acabats de bastir el nou temple i el claustre, es reprengué la construcció d’aquest pavelló, 

per ampliar-lo pel costat oposat, tal com estava contemplat en un plànol del conjunt 

aprovat i signat abans del 1747 per la congregació.651

Aquesta nau longitudinal es convertí en un dels trets més característics del conjunt dels 

paüls, perquè, a partir d’adicions posteriors, al segle XIX arribà a mesurar 142,25 metres 

de llarg i 15,75 metres d'ample, a més d’assolir una alçada de 19 metres, els quals només 

permetien percebre la cúpula de l'església des d’una llunyania considerable.652

Externament, el conjunt es caracteritzava per la seva simetria, sobrietat i manca

d’ornament. La façana de Tallers albergava l’única entrada al recinte cenobial, una porta

senzilla de llinda recta, descentrada respecte a l’eix en què estava ubicada l’església; així 

com nombroses finestres quadrades s’estenien de forma simètrica des de la planta baixa 

fins al tercer pis (ils. 17-18).

                                                        
650 ACA, ORM, Monacales-Universidad, leg. 96, s.f. (Damià Riba, Document de comptes de per l’obra del 
quarto nuevo); ACA, ORM, Monacales-Hacienda, leg. grande 373, s.f. (Nota de las obras del cuarto nuevo)
651 BRUB, ms. 620, pp. 68-69 i 73-74 (Edmonde Perriquet, Ordenansas de la visita del año 1747, pp. 61-75); 
publicades per PARADELA 1931, pp. 96-104 
652 De fet, les relacions escrites per Rafael Amat i de Cortada sobre el conjunt dels paüls en diversos 
manuscrits datats entre el 1781 i el 1801, constaten que: «En quant a la casa de aquella congregació és
gran, extenent-se més en tot lo que mira á tramontana, ab finestres y habitacions á dos y tres pisos». BNC, 
ms. 402; transcrit per AMAT I DE CORTADA [ARITZETA] 1994, p. 106BARRAQUER 1906, vol. 2, p. 583
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Il. 17. Ramon Fort, Façana de l’hospital militar, 1904. AGMM, Cartoteca, B-59/14 
(detall en què es pot observar la porta original, de llinda recta, descentrada respecte a l’església, i les 

tres portes projectades durant l’etapa hospitalària)

Il. 18. Pérez de Rozas, L’edifici de l’Hospital Militar al carrer Tallers 
abans de ser enderrocat, 29-X-1936. AFB, bcn006201
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Després d’accedir al conjunt per la porteria, a la dreta de la qual hi havia l’habitació del 

porter653 i a l’esquerra una petita capella dedicada a sant Vicenç de Paül,654 es podia 

ingressar al claustre. Els plànols que reprodueixen la planta baixa i els pisos superiors del 

cenobi permeten advertir que les estances d’aquest extens edifici s'organitzaven a banda i 

banda d'un corredor o passadís central, que alternava a cada pis la coberta amb volta de

canó, amb volta rebaixada i amb bigues de fusta.655 (ils.19-21)

A la planta baixa hi havia les dependències destinades a l’ús comunitari i les escales 

principal i secundària per accedir als pisos superiors. En observar el plànol i la llegenda 

del 1836, es reconeix que a la zona de llevant hi havia situades les latrines o llocs 

comuns, la cuina, el rebost amb les escales que conduïen al celler subterrani; el refetor, 

que era una sala rectangular i espaiosa coberta amb volta d’aresta o volta rebaixada i

amb finestres enreixades que permetien l’entrada de llum des del carrer Tallers; 656 a

banda de les escales secundàries i els magatzems per dipositar llenya i cereal i un corral 

per a les gallines.

                                                        
653 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (27-II-1752)
654 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 109, s.f. (20-X-1756) 
655 Es procedí de la mateixa manera amb la Casa de la Missió a Guissona, vid. GARGANTÉ 2006, p. 312
656 AHCB, ms. A, núm. 253, p. 630

Il. 19. José de Aizpurúa, Plano del convento de P.P. Seminaristas (Barcelona), 20-VII-1836. 
AGMM, Cartoteca, B-06/15
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Il. 20. Benito Chias, Secció transversal del pavelló central i 
l’escala secundària del cenobi, XI-1899. 

BHMB, Cartoteca, B01-241c

Il. 21. Josep Brangulí, Corredor de la Casa de la Missió, 1942.
ANC, Fons Brangulí, ANC1-42-N-15522
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En canvi, al costat de ponent s’hi situaven l’escala principal, amb finestres que des del 

carrer Tallers donaven llum a l’interior; el seminari intern o noviciat, orientat cap a l'hort i la 

muralla de terra, el qual fou present a la Casa de la Missió des del 1705 i reestructurat per 

últim cop el 1793 o el 1795, segons el testimoni del Baró de Maldà;657 així com les

cavallerisses, presents a l’extrem de ponent de la façana del carrer.

La ressenya publicada per Cayetano Barraquer el 1906 recollia que al costat oest del 

pavelló central, a través de la porta que s’obria des del claustre, hi havia l’accés a una 

sala quadrada, que correspondria al De Profundis i, seguidament, una sala major, de 16,8 

metres de longitud i 4,7 metres d’amplada, que faria les funcions de refetor, coberta amb

una volta formada per quatre compartiments d’aresta creuada. Tanmateix, a l’altre costat 

del corredor i encarada al carrer Tallers hi havia una altra peça idèntica que conformaria el 

refetor dels exercitants. 658 De totes maneres, desconeixem els motius pels quals 

Barraquer identificà les sales amb aquestes possibles funcionalitats, ja que ni a les 

descripcions setcentistes que hem pogut localitzar als arxius, ni als plànols de 1836 al

1899, les sales foren descrites com a tals, ja que des de mitjans del segle XIX i fins al 

1942 es varen fer servir com a magatzems i com a farmàcia.

Pel que fa a la resta d’estances, la planta baixa també devia emparar una sala

anomenada «parlador», la qual sant Vicenç de Paül considerava necessària a prop de 

l’entrada dels conjunts de la Missió, perquè funcionés com un espai en el qual rebre 

visites i conversar amb els externs.659 La porta havia de restar sempre oberta, perquè 

qualsevol membre de la comunitat pogués veure que hi passava des de fora, i allà també 

es permetia que els sacerdots conferenciessin amb dones, com les filles de la caritat. A

les ordenances dels visitadors Bernardo della Torre, el 1724, i Giuseppe Testori, el 1752,

s’explicava que a la casa barcelonina els sacerdots podien parlar amb els homes i les 

dones seglars en unes estances disposades per a aquest fi, 660 les quals a les cases de 

Guissona i Palma s’anomenaven «rebre visites».661

                                                        
657 «Al costat de la iglesia es lo noviciat, cosa de uns 6 o 8 anys fet, a la vista del hort al ponent, y de aquell 
tros de muralla de terra», a AHCB, ms. A, núm. 253, p. 631 (relació començada a escriure el 17-III-1801)
658 BARRAQUER 1906, vol. II, p. 583
659 BRUB, ms 144, p. 222
660 BRUB, ms. 620, pp. 8 i 80 (Bernardo della Torre, Ordenanzas de la visita del año 1724, pp. 5-13; 
Giuseppe Testori, Ordenansas de la visita del año 1752, pp. 75-84); citat per PARADELA 1931, p. 119
661 GARGANTÉ 2006, p. 476; HUARCAYA – GAMUNDI 2006, p. 79 
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La sagristia antiga, derruïda el 1748, estava situada a la planta baixa, a prop de l'església 

primitiva i en la zona que després fou destinada al claustre. En aquesta sala hi havia 

hagut emplaçada la sepultura de la comunitat,662 però el novembre de 1753 ja s’enterrava 

al vas comú de l’església destinat als membres de la comunitat.663

A l'inventari de 1724 també s’anotà l'existència d'una sagristia petita, a banda de la 

principal, en què es custodiaven diversos quadres i objectes litúrgics, si bé desconeixem 

on podia estar ubicada. Considerem tanmateix que aquesta degué ser remodelada o

emplaçada en un altre espai a mida que es reformava la Casa de la Missió, ja que entre el 

1749 i el 1763 es constata l’existència de dues noves sagristies a l’interior del recinte.664

Pel que fa als pisos superiors, ja des de la primera planta i fins a la tercera hi hagué

emplaçades les cambres o dormitoris dels pares, germans, ordenants i exercitants,665 a

més d’altres estances més allargades i destinades a usos generals, com la llibreria, la 

sastreria, la blanqueria, la fusteria, la infermeria, el seminari i capella en què s'impartien 

exercicis espirituals; així com altres ambients reservats a la pregària dels sacerdots i 

germans coadjutors, com l’oratori i la capella de Sant Domènec. Les fotografies de les 

sales situades a les plantes superiors, realitzades l’any 1942, mostren cobertes amb 

voltes rebaixades i d’altres més senzilles, com els sostres rasos o amb revoltons i bigues 

de fusta (il. 22)

Les cambres o cel·les particulars dels sacerdots i germans llecs, així com les assignades

als ordenants i exercitants seculars, eren modestes i, tot i que els documents no 

n’esmenten les seves dimensions, segons el parer de Rafael Amat i de Cortada, eren prou 

capaces. 666 Estaven proveïdes d’una finestra que els proporcionava claror per a l’estudi i

eren abastides amb un parament determinat segons l’estatus social i l’ocupació del seu 

beneficiari;667 tot i que amb l’ampliació de l’edifici empresa el 1752 es varen bastir noves 

cambres que havien de resultar més idònies per a l’acolliment dels religiosos i seglars que 

ingressaven a la casa.668

                                                        
662 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (09-VII-1723, 6-VIII-1745, 12-I-1752, 27-II-1752)663 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (14-XI-1753 fins al 20-XI-1761) 
664 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (07-VIII-1749)
665 AHCB, ms. A, núm. 252, p. 24
666 ACA, ms. A, núm. 253, pp. 61-62 
667Hi havia estances que comptaven amb xemeneia, com era el cas de la del superior i la del germà 
Philippe-Emmanuel de Bette ACA, ORM, Monacales-Hacienda, legajo 96, s.f. (Vida del devoto Phelipe 
Manuel de Bette) 
668 BRUB, ms. 620, pp. 68-69 (Edmonde Perriquet, Ordenansas de la visita del año 1747, pp. 61-75)
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Il. 22. Josep Brangulí, Estança de la Casa de la Missió, 1942.
ANC, Fons Brangulí, ANC1-42-N-15525

Les recomanacions de sant Vicenç de Paül pel que fa a la llibreria destacaven la 

primordialitat d’aquesta estança i el deure del superior d’enriquir-la amb els volums 

indispensables per a la formació dels membres de la comunitat i dels externs. Malgrat que 

la Casa de la Missió a Barcelona aviat comptà amb aquesta sala, en un inici hi mancaren 

alguns toms essencials. Tal com revelen les ordenances de la visita realitzada el 1732 pel 

sacerdot Guillaume Viellescases, la problemàtica derivava de la contínua i nombrosa 

concurrència d’externs a la casa.669 Pel que fa a l’arxiu, al qual es fa referència a la 

documentació el 1737 amb motiu de la seva reedificació, considerem que compartia el 

mateix espai que la llibreria.670

Tanmateix, sobre aquesta estança val la pena esmentar que el 1821, quan els paüls van

cedir l’edifici a l’Ajuntament per instal·lar-hi l’hospital dels afectats de febre groga, només 

                                                        
669 BRUB, ms. 620, p. 41 (Guillaume Viellescases, Ordenanzas de la visita del año de 1732, pp. 13-47)
670 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (18-VIII-1737 a 20-I-1738)
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van exceptuar concedir-los la biblioteca i uns baixos,671 possiblement per la importància 

que donaven als volums que allí s’hi custodiaven.

La grandària o capacitat d’aquesta cambra degué ser pronunciada ja que l’any 1835 la 

quantitat d’exemplars manuscrits i impresos que els paüls havien traslladat a la segona 

Casa de la Missió i que els foren comissats arran de la Desamortització fou de 6.928 

llibres, entre volums documentals, opuscles i manuscrits, els quals van quedar custodiats 

el 1847 a la Biblioteca Provincial Universitària.672 Actualment a la Biblioteca de Reserva 

de la Universitat de Barcelona s’han arribat a catalogar 886 llibres que tenien com a antic 

propietari la Casa de la Missió barcelonina, gràcies a les marques de pertinença presents

al llom i a l’interior dels volums, mentre que els manuscrits han quedat repartits entre 

aquesta biblioteca i l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

La sastreria, la blanqueria i el guarda-roba es devien trobar al mateix pis i eren gestionats 

per germans llecs que tenien l’ofici de sastres, tot i que l’única notícia que tenim sobre 

aquests espais és que entre el 1727 i el 1732 es consideraven mal proveïts i que el 1790 

es va projectar un terrat per a la blanqueria.673

Els fusters, mestres de cases i hortolans que treballaven a la Casa de la Missió

disposaven d’estances destinades a l’emmagatzematge dels seus estris i a l’exercici del 

seu ofici, les quals suposem situades en plantes superiors, a excepció de la de l’hortolà,

que devia trobar-se a un cobert a prop de l'hort de la casa.674

Pel que fa a la infermeria, les ordenances sobre la visita de 1724 adverteixen que quan 

els sacerdots, clergues i germans llecs estaven malalts, un prefecte de la sanitat i un 

germà coadjutor que exercia d’infermer els atenien a les seves pròpies cambres.675 El 

1732, però, es va advertir que calia construir una estança que funcionés com a 

infermeria,676 la qual en poc temps degué ser projectada; i entre el 1775 i el 1776 fou                                                         
671 BARRAQUER 1915-1917, vol. 1, p. 1232
672 De totes maneres, no es va arribar a realitzar un llistat nominal d’allò manllevat. BRUB, ms. 1522, f. 18 
(Joan Agell, Josep Arrau, Josep Antoni Llobet, Antoni Monmany i Andreu Pi, Borrador de Inventario de los 
libros y demás recogido de los conventos de la provincia de Barcelona después de su supresión en 1835);
citat per BALARI 1897, p. 358; BARRAQUER 1906, vol. II, p. 586
673 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3099, s.f. (28-VIII-1790 al 22-IX-1790)
674 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3114, pp. 149-150, 153 i 167
675 BRUB, ms. 620, pp. 10 i 33-34 (Bernardo della Torre, Ordenanzas de la visita del año 1724, pp. 5-13;
Guillaume Viellescases, Ordenanzas de la visita del año de 1732, pp. 13-47)
676 «Y exortamos á todos los sacerdotes y hermanos de casa á visitarles [a los enfermos] tiernamente en la 
Enfermeria, y hasta que sea hecha, como por el buen orden de la Casa encomendamos que se haga, en 
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reformada per part del mestre de cases Andreu Bosch, ja que hi projectà una terrassa en

la qual habitualment es passejaven, durant el temps de recreació, germans com Ginés 

Casassas, el qual, com altres membres de la comunitat, tenia la seva cambra a la 

infermeria en patir ceguesa. Aquesta cambra també gaudia d’una capella, en què els 

malalts podien sentir Missa i combregar.677

L'oratori fou construït a partir del 1685 i ubicat al primer pis d'una de les cases adquirides 

primitivament per Senjust. Fou inaugurat pel bisbe Benet de Sala el 1704 i les 

descripcions sobre l'espai en destacaven sobretot les relíquies que s'hi atresoraven. No 

s’han localitzat dades documentals que confirmin una remodelació posterior, però fou 

emprat amb un caràcter privat i continu per part dels sacerdots i els germans llecs, en 

practicar-s’hi funcions comunes, com les exhortacions, les lliçons espirituals i la missa. 

Per altra banda, la documentació també feu habitualment referència a la capella de Sant 

Domènec, que va ser erigida amb anterioritat al 1724 i emprada únicament per la 

comunitat.678 En l’acte de benedicció del temple, celebrat el 1746, es va fer el trasllat del 

Santíssim des d’aquesta cambra fins a l'església, però a banda del mobiliari litúrgic amb 

què estava dotada l’estança, no s’han localitzat descripcions sobre aquest espai

arquitectònic.679

Tanmateix, cal fer esment a la cambra que els paüls anomenaven seminari i que

corresponia a la sala que utilitzaven per impartir els exercicis espirituals als exercitants i 

ordenants des del 1704. En aquest espai es reunien per realitzar les pregàries del matí,

les del vespre, l’oració, les conferències i l’examen particular,680 pel que les normes de la 

congregació establien que hi havia d'haver també una capella. 681 La documentació 

rebel·la que la comunitat reformà en tres ocasions aquesta estança, el 1713, el 1742 i el 

1777, en necessitar de més capacitat per acollir el nombre d'exercitants que concorrien a

la Casa de la Missió al llarg de l’any.682 Com es pot comprovar, doncs, les cases de la 

Congregació de la Missió observaven la possibilitat de realitzar les activitats de formació                                                                                                                                                                                         
andar á sus aposentos en las horas que el Superior y prefecto de la sanidad juzgaren más propias», a 
BRUB, ms. 620, p. 34 (Guillaume Viellescases, Ordenanzas de la visita del año de 1732, pp. 13-47)
677 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (06-II-1817)
678 BRUB, ms. 620, p. 40 (Guillaume Viellescases, Ordenanzas de la visita del año de 1732, pp. 13-47)
679 ACMM, Caja Barcelona (--), Sign. 1, núm. 1, f. 39v
680 CONTASSOT 1959, p. 52
681 BRUB, ms. 323, p. 22 (Reglas de la Congregación de la Misión)
682 ACMM, Caja Barcelona (--), Sign. núm. 1, f. 38v; ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (02-
VIII-1742 a 14-VIII-1744); ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (24-V-1777)
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per a membres de la comunitat i per a externs en un mateix edifici, a diferència d’altres 

instituts amb funcions similars, com els jesuïtes, que disposaven de diverses edificacions

situades a la ciutat i a les afores, per dedicar-les a l’ús de cenobi, església i seminari.

Altrament, l’inventari i el llibre de despeses de la comunitat evidencien l’existència des del 

1739 d’un àmbit denominat «capella del reso», el qual comptava amb diversos ornaments 

litúrgics com llànties, catifes grans i petites, un armari i una vidriera.683 El seu aixecament 

podria haver estat conseqüència de la visita que realitzà el sacerdot Guillaume 

Viellescases el 1732, en la qual advertí que la casa no disposava d'una sala en què els 

membres de la comunitat poguessin posar el capítol de culpes dos cops per setmana i

resar en comunitat; pel que, com que no era convenient fer-ho a l'església ni a la tribuna, 

disposà que s’utilitzés provisionalment la sagristia i que després els paüls es retiressin a la 

capella de Sant Domènec a resar, fins que no s’hagués bastit un espai convenient en què

portar-ho a terme.684

Una altra de les incertituds que tenim respecte a les dades documentals localitzades i la 

ubicació d’aquestes estances a la Casa de la Missió és l’anomenada «capella de la 

convocatòria». No sabem si es tractava de la mateixa capella de les conferències 

eclesiàstiques, però en una anotació feta a la memòria dels difunts de la Casa de la 

Missió, escrita el 1820, es presumia que Francesc Senjust devia trobar-se enterrat a

l’espai que llavors s’anomenava capella de la convocatòria, al costat de l’altar i a la part 

de l’Epístola. 685 Tanmateix, desconeixem si aquesta seria la capella en què Josep Vinyals 

realitzà unes pintures de conclusions teològiques el novembre de 1757.686

Sobre els materials de construcció que s’empraren per al bastiment del cenobi, la font 

documental en què més detallat consta aquest aspecte és a la descripció de les labors 

realitzades per a la construcció del «quarto nuevo», redactada pel mestre Damià Riba al

voltant de l’any 1736. Així doncs, es revela que les parets externes del conjunt foren 

                                                        
683 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (25-XI-1739; 12-IX-1748; 31-I-1750; 12-V-1755); vol. 
3484, s.f. (31-VII-1770); vol. 3099, s.f. (19-I-1790); ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 111, s.f. (30-
VIII-1807); ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3114, p. 167; ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 
107, s.f. (X-1823)
684 BRUB, ms. 620, pp. 39-40 (Guillaume Viellescases, Ordenanzas de la visita del año de 1732, pp. 13-47)
685 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f.
686 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (23-XI-1757)
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fabricades amb maçoneria de pedra i morter de calç i que tenien un gruix de 4 pams; 

mentre que les parets que conformaven els corredors interiors eren de 3 pams.687

Els maons es van utilitzar tant per fer les parets de 2 pams i mig de gruix, com per fabricar 

les voltes rebaixades i regruixar altres murs. Tanmateix, s’especificà que els paraments 

dels llocs comuns o latrines es projectaven amb la disposició de maons de cap, mentre 

que per la resta de murs s’emprava l’aparellament amb maons de pla.688

La pedra picada es va fer servir per projectar paraments, per emmarcar les finestres 

grans, mitjanes i menors, per fer el partidor de la cuina i del refetor, els portals, arcs i 

cantons dels angles de les parets, les cantoneres dels ràfecs, les volades de les escòcies 

i per realitzar les cornises.

Pel que fa al paviment, aquest fou enrajolat i per a la teulada, Damià Riba només esmentà 

que volgué situar una androna a l’extrem de la paret que mirava a l’hort perquè es pogués 

accedir a adobar els desperfectes de la coberta quan fos necessari, així com per poder 

tenir accés als ràfecs o volades orientats al carrer Tallers i a l’hort. 

A banda del pavelló central, a partir del 1736 i per tal de trencar amb l’horitzontalitat del 

recinte, es va bastir de forma progressiva un braç vertical, perpendicular a l’edifici 

principal, que es començà a estructurar amb la construcció de l’església (1736-1746) i 

continuà pel claustre (1748-1752) fins que als anys 60 del segle XVIII s’edificaren la 

sagristia i la capella de les conferències eclesiàstiques, al costat oest del temple.

o Claustre

El claustre fou esmentat per primer cop a la documentació el 1747, en relació a les 

ordenances de la visita a la casa de Barcelona que entre el juny i l’agost d’aquell any va 

realitzar l’assistent Edmonde Perriquet. En aquestes s’especificava que les obres de

construcció del claustre s’havien d’emprendre al més aviat possible i que havien de seguir

                                                        
687 ACA, ORM, Monacales-Universidad, leg. 96, s.f. (Document de comptes de Damià Riba per l’obra del 
quarto nuevo)
688 Ibid.
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un disseny o pla terreny que havia estat aprovat i signat,689 després d’haver enderrocat la 

sagristia antiga.

Si tenim en compte l’estipulació per la qual els projectes per a noves construccions havien 

de ser aprovats pels superiors generals o visitadors provincials690 i que als inventaris de la 

casa no apareix la tinença d’un nou plànol de l’edifici fins al 1753, l’edificació del claustre, 

tot i emprendre’s el 1748, ja devia estar contemplada en algun dels tres plànols que 

apareixen inventariats a la casa des del 1724 fins al 1752.691

El motiu pel qual l’inici del seu bastiment no es donà fins a una data tan tardana podria 

deure’s al fet que en aquell espai no només hi havia emplaçada l’antiga sagristia, sinó 

també l’església primitiva, la qual degué ser derruïda al voltant del 1746, un cop acabada 

l’obra del nou temple.

El claustre va quedar edificat al mig del pavelló central i part del seu corredor va servir per 

a bastir la galeria nord del creuer (il. 23). Tenia un sol nivell obert, a sobre del qual 

s’aixecaren dos pisos tancats; i la seva finalització es va donar el 1752, quan les 

ordenances de la visita que feu Giuseppe Testori a la casa de Barcelona constaten que el 

claustre ja existia, al costat de la porteria.692 Aquesta àrea, situada entre l’accés al conjunt

i la nova església, oferia un pas fins al temple digne o decorós de cara als externs.

Tanmateix, les dates de construcció que hem pogut documentar contradiuen la hipòtesi 

plantejada per Marco Pistolesi, ja que l’autor considerava que el claustre hauria estat

edificat durant una primera fase constructiva, com un nucli central a partir del qual 

construir posteriorment dos cossos laterals que s’alineessin amb el carrer Tallers.693

El claustre era quadrangular i cada costat mesurava 18,5 metres de longitud.694 Tenia 

quatre galeries obertes, amb cinc columnes toscanes sense pedestals per ala, de les                                                         
689 BRUB, ms. 620, p. 74 (Edmonde Perriquet, Ordenansas de la visita del año 1747, pp. 61-75); publicades 
per PARADELA 1931, p. 103
690Recueil des principales circulaires 1877, vol. I, p. 102 (Alméras, R., Moyens de conserver l’esprit primitif 
de la Congrégation, proposés en l’Assembléee générale de l’année 1668); citat per CONTASSOT 1959, pp. 
45-46
691 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3114, pp. 163 i 278 (1724-1736 i 1744-1753)
692 «Se guardará asimismo en toda la casa el silencio; pero más aun que en otro lugar, en la portería y en el 
claustro a ella anejo, así por la iglesia tan vecina» BRUB, ms. 620, p. 79 (Giuseppe Testori, Ordenansas de 
la visita del año 1752, pp. 75-84); transcrit per PARADELA 1931, p. 119
693 PISTOLESI 2016a, p. 53; PISTOLESI 2016b, pp. 51-52
694 BARRAQUER 1906, vol. 2, p. 582
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quals tres eren exemptes i dues adossades als pilars cantoners. Va ser realitzat amb

pedra de gres blanquejada i al damunt d’aquestes s’assentaven quatre arcs de mig punt. 

Les galeries feien 3,5 metres d’ample i els seus trams estaven coberts per volta d’aresta 

creuada i separats per arcs transversals que a les parets del cenobi descansaven sobre 

mènsules. L’ala del costat nord, immediata a la porteria, era una excepció, perquè dos 

dels seus trams s’unien en una sola volta bufada que s’obria al pati a partir d’un arc 

rebaixat sostingut per dues pilastres (ils. 24-26). Els paüls, com a seculars, no

necessitaven un claustre per a passejar-s’hi, resar o prendre el sol, però les ordenances 

de la congregació recomanaven sortir al carrer el mínim possible, pel que aquest àmbit,

que havia d’obeir el silenci reglamentari a les cases de la Missió, devia prendre un caire 

similar al dels convents regulars.

Els claustres oberts foren una solució habitual en els convents catalans i així ho permet

observar el projecte que va realitzar Pere Bertran per a l’oratori de Sant Felip Neri (il. 

27),695 el qual després no fou edificat seguint les seves indicacions; el claustre del convent 

de la Mercè (1641), el claustre del cenobi de Sant Sebastià dels clergues menors, realitzat 

per Damià Riba a partir dels plànols de Joris Prosper Verboom (il. 28); o el claustre del 

convent de Sant Joan de Jerusalem (c. 1770).696

Aquesta proposta, en canvi, no es podria relacionar amb la tipologia claustral projectada

per a la Casa de la Missió de Montecitorio, a Roma, ja que tot i ser quadrangular i haver 

estat bastit i reformat abans que el de Barcelona, aquest obeïa a la tradició italiana de 

claustres amb galeries tancades al pati per murs amb finestres; un recurs que a Barcelona 

s’emprà amb menys assiduïtat, tot i que es coneixen alguns casos, com el que finalment 

fou construït a la casa de l’Oratori de Sant Felip Neri.697

A les plantes superiors de la Casa de la Missió a Barcelona, el claustre es convertia en un 

pati interior al voltant del qual hi havia les galeries tancades que donaven accés al 

campanar de l’església i a les portes del corredor central del cenobi. En darrer lloc, i en 

una data incerta, els paüls feren construir un tercer pis al damunt de l’estructura 

arquitectònica esmentada, el qual no havia estat previst en els plànols inicials i implicà el 

tapiat del rosetó que hi havia a la façana principal de l’església. 

                                                        
695 ACA, Colecciones, Mapas y planos, 143 (1721); publicat per LAPLANA 1978, p. 148
696 AINAUD – GUDIOL – VERRIÉ 1947, p. 199
697 LAPLANA 1978, pp. 148-149
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El Baró de Maldà fou testimoni de l’ampliació en alçada que experimentà la Casa de la 

Missió a finals del segle XVIII, amb motiu de la gran afluència d'exercitants i la manca 

d'espai al recinte. Considerem que podria haver-se referit a la construcció d’aquest tercer 

pis, ja que l’autor advertia que: «En quant al convent, s’y fan obras de present, que un 

hom no las entén per ser algo estrañas, pués arríban a tapar la iglésia»;698 i afegia en un 

altre manuscrit que el claustre era fosc «per lo angustiat que és tot aquell recinto del 

convent, per les parets altes que han alsat y àlsan».699

o Sagristia nova i capella dels eclesiàstics

La sagristia nova i la capella de les conferències eclesiàstiques, construïdes després del 

bastiment del temple i de les estances que flanquejaven l’altar major, es trobaven 

annexades a la façana de ponent de l’església i tenien la mateixa alçada que les capelles 

laterals del temple. 

L’accés a la sagristia nova es realitzava en creuar la capella de Sant Francesc de Sales, 

al costat de l’altar major del temple, o bé des de l’hort. En canvi, a la sala reservada a les 

conferències eclesiàstiques només es podia arribar a través del claustre (il.29).

Els plànols semblen evidenciar que a mitjans del segle XIX es feu construir un pis al 

damunt d'aquestes dependències que implicà el tancament de la finestra situada al braç 

del creuer i la desaparició de les cornises i mènsules de la façana de ponent del temple (il. 

31). La representació d'una secció transversal d'aquest espai, realitzada el 1899, permet 

observar que el trespol del pis situat al damunt de la capella dels eclesiàstics es va fer 

amb revoltons sostinguts per bigues de ferro, aspecte que permet considerar una possible 

edificació tardana de l’espai, o bé, una intervenció puntual al sostre amb motiu del seu 

manteniment (il. 30).

Segons el Baró de Maldà, la nova sagristia era immediata al creuer i era prou capaç i 

bella. Aquesta sala servia per a resguardar els paraments de l’altar i les robes emprades 

per fer missa700 i mesurava 8,60 metres de llarg per 10,90 d’ample, a més de presentar 

una coberta de volta vuitavada. 

                                                        
698 BNC, ms. 2543, f. 11v; citat per AMAT I DE CORTADA [ARITZETA] 1994, p. 106
699 BNC, ms. 2543, f. 12r; citat per AMAT I DE CORTADA [ARITZETA] 1994, p. 106
700 AHCB, ms. A, núm. 253, p. 61
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Il. 23. Claustre de la Casa de la Missió a Barcelona, 1748-1752.
AGMM, Cartoteca, B-06-16 (detall de l’any 1836)

Il. 24. Adolf o Pelai Mas, Claustre de l’Hospital Militar des del costat nord-oest. Vista de l’entrada de
l’església, 1933. IAAH, Fototeca, Arxiu Mas, CB-4061
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Il. 25. Francesc Ribera, Claustre de l’Hospital Militar des de la cantonada nord-oest, VIII-1942. 
AFB, Ribera, Urb_0456

Il. 26. Adolf o Pelai Mas, Claustre de l’Hospital Militar des del costat sud-est. Vista de l’accés a l’hort 1933.
IAAH, Fototeca, Arxiu Mas, CB-4060
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Il. 27. Pere Bertran, Claustre de l’oratori de Sant Felip Neri de 
Barcelona, 1721. ACA, Colecciones, Mapas y Planos, 143 (detall)

Il. 28. Joris Prosper Verboom, Claustre del convent de Sant Sebastià,
1720. AHCB, Quarterons Garriga, quarteró 5 (detall de l’any 1860)
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Pel que fa a la capella en què s’impartien les conferències eclesiàstiques quinzenals, els 

documents adverteixen que fou construïda amb anterioritat al 1771701 i creiem que es 

podria relacionar amb una capella que, bastida al voltant de l’any 1758,702 es va fer servir,

segons les fonts, per situar-hi el vas comú dels membres la Missió des del 1763 fins al 

1775.703 A partir de llavors les despulles dels membres de la comunitat foren traslladades 

de nou a l'interior de l'església.704 L’estança dels eclesiàstics mesurava 18 metres de llarg 

per 5,80 d’ample, mentre que a l’interior un mur dividia la sala en un passadís de 2,30 

metres d’ample, amb escales que permetien accedir al primer pis de la torre del rellotge;

mentre que la resta de la cambra feia 3,5 metres d’ample i tenia un sostre dividit en quatre 

trams de volta d’aresta sostingudes per mènsules.

o Nou edifici destinat a la impartició d’exercicis espirituals

Com hem comentat anteriorment, entre el 1786 i el 1789 el mestre de cases Francesc 

Bosch i Mas (†1791) va bastir un edifici al carrer Tallers per comissió del Capità General 

de Catalunya, Francisco González y de Bassecourt (1726-1793), comte de l’Asalto, amb 

l’objectiu d’esdevenir d’utilitat pública per a la ciutat. L’edificació es trobava a les 

immediacions del cenobi dels paüls i pocs anys després, el 1792, fou adquirit per la 

mateixa congregació, després de sol·licitar-ho al comte, per tal de destinar-lo a la 

impartició d’exercicis espirituals per a les dones i a la disposició d'estances que 

permetessin admetre un major nombre d'exercitants al recinte. En haver-se bastit de 

forma independent a la Casa de la Missió, considerem que la inversió de 5.700 lliures que 

es donà entre el 1792 i el 1794 a raó de les obres de la casa, fou destinada a condicionar 

l’edifici i unir-lo a la resta del cos cenobial. Al plànol de Barcelona que publicaren Antonio 

Ponz al volum del Viage de España dedicat a Catalunya el 1788705 i el de Jacques 

Moulinier al llibre de viatges d’Alexandre de Laborde el 1806, ja es representava una 

façana de gran longitud al carrer Tallers (il. 32), com també s’evidencia al plànol del 

conjunt realitzat el 1836 pel cos d’enginyers militars.

                                                        
701 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol.110, s.f. (18-III-1771)
702 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (16-I-1758)
703 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (11-III-1763 fins al 30-XI-1771)
704 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (04-V-1775)
705 PONZ 1788, vol. XIV, làm. 12 
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Il. 30. Benito Chias, Secció 
transversal de la zona de la 
sagristia i capella dels eclesiàstics,
XI-1899.
BHMB, Cartoteca, B01-241 A

Il. 29. Planta de l’església (12), 
sagristia (11) i capella de les 
conferències eclesiàstiques (13).
AGMM, Cartoteca, B-06/15
(detall de l’any 1836)
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Il. 31. Juan Ramírez, Detall
de la façana dreta de
l’església de Sant Sever i 
Sant Carles Borromeu
durant l’enderroc de 
l’hospital militar, 28-III-1943. 
AFB, C-038-185

Il. 32. Jacques Moulinier, Plano de la ciudad y puerto de Barcelona, 1806. ICC, RM.19425
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Els plànols de 1836 a 1892 i les fotografies del 1942 permeten observar que l’edifici

annexat estava format per un sol cos de 15,75 metres d’ample per 51’90 metres de

longitud, quatre pisos d’alçada i una coberta a dues aigües. Les finestres s’estenien per 

les façanes situades al nord, est i sud de la nau i, a l’interior, totes les plantes comptaven 

amb una filera de pilars al centre, destinats a suportar el pes dels pisos superiors i la 

teulada.

La planta baixa, segons el plànol de 1836 (il. 33), comptava amb un sostre format per 18

voltes d’aresta separades per arcs transversals. El pes de la coberta i dels pisos superiors

descansava sobre uns gruixuts pilars centrals i sobre els pilars adossats als murs

perimetrals. Al plànol del 1892 (il. 34), però, es pot observar que s’hagueren de situar 

pilars més lleugers en mig de cada arc tranversal per descarregar de forma més 

equilibrada el pes dels demés pisos.

Les plantes superiors mostren cobertes diverses, així doncs al primer pis podem observar 

revoltons ceràmics sobre bigues de fusta, amb la utilització de gruixuts pilars al centre de 

l’estança i pilars més fins en mig de cada biga (ils. 35-36).

Al segon pis es fabricà un sostre o cel ras damunt de bigues de fusta disposades de 

forma transversal i suportades per pilars centrals (il. 37); i la tercera planta comptava amb 

una coberta a dues aigües, formada per una estructura de fusta a l’interior que quedava

revestida de teules àrabs a l’exterior (ils. 38 i 39).

Il. 33. José de Aizpurúa, Planta baixa de l'edifici annex, 1836. AGMM, Cartoteca, B-06-15
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Il. 34. Enrique Pinazo, Planta baixa de l'edifici annex, 1877. AGMM, Cartoteca, B-56-01

Il. 35. Planta del primer, segon i tercer pis de l'edifici annex, 1892. BHMB, Cartoteca, B01-240 (a, b, c)

Il. 36. Josep Brangulí, Primer pis de l'edifici annex, 1942. ANC, Fons Brangulí, ANC1-42-N-15524
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Il. 37. Josep Brangulí, Segon pis de l'edifici annex, 1942. ANC, Fons Brangulí, ANC1-42-N-15523

Il. 38. Josep Brangulí, Tercer pis de l'edifici annex, 1942. ANC, Fons Brangulí, ANC1-42-N-15526
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o Pati i hort

Pel que fa a les zones descobertes del recinte, l’església construïda a partir del 1736 

dividí en dos l'extensió del pati i l’hort de la comunitat, així doncs el pati quedà situat al 

costat de llevant, mentre que l’hort i el jardí restaren ubicats al costat de ponent. Des del 

moment de la seva fundació, la casa va disposar d’un pou amb una sínia al pati (il.19),706

tot i que entre el 1836 i el 1860 aquest fou traslladat a l'hort, tal com demostra el plànol 

confeccionat per Miquel Garriga i Roca.

                                                        
706 AHPB, Joan Solsona, 890/16, f. 128v; BRUB, ms. 620, p. 45 (Guillaume Viellescases, Ordenanzas de la 
visita del año de 1732, pp. 13-47)

Il. 39. Josep Brangulí, Façana 
nord-est de l'edifici annex, 
entre els carrers Valldonzella i 
Tallers, 1942.
ANC, Fons Brangulí, ANC1-
42-N-15529
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o Església

— Església del Santíssim Sagrament i Sant Sever (1705-c.1736)

L’església primitiva es va erigir el 2 de gener de 1705 sota l’advocació del Santíssim 

Sagrament i de Sant Sever. Aquesta protecció fou escollida pel canonge Senjust, ja que el 

bisbe Sala havia permès la fundació de la congregació el dia en què se celebrava la seva 

onomàstica.707

No tenim notícies de la seva estructura arquitectònica exterior ni interior, però gràcies a la 

referència del prevere Antonio Campillo al Speculum septem ecclesiarum parrocialium 

barcinonensium (1751), sabem que la façana de la primera església es trobava alineada 

al carrer Tallers, tot i que el seu accés estava ubicat a l’interior del cenobi. Campillo també 

feu constar que va ser completament derruïda 708 un cop acabada la construcció de 

l’església nova.709

En no disposar de cap plànol específic sobre el cenobi dels paüls al segle XVIII, l’única via 

per tractar de fer una aproximació a la seva aparença és partir de l’anàlisi dels plànols de 

Barcelona que representaren la Casa de la Missió abans del 1736. De totes maneres, 

com que els plànols de la ciutat no són una font gràfica que tingui per objectiu presentar 

de forma fefaent el perfil de l’església dels paüls, es poden evidenciar certes diferències a 

l’hora de tractar la seva disposició i aparença, les quals es varen anar repetint en plànols

posteriors que prenien els que analitzarem com a referència. 

Com comentàvem en el capítol sobre l’assentament urbà de la Casa de la Missió, el 

plànol més específic sobre el perfil del conjunt cenobial durant els primers anys del segle 

XVIII el constitueix el projecte de reedificació del baluard de Tallers que es data de l’any                                                        
707 «[...] lo dia o festa del Ssm. Sagrament i de Sant Sever, que tots los anys se celebra en los dia sis de 
novembre», a ADB, Registra gratiarum, vol. 1702-1710, f. 300v (05-XI-1707). Poc després s’atribuí aquest
sobtat permís de fundació a una presumpta aparició del sant quan el bisbe Benet de Sala dormia. ACA, 
ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f (02-VII-1708) 
708 «Et nota, quod ecclesia tunc erecta pro nova tunc existente, fuit totaliter diruta, et altare maius veteris 
erat coram secunda columna atrii versus aquilonem et frontispicium talis ecclesia respiciebat vicum dels 
Tallers, licet ibidem non duceret portam», a ACB, Antonio Campillo, Speculum septem ecclesiarum
parrocialium barcinonensium, 1751, f. 361v; recollit a AHCB, Fons personals, Agustí Coy i Cotonat, sèrie 
5D21-02/06, s.f.
709 El 4 de gener de 1742 va morir el germà coadjutor Philippe-Emmanuel de Bette i, a propòsit d’aquest 
esdeveniment el sacerdot Esteve Pinell atestava que: «Se dispusieron los restos de Felip-Emmanuel de 
Bette en una arca nueva, la cual se enterró en un pequeño tabique de ladrillo al pie de la iglesia, hasta que 
en la nueva (iglesia), que el fabricó, se le haga una sepultura, donde se trasladará a su tiempo», a BRUB, 
ms. 621, pp. 223-225 (Pinell, E., Tratados Espirituales)
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1722. 710 En ell, però, no es detallà l’espai en què s’ubicava el temple. Així doncs, 

considerem que el plànol anònim que representa la ciutat de Barcelona al voltant de l’any 

1715 (ils. 40-41)711 mostraria la planta del temple dels paüls que pot resultar més propera 

a la descripció d’Antonio Campillo. L’estructura arquitectònica mostra la façana principal 

del temple encarada al carrer Tallers i una planta similar a la de la segona església de la

Missió, si bé els braços del creuer sobresurten lleugerament de l’ample de la nau i la zona 

de l’absis té una profunditat superior. 

Comptem, tanmateix, amb un plànol que representa Barcelona abans del 1715, també 

d’autor anònim i que sembla assenyalar l’existència de dos espais quadrangulars a 

l’interior de la Casa de la Missió, situats de forma perpendicular al carrer i destinats a 

funcions sagrades. En aquest cas, cap dels dos espais es representa encarat a Tallers 

(ils. 42-43), pel que podríem suposar que la seva reproducció fa referència a la ubicació 

de la sagristia.

Pel que fa a l’interior del temple no disposem de cap descripció o indicació que ens 

permeti reconèixer les seves característiques formals, pel que només ens ha estat 

possible identificar quines obres d’art i mobiliari litúrgic foren ostentats a l’església a partir 

del 1724, gràcies a l’inventari que es feu de la Casa de la Missió sota la supervisió del 

sacerdot Bernardo della Torre.

Així doncs, sabem que hi havia un altar major en què es mostrava un quadre de sant 

Sever i sant Carles Borromeu, amb una Verònica al mig; i que el temple també disposava 

de dues capelles, una dedicada a la Puríssima Concepció de la Verge i l’altra al màrtir

Joan Nepomucè; mentre que a la nau del temple hi havia disposats diversos quadres de 

devoció mariana i cristològica; i un cor amb una balustrada.712

La capella de la Immaculada Concepció, patrona de la Casa d’Àustria, va ser finançada el 

1708 pel napolità Francesco Moles (†1713), duc de Parete i ambaixador extraordinari

                                                        
710 AGS, Cartoteca, MPD, 07, 004 
711 AGMM, Cartoteca, B-03/16. El plànol no està datat, però es representà el monestir de Santa Clara al 
barri de la Ribera, derruït abans del 1715. De totes maneres, l’autor també inclogué la ubicació del fort Pius, 
construït extramurs el 1719, pel que la datació d’aquesta obra és complicada. Muñoz Corbalán proposa una 
datació entre el 1740 i el 1760, MUÑOZ CORBALÁN 2004, p. 235
712 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3493, s.f. (IV-1705)
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imperial de Josep I d’Habsburg a la cort del rei Carles III d’Àustria (1708-1711);713 el qual 

l’havia proveït d’un altar amb una imatge de la Puríssima Concepció, una làmpada i unes 

cortines. Per altra banda, la capella del venerable Joan Nepomucè havia estat costejada 

per la família del rei a través del «contralort» o comptador del palau reial, Juan Cremer, 

pel que es va sufragar el cost de la capella, l’altar, el calze, el mantell per a les misses i 

les cortines de l’església;714 a més de disposar-hi també un quadre que representava el 

sant i dos més sobre la seva història.715

Per altra banda, la intervenció de l’arquitecte Ferdinando Galli Bibiena a l’obra encara és 

imprecisa. Els paüls li agraïren la seva labor a l’església el 5 de novembre de 1710 amb la

donació d’una relíquia de santa Àgata, el que ens condueix a considerar que l’artista els 

podria haver dissenyat els plànols d’alguna de les capelles, un altar o un monument 

efímer, en tractar-se d’encàrrecs que li foren encomanats per altres congregacions

religioses a Barcelona.716

El 1729, amb motiu de la beatificació de Vicenç de Paül, apareixen referències 

documentals sobre el bastiment d'una capella pel nou beat i fundador de la congregació. 

Desconeixem si aquesta va estar situada a l'interior del temple o es feu al costat de la 

porteria, ja que els registres només exposen que al desembre es retribuí la compra del 

guix i el gener es pagaren els jornals de manobre i mestre de cases per la capella.717

Tanmateix, sabem que el 1729 es projectà una nova tribuna i les seves gelosies, 

possiblement per ser emplaçades a l'església.718

                                                        
713 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, leg. grandes 373, s.f. (Memoria de los bienhechores de esta casa,
1733); BRUB, ms. 189, pp. 128-129 (Serra Postíus, P., História eclesiástica del principado de Cataluña, vol. 
IV)
714 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, leg. grandes 373, s.f. (Memoria de los bienhechores de esta casa,
1733); ACMM, Caja Barcelona (--), sign. núm. 1, f. 39
715 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3114, p. 109
716 Al pròleg de la seva obra teòrica L’Architettura civile (1711) Bibiena es declarava autor dels treballs 
realitzats a Barcelona amb ocasió de les festes en honor de l’arxiduc Carles d’Àustria, MARTINELL 1959-
1963, vol. XI, p. 105. Per altra banda, es conserven els seus dissenys per l’altar de l’església de Santa 
Teresa de les carmelites descalces i per al túmul que celebrava les exèquies de l’emperador Josep I, LENZI

2006, pp. 300 i 302
717 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3509, s.f. (19-X-1729; 31-XII-1729; 03-I-1730)
718 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3509, s.f. (19-XI-1729) 
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Il. 40. Anònim, Plànol de Barcelona al voltant de l’any 1715, s.d. (c. 1740-1760)
AGMM, Cartoteca, B-03/16

Il. 41. Anònim, Plànol de Barcelona al voltant de l’any 1715, s.d. (c. 1740-1760)
AGMM, Cartoteca, B-03/16 (detall)
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Il. 42. Anònim, Plànol de la plaça de Barcelona abans del 1715, s.d. AGMM, Cartoteca, B-36/18

Il. 43. Anònim, Plànol de la plaça de Barcelona abans del 1715, s.d. AGMM, Cartoteca, B-36/18 (detall)



 216

— Església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu (1736-1746)

Característiques externes

La construcció de l’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu, malgrat la disposició 

de la primera pedra el 1710, no va començar fins al juliol de 1736 i la seva benedicció se 

celebrà el 7 de setembre de 1746. 

L’església fou edificada en mig de l’hort de la Casa de la Missió, pel que quedà recollida a 

l’interior del cenobi. D’aquesta manera, i com passava amb el temple anterior, no 

disposava d’una entrada directa des del carrer i, en estar més allunyada de la via pública, 

es reforçava l’observació del silenci reglamentari per a la Casa de la Missió i, en especial, 

l’anhelat per al seu temple.719

Les observances dels visitadors també ens permeten saber que la construcció del claustre 

estigué planificada, com ja hem advertit, el 1746 o abans, tot i que no es començà a bastir 

fins al 1748. Se situà a l’eix central d’ingrés de la casa, contigu a la porteria, tot i que 

l’església quedà lleugerament desviada cap a llevant, amb la seva entrada ubicada a 

l’extrem del braç oriental del claustre. 

Es tracta d’un temple de reduïdes dimensions, en mesurar 15,5 metres d’ample i 27,7

metres de llarg a l’exterior; però no era un cas aïllat a Barcelona, ja que les seves mides

eren equiparables a la magnitud d’altres esglésies presents a la ciutat, com la de Sant 

Sebastià dels clergues menors (1507-1509), la de Sant Gaietà dels teatins (1670) i la de

Santa Marta (1735-1748).

Com la majoria de construccions realitzades a la Barcelona d’aquest període, els 

paraments són obra de maçoneria amb un arrebossat de morter de calç llis; mentre que 

s’empraren carreus de pedra vista de Montjuïc a les cantonades, els contraforts, la torre-

campanar, les gàrgoles, els emmarcaments de les finestres i portes i les motllures del 

coronament. D’aquesta manera s’aconseguia un contrast cromàtic entre el blanc de 

l’arrebossat i el gris dels carreus de pedra. D’altra banda, cal tenir present que el sòcol de 

gres que envolta de forma perimetral el conjunt es va realitzar el 1948, així com es varen 

                                                        
719 BRUB, ms. 620, pp. 79-80 (Giuseppe Testori, Ordenansas de la visita del año 1752, pp. 75-84)
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refer altres detalls de pedra que havien desaparegut amb les modificacions realitzades 

durant l'etapa hospitalària.720

La façana posterior resulta excepcional. Està formada per un mur que reprodueix el perfil 

corb de l’absis i té adossat un cos rectangular de dos pisos a la meitat inferior, el qual 

correspon a l’amplària de les estances de la sagristia, la dependència annexa i del cambril

de la primera planta. Considerem que aquest annex podria haver estat projectat al voltant 

de l’any 1750, perquè als murs externs de la capçalera i de les façanes laterals es poden 

observar carreus de gres, tant a les cantonades que corresponen al cos del creuer com 

als cantons del cos annexionat. Aquest és un aspecte que no es dona a la resta dels 

elements juxtaposats a la nau de l’església, com és el cas de les torres campanar (ils. 45-

46), pel que ens indicaria la possibilitat que aquestes dependències no fossin previstes al 

disseny original del temple i s’hi haguessin adherit amb posterioritat. La datació orientativa

al voltant de la segona meitat del segle XVIII es deu al fet que en el plànol del conjunt de 

1836 una de les estances annexes a la capçalera donava pas a la sagristia nova, 

projectada al voltant de la dècada del 1760 (il. 44).

Al mur extern de la sagristia i l’estança adjacent també se li juxtaposà una tribuna a

l’alçada del primer pis, amb cantonades corbes i sostinguda per quatre revoltons, la qual 

correspon a la profunditat del corredor que envolta el cambril de l’absis i que queda 

enllaçada amb els passadissos del creuer a l’interior (il. 47). 

Així doncs, el cambril de l'església està format per tres espais que fan en conjunt 2,24

metres de fondària. El primer cos té una escassa profunditat, de només 0,53 metres, 

corresponents al gruix del mur de l’absis, i té una alçada de 2,56 metres. El segon està 

format per un espai de 0,76 metres de llarg i 3,29 metres d’altura, en el qual actualment hi 

ha disposada la imatge de la Verge de la Mercè. Finalment, el tercer espai és l'únic visible 

des de l'exterior en correspondre al volum sostingut per revoltons. Aquest fa 0,95 metres 

de llarg i 3,57 metres d’alçada i compleix la funció de corredor, per facilitar la comunicació 

entre els passadissos del creuer i el cambril. Considerem que l’ampliació del segon i 

tercer cos coincidiren amb la data en què es construïren la sagristia i la dependència 

contigua, és a dir, al voltant de l’any 1749. De totes maneres, les primeres fonts gràfiques 

                                                        
720 AMCB, Q147, Caixa 66046, E-30, s.f. (Presupuesto para la terminación de la fachada principal de la 
iglesia del Ex-Hospital Militar y otras varias, 02-IV-1948)
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que representaren els diversos pisos del temple i que evidenciaren l'existència del cambril 

i el passadís a la primera planta, daten del 1892 (ils. 48-50). 

Per últim, el coronament de la façana posterior també destaca per la seva cornisa, 

motllurada i elaborada amb maons ceràmics a plec que reprodueixen una doble curvatura 

parabòlica.

La coberta del temple és a dues aigües, amb una estructura de bigues i llistons gruixuts 

de fusta revestida amb teules àrabs de tortuga envernissades en color groc (il. 51). A la 

zona del creuer s’aixeca un tambor cilíndric llis, sense obertures, de maçoneria de pedra i 

arrebossat amb morter de calç, a sobre del qual se situa una cúpula de fàbrica de maó, 

formada per un fris còncau, d’1,5 metres d’amplada, revestit amb rajoles vidriades en 

color groc i verd que reprodueixen motius geomètrics i donen a la coberta un aspecte 

llevantí. Aquest té un òcul alineat amb la testera del costat nord que permet la il·luminació

directa de la representació pictòrica que hi ha a la cara interior de la mitja taronja

paredada el 1800. El casquet de la cúpula, realitzat amb maons massissos i calats, també 

fou cobert a l’exterior amb rajoles dels mateixos colors i en forma d’escama. Finalment, un 

gerro de fruites de terracota envernissat, situat al damunt d’un suport de pedra de 

Montjuïc, corona la cúpula (il. 52).

Tal com adverteix l’arquitecta Silvana Batllori, la solució formal de la mitja taronja, situada 

al damunt del tambor cilíndric i amb un fris o anell a la base, es basa en les regles 

clàssiques renaixentistes i es podria haver inspirat en els dissenys del tractat

d’arquitectura d’Andrea Palladio, publicats el 1570. En aquests, Palladio feia ús dels 

esglaonaments a la base i seguia el concepte del triangle equilàter com a regla 

geomètrica per dissenyar l’alçada de les cúpules i les seves llanternes. 721 De totes 

maneres, en el cas de l’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu determina l’altura 

del gerro que substitueix la llanterna. Un possible exemple a seguir seria el gravat que 

reprodueix la cúpula de la Villa Trissino a Meledo, una solució sostinguda per un tambor 

cilíndric amb frisos a la base del casquet i basada en l’ús del triangle equilàter (il. 53).722

Una altra solució formal similar seria la cúpula de la Capella de la Ciutadella, plantejada 

per Joris Prosper Verboom, en què també se seguiren els mateixos preceptes. 

                                                        
721 BATLLORI ARANDA 2015, p. 122
722 PALLADIO 1570, vol. 2, p. 60; ROVIRA I MARQUÈS 2017, p. 293 
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Il. 44. José de Aizpurúa, Planta de l’església 
de Sant Sever i Sant Carles Borromeu, 20-
VII-1836. AGMM, Cartoteca, B-06/15 (detall)

Il. 45. Detall de la façana lateral de
la Parròquia de Sant Pere Nolasc.
Foto: M. M Rovira, 2018
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Il. 46. Vista general de la Parròquia de 
Sant Pere Nolasc. Foto: Bob Masters, 
2013. Font: GENCAT, Calaix,
a40336_0002

Il. 47. Vista posterior de la Parròquia de 
Sant Pere Nolasc. Foto: Bob Masters, 
2013. Font: GENCAT, Calaix, 
a40336_0006
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Il. 48. Ramon Fort, Sección transversal del Hospital Militar, 1904. AGMM, Cartoteca, B-59/14

Il. 49. Ramon Fort, Sección transversal del Hospital 
Militar, 1904. AGMM, Cartoteca, B-59/14 (detall)
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Il. 50. Benito Chias, Hospital Militar de Barcelona. Planta del piso primero, 10-I-1892.
BHMB, Cartoteca, B-01-242 A B (detall)

Il. 51. Francesc Ribera, Cobertes de l’església i del conjunt hospitalari, s.d. (a. 1942). 
AFB, Ribera, Urb_0772
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Il. 52. Vista de la cúpula de la Parròquia de Sant Pere Nolasc. Foto: Bob Masters, 2013. 
Font: GENCAT, Calaix, a40336_0008

Il. 53. Andrea Palladio, Villa Trissino a Meledo, 1558-1562. 
Publicat a: Palladio, A., I quattro libri dell'architettura. Venècia, 1570, llibre II, p. 60
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Per últim, Batllori defensa que, en canvi, el perfil peraltat de la cúpula segueix les fórmules

establertes per Carlo Fontana al tractat El tempio Vaticano e sua origine, del 1694.723

Pel que fa a la façana lateral del costat de l’Epístola, hem de tenir present que se li 

adheriren, probablement entre el 1758 i el 1763, les estances de la sagristia nova i la 

capella dels eclesiàstics, unes dependències de doble alçada que podrien haver estat

previstes des d’un inici en el projecte de construcció de la nova església. Si examinem la 

fotografia de la façana realitzada el 1943 (il. 54), podem observar que en un origen la 

façana del temple tenia una finestra i una motllura que resseguia la coberta a doble 

vessant del braç del creuer, a més de dues obertures entre els contraforts dobles de la 

nau que servien per il·luminar les capelles laterals, com a la façana de l’Evangeli. De totes 

maneres, les ampliacions en alçada del conjunt cenobial realitzades durant l’etapa 

hospitalària implicaren l’emparedament de les finestres i la desaparició dels elements 

ornamentals, com les motllures i les gàrgoles, les quals foren reproduïdes novament amb 

motiu de la restauració del 1943. 

Per al disseny de les finestres de les façanes laterals de l’església sembla que el tracista 

tingué de nou com a referent l’arquitectura clàssica renaixentista i en concret en el portal 

jònic il·lustrat al llibre IV del tractat d’arquitectura de Serlio (ils. 55-56), el qual també fou 

emprat anteriorment per a projectar obertures com les finestres de la façana de la 

Generalitat (1597). 724 Estan formades per un frontó corb amb motllures senzilles, un

arquitrau jònic i dues mènsules que flanquegen les finestres, les quals presenten dues 

volutes en forma d’essa i al capdavall la representació d’una fulla d’acant. 

Com ja hem advertit anteriorment, el temple va ser bastit a l’interior del cenobi, pel que la 

façana principal no fou projectada amb la intenció que fos completament visible des de 

l’exterior. El motiu resideix en el fet que els plànols de la Casa de la Missió observaven la 

construcció d’un claustre d’un nivell i dos pisos superiors al davant de la testera de 

l’església. Així doncs, els únics elements que quedaven a la vista eren els que tenien una 

certa utilitat, com la porta d’accés, el rosetó, l’ull de bou, la motllura que ressegueix el 

coronament de la doble vessant de la teulada i les torres quadrades laterals, realitzades 

amb carreus de pedra. 

                                                        
723 BATLLORI ARANDA 2015, p. 122
724 CARBONELL 2015, vol. 2, p. 449
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Il. 55. Sebastiano Serlio, Portal jònic. Publicat a:
Serlio, S., Tractat d’arquitectura, llibre IV, p. XLIII 

(Ed. espanyola de 1552)

Il. 54. Juan Ramírez, Detall 
de la façana dreta de
l’església de Sant Sever i 
Sant Carles Borromeu 
durant l’enderroc de 
l’hospital militar, 28-III-1943. 
AFB, C-038-185

Il.  56. Finestra lateral de la parroquia de Sant 
Pere Nolasc. Foto: M. Mar Rovira, 2018
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Actualment els únics elements originals que s’han conservat a la testera són la porta 

d’ingrés, que presenta un emmarcament de pedra de Montjuïc amb pilastres corínties, un 

entaulament ornamentat amb un cap de querubí i un frontó triangular rebaixat (ils. 57-58); 

així com el rosetó, que fou tapiat en una data incerta del segle XIX; l’ull de bou i les torres-

campanar quadrades laterals.

Sobre aquest últim element, cal denotar que el pis que culmina la torre del costat dret de 

la façana, de pedra i delimitat amb una motllura senzilla, és original i està format per

quatre finestrals d’arc de mig punt, pilastres toscanes als angles, un coronament amb 

terrassa plana i una estructura de ferro destinada a encabir més campanes a la part 

superior; mentre que el pis del costat esquerre és fruit de la restauració del 1943 (il. 54). 

Pel que fa a la resta dels elements visibles, aquests també foren afegits amb la 

restauració empresa per Adolf Florensa, ja que s’utilitzaren peces de pedra recuperades 

de l’enderroc del claustre, a més d’adherir-hi altres de fàbrica nova. Per tant, l’equip del 

Servicio de Edificios Artísticos y Arqueológicos de l’Ajuntament va concebre un pòrtic i un

terrat amb balustrada, a manera de porxo, a més d’un gran finestral al centre de la façana, 

emmarcat per una traceria barroca de nova creació, així com es varen substituir les 

espadanyes que culminaven originàriament la torre quadrada del costat de llevant per un 

campanar a imatge del que es podia observar al costat dret de la fatxada. 

Segons el testimoni del Baró de Maldà, la torre-campanar situada al costat de l’Epístola

havia estat en origen l’emplaçament de les campanes de les hores i els quarts, i el seu 

rellotge, desaparegut amb la restauració del 1943, havia estat refet pel rellotger Bartomeu 

Bofill a l’últim quart del segle XVIII. De totes maneres l’autor atestava que el 1800 les

campanes ja havien estat traslladades amb la resta a un campanaret situat al cantó 

oposat de la façana de l’església,725 és a dir, a les dues espadanyes amb tres ulls que hi 

havia a la torre del costat de l’Evangeli. Aquesta torre possiblement es plantejà

originàriament com un campanar parell al del costat de l’Epístola, ja que es va arribar a 

realitzar la motllura senzilla que marcava l’arrancada del pis per a les campanes, però 

                                                        
725 «Hi ha una torre quadrada, a modo de campanar quadrat, tot de pedra picada, a un cantó de la fachada, 
en el que éran abans allí dintre col·locadas las campanes del rellotge, vui dia en altre campanaret al altre 
canto de la fachada, ab las demés», AHCB, ms. A, núm. 253, p. 62; «Hi ha una torre quadrada á modo de 
campanar, tot pedra picada, a un cantó de fachada, y sobre un guarnimentó de ferro, senthi alli lo rellotge 
recompost, o casi nou, per lo Sr. Barthomeu Bofill, rellotger; desde lo any 1800 las campanas de horas y 
quarts que tocan, com abans los antequarts guarnidas, que eran en finestral de altre campanaret, al altre 
cap de fachada ab las dos altras campanas en dos finestrals», AHCB, ms. A, núm. 253, pp. 630-631
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suposem que per una manca de recursos o per una qüestió de prioritats, finalment fou 

culminada amb dues espadanyes més senzilles (il. 51).

Característiques internes

Pel que fa a l’interior del temple, aquest està format per un cos longitudinal que mesura 

25,8 metres de longitud i 7,75 metres d’amplada. La meitat d’aquesta nau queda coberta

per una volta de canó amb llunetes, la qual es troba a 15,5 metres d’alçada i està dividida 

en tres trams per quatre arcs transversals. La resta de la superfície eclesiàstica queda 

albergada per una imponent cúpula, que arriba als 23,41 metres d’alçada. Les voltes de 

l’església, igual que les de la resta de dependències de la casa, eren de fàbrica de maó.

En observar la planta de l’església dels paüls a Barcelona (il. 54) es pot comprovar que 

aquesta es distribueix en dos àmbits de mida similar i destinats a l’ús de dos usuaris 

concrets. L’àrea assignada als feligresos està conformada per la nau i les capelles 

laterals, mentre que l’àrea presbiteral, que s’estén des de l’absis fins al creuer i està 

alçada 17 centímetres respecte a la resta de la nau per una grada, era utilitzada pels 

membres de la congregació, exercitants i ordenants. 

La nau del temple té dues capelles per banda, de 3,35 metres d’amplada, 6,05 metres 

d’alçada i 3,77 metres de profunditat, situades entre els contraforts. Aquestes restaven 

separades de la nau a partir d’unes balustrades i foren cobertes amb volta d’aresta. En un 

origen no estaven comunicades entre si, tal com demostren els plànols del conjunt 

realitzats pel cos d’enginyers militars el 1836 i el 1851.726 Per tant, fou entre el 1851 i el 

1860 quan s’obrí un petit corredor, de 2,71 metres de longitud, paral·lel a la nau i aïllat 

d’aquesta, que quedà plasmat en el plànol de Miquel Garriga i Roca el 1860.727 Així 

doncs, caldria remarcar que la singularitat que representava la presència d'aquests 

passos excavats en el gruix dels contraforts respecte de la tradició arquitectònica catalana 

barroca728 no fou una aportació dels paüls, sinó una intervenció posterior dels militars.

Pel que respecta a l’alçat, els murs, arrebossats de calç, presenten un sòcol amb carreus 

de pedra natural que ressegueix tot el perímetre de l’església. Les pilastres d’ordre gegant 

amb motllures aprofundides, tenen bases i capitells d’ordre compost i sostenen un                                                         
726 AGMM, Cartoteca, B-06-15 (1836) i B-56-02 (1851)
727 AHCB, Quarterons Garriga, quarteró 79 (1860)
728 BARRAQUER 1906, vol. 2, p. 582
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entaulament format per una cornisa molt pronunciada que se situa al damunt de les 

tribunes. L’alçada dels murs des del paviment fins al capdamunt de l’entaulament és de 

10,97 metres, gairebé el doble de l’alçada que tenen les capelles laterals. La presència

del sòcol i de les pilastres al llarg dels murs de les naus, el cor, el creuer i, fins i tot, les

representades pictòricament a la zona de l’absis, aconsegueixen atorgar unitat i 

dinamisme a l’espai. 

Als paraments de la nau i del creuer s’estén una altra cornisa més senzilla, a 4,96 metres 

d’alçada, que passa per darrere de les pilastres d’orde gegant, a la meitat de la seva

altura. La cornisa recorre l’interior de les capelles laterals i actua com a suport, juntament 

amb les pilastres toscanes, per als arcs de mig punt amb què aquestes s’obren a la nau 

central (ils. 60-61). Segons Marco Pistolesi aquest esquema deriva de les façanes dels 

Palaus Capitolins a Roma,729 i mostra un cas d’adaptació de models civils en edificis de

culte. Finalment, una tercera cornisa recorre els paraments del cor, la nau, el creuer i les 

petxines, alhora que emmarca les llindes de les finestres situades a les llunetes de la volta 

de canó.

Pel que fa al paviment, l’original estava format per un enrajolat ceràmic de punta 

rudimentari, el qual fou aixecat i substituït per un de nou el 1953, amb peces de marbre.730

A les fotografies anteriors a la restauració es pot observar la divisió entre la zona de la 

nau i del creuer a través de la grada a l’àmbit presbiteral que l’elevava de la zona 

reservada als feligresos. Tal com advertia Pistolesi, però, el projecte de restauració iniciat 

el 1943, inclogué l’endarreriment de l’àrea presbiteral per tal de propiciar la disposició de 

més bancs per als fidels i, per tant, quedà modificada la distribució espacial concebuda 

pels paüls (ils. 63-64).731

Les capelles més pròximes al creuer estaven consagrades a la Puríssima Concepció, al 

costat de l’Evangeli, i a sant Vicenç de Paül, al costat de l’Epístola; mentre que les 

capelles més pròximes a l’entrada eren dedicades a sant Josep, a la banda esquerra, i a 

sant Joan Nepomucè, a la dreta. Prop d’aquestes i a sota de la volta del cor es poden 

observar dos portals de pedra de gres. El del costat de llevant conduïa a les escales que

donaven accés al cor, a les tribunes i a la torre de l’espadanya; mentre que a través de la

porta del costat de ponent s’ingressava a una sala tancada. L’ornamentació de les portes,                                                        
729 PISTOLESI 2016a, p. 54
730 AMCB, Q134, Obres públiques, exp. 6235, s.f. (VI-1953)
731 PISTOLESI 2016b, p. 51 
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formada per un frontó de mig punt amb un cap de querubí a l'entaulament, és la mateixa 

que podem observar a les dues portes que flanquegen l’altar major i considerem que el 

seu disseny pot haver pres com a referent la porta principal dissenyada per Miquel Àngel 

al Capitoli, entre d’altres models de caire renaixentista (ils. 65-66).

Per damunt de les capelles se situa la tribuna, formada per balcons que s’obren a la nau a 

partir d’arcs rebaixats, tot i que en origen també disposaven de gelosies.732 El buidatge 

dels llibres de despeses ha permès constatar que, tot i la finalització de la construcció del

temple en l’essencial el 1746, l’agost del 1747 encara s’adquiria el material per a finalitzar

detalls com les seves balustrades.733

Al mur tester també hi ha disposat un cor elevat amb una volta rebaixada suportada per 

mènsules. A partir de les anotacions existents als llibres de comptes es constata que 

l’església comptava amb aquest espai litúrgic des d’almenys el 1753 i que fou remodelat o 

adobat entre el 1785 i el 1786.734 Així doncs, la hipòtesis de Pistolesi sobre la inexistència 

del cor fins a la restauració del 1943 i la consideració d’una connexió entre les dues 

galeries de les tribunes a partir d’un corredor situat a l’exterior del temple, com ocorria a

l’església de Montecitorio, s’hauria de considerar errònia.735 De totes maneres, la ubicació

d’aquesta peça al davant de les pilastres que flanquegen l’entrada al temple resulta 

particular i difícil d’interpretar (il. 60). 

Quant al creuer de l’església, destaca l’escassa profunditat dels braços del transsepte, els 

quals només mesuren 1,74 metres per tal de no sobresortir de l’ample de la nau. En 

origen, aquest espai era fet servir com a presbiteri pels paüls, ja que quan se celebrava 

una funció ordinària al temple i s’adorava el Santíssim Sagrament, els clergues, germans 

llecs i exercitants es disposaven als bancs que hi havia als laterals del creuer.736                                                        
732 AHCB, ms. A, núm. 252, p. 25
733 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (del 24-IX-1747 al 20-XII-1747)
734 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3099, s.f. (XI-1785 a IV-1786); De la mateixa manera, el Baró de
Maldà atestava: «las varanas de las tribunas, ab las dos a un y altre costat del presbiteri, hi ha molt treball 
en sa escultura y en la del cor. De poch ha s’i ha col·locat un orga mayor del que antes havia», a AMAT I DE 

CORTADA [ARITZETA] 1994, p. 105
735 PISTOLESI 2006a, p. 54
736 Ja des de la benedicció del temple el 7 de setembre de 1746, la disposició dels membres de la 
congregació a banda i banda de la zona presbiteral havia estat emprada, com així recita la nota de 
benedicció de l’església: «arrodillándose el oficiante con sus Ministros en la grada del Presbiterio, estándose 
el clero de una y otra parte hasta al Altar Mayor, assi mismo de rodillas, se prosiguieron las Letanías», a 
ACMM, Caja Barcelona (--), Sign. 1, núm. 1, ff. 39r-39v. La relació del Baró de Maldà confirma el fet que hi
havia bancs a banda i banda del presbiteri, com si es tractés del cadirat d’un cor: «pendent que queda 
devant del presbiteri, clos ab banchs com silleria de cor, una primorosa llantia de plata», a AHCB, ms. A, 
núm. 253, p. 629 (c. 13-III-1801)
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Il. 57. Porta d’accés a la 
Parròquia de Sant Pere 
Nolasc. Foto: Trisha 
Sajulga, 2017

Il. 58. Detall de la 
porta d’accés a la
Parròquia de St.
Pere Nolasc.
Foto: Trisha 
Sajulga, 2017
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Il. 54. Planta de la parroquia de Sant Pere 
Nolasc, 1967. AFB, Ribera, Urb_3714

Il. 60. Francesc Ribera, Vista interior cap al
cor. Capella de l’antic hospital militar,
VIII-1942. AFB, Ribera, Urb_0458
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Il. 61. Capella de Sant Ramon
Nonat, tribuna i cor, al costat 
de l’Epístola. Foto: Trisha
Sajulga, 2017

Il. 62. Vista del braç 
del creuer del costat 
de l’Epístola i el 
passadís que
enllaça la tribuna 
amb el cambril. Foto:
Trisha Sajulga, 2017
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Il. 63. Joan Vidal i Ventosa, Interior de la 
capella del ex-Hospital Militar, s.d. (a. 1936).
AFB, C_038_193 (B-7620)

Il. 64. Vista del presbiteri de la Parròquia de
Sant Pere Nolasc. Foto: Trisha Sajulga, 2017
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Només excepcionalment, i amb motiu de funcions particulars com, per exemple, la 

pregària de les matines i laudes celebrades quan traspassava un membre de la 

congregació, feien ús de les tribunes.737

Per tant, tal com defensa Marco Pistolesi, els espais laterals del creuer havien estat els 

àmbits destinats a l’ús dels membres de la congregació, com així ocorria als temples de 

les cases de la Missió italianes a Tívoli i a Montecitorio.738

Pel que fa als passadissos elevats que flanquegen el creuer (il. 62), aquests es

projectaren a 6,36 metres d’alçada, amb una extensió de 7,54 metres de llarg i 1,10                                                         
737 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (27-II-1752)
738 PISTOLESI 2016a, pp. 55-56 

Il. 65. Miquel Àngel, Porta principal del Capitoli. 
Publicat a Alvier, Augustin-Charles, Cours 

d’architecture qui comprend les ordres de Vignole.
Paris, 1696, vol. 1, làm. 83

Il. 66. Porta d'accés a la sagristia de la parròquia 
de Sant Pere Nolasc. Foto: Trisha Sajulga, 2017
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metres d’ample, suportats per una volta de semi canó. La seva funció és enllaçar les

tribunes amb el cambril i considerem que foren bastits entre el 1736 i el 1746, ja que el

1747 l’escultor Bartomeu Soler treballava per a millorar les baranes dels mateixos i el

1801 el Baró de Maldà els recollia en la seva descripció de l’església.739 En aquest cas, 

doncs, també seria desencertada la hipòtesi de Pistolesi, qui considerava que els 

passadissos havien estat projectats durant la restauració del 1943.740

Igualment s’ha de destacar que el 1800 el creuer del temple fou culminat amb la projecció

d’una nova cúpula paredada, la qual deixava una cambra d’aire amb la primitiva cúpula 

estructural de 4 centímetres a l’arrencada i 60 centímetres a la part superior. La nova mitja 

taronja va ser fabricada a partir d’un enrajolat a trenca junt, amb tres capes de rajoles 

unides per un morter de calç i sorra, un procediment habitual a Catalunya per a projectar 

cúpules no estructurals.741 El punt més alt es troba a 23,41 metres d’altura, si tenim en 

compte la cúpula visible, i 24 metres si prenem com a referència la cúpula no visible; i té 

10,52 metres de diàmetre. Se situa damunt d’una cornisa circular sostinguda per quatre 

arcs torals i petxines de material ceràmic que possibiliten el pas del quadrat al cercle. Les 

seves mesures prominents la converteixen en l’element amb major preponderància de 

l’església, ja que ocupa gairebé la meitat de l’espai interior.

De la zona del creuer cal destacar els quatre pilars de pedra aixamfranats o fortament

bisellats que es bastiren en els seus angles, els quals foren proveïts de fornícules 

elevades i aprofundides, destinades a acollir imatges votives (il. 67). L’estructura de les 

fornícules està formada per pilastres toscanes motllurades que flanquegen l’obertura

juntament amb un arc de mig punt, mentre que a l’interior i a l’exterior es poden observar 

diversos elements ornamentals fets en estuc, com les volutes inferiors, el quart de volta en

forma de petxina a la part interna i el coronament amb elements florals i vegetals.

Els ornaments en estuc de la resta del temple són quasi del tot absents, limitant-se a la 

clau de la dovella central en els arcs de les capelles i del cor, els capitells amb volutes,                                                         
739 «A Bartomeu Soler, escultor, per millorar les barandilles del passadís del presbiteri i per ajustar-hi dues 
cartel·les, 8 lliures», a ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (20-XII-1747); Rafael Amat i de 
Cortada afegia: «[hi ha] uniformitat de tribunes, sobre de cada arch de capella, ab los dos passadisos a una 
vanda y altra de cruzero, á modo de balustradas», a AHCB, ms. A, núm. 253, p. 628 (c. 13-III-1801)
740 PISTOLESI 2006a, p. 54 
741 El motiu d’aquesta nova fàbrica el 1799 es deuria probablement a la pèrdua d’una part de la superfície 
pictòrica amb què es decorà l’intradós de la cúpula estructural. Per tal de comptar amb una nova composició 
al fresc que restés protegida de les filtracions d’aigua de pluja, es va projectar una volta paredada que 
deixava una cambra d’aire entre la cúpula estructural i la nova construcció. D’aquesta manera, juntament 
amb la ceràmica vidriada amb què era cobert el casquet exterior, es reduïen les filtracions, vid. p. 366



 236

garlandes de gallons i fulles d’acant; les mènsules en forma de cartel·les en què 

descarrega l’arc del cor i els caps de querubins situats als frontons de les portes.

Pel que fa a la zona de la capçalera, una particularitat que presenta la planta de l’església 

de Sant Sever i Sant Carles Borromeu respecte dels altres temples projectats per a la 

congregació és el fet que, com que l’església nova es va emplaçar a un espai diferent al 

del temple antic, en mig de l’hort, i els paüls no disposaven d’un espai suficient entre el 

mur perimetral preexistent que envoltava les possessions de la Casa de la Missió i la 

capçalera de la nova església, l’absis de l’altar major s’hagué de comprimir en la seva 

profunditat i l’altar s’hagué de situar al creuer, perquè fos visible pels membres de la 

comunitat acomodats al cadirat dels braços laterals del transsepte. L’espai reduït de què 

disposa aquesta capçalera, tanmateix, fomentà la representació d’una falsa perspectiva 

pictòrica al mur de l’absis de l’altar major que permetés simular una major profunditat. 

El mur absidal també compta amb un cambril elevat darrere de l’altar major, d’ús 

generalitzat a Catalunya al segle XVIII,742 així com dues portes que s’obren als laterals de

l’altar major i que permeten l’accés a l’actual sagristia i a la dependència annexa. 

L’existència del cambril que ostentava un quadre de plata treballada amb la representació 

de la Santa Faç,743 apareix documentat en un testament redactat l’octubre de 1754, fent

referència a l’encàrrec que havia realitzat el comitent Bonaventura Sans per projectar un 

altar dedicat a la Mare de Déu dels Dolors a l’església.744 La documentació buidada, però, 

no esmenta cap detall que ens permeti saber quina profunditat tenia i en quin moment es 

va eixamplar i va tenir l’amplada suficient per ostentar una imatge escultòrica (il. 68).

Pel que fa a les estances bastides als laterals de l’altar major, les referències documentals 

només palesen que el 1753 una d’elles era la capella dedicada a Sant Francesc de 

Sales,745 emprada pels sacerdots durant el Dijous Sant per celebrar les vespres i que                                                         
742 GARGANTÉ 2006, p. 414
743 BRUB, ms. 2150, f. 5r; AHCB, ms. A, núm. 253, pp. 61 i 629 
744 «Pero si los senyors Superior y Sacerdots de la Casa de la Missió voldrán colocar dita Imatge de Maria 
Santissima dels Dolors en lo Altar Major de dita Iglesia (á que convinch) collocantla en lo primer lloch dins 
son Camaril, sostinguda de St. Sever y altre St. Bisbe que esta en lo quadro, y posant en lo costat del
camaril per part de fora St. Joan Evangelista á la dreta, y Sta. Maria Magdalena á la Esquerra, y St. 
Bonaventura en lo mitg, sobre del camaril; en est cas, y no altrament, vull se gastian de mos bens tres mil 
lliuras barcelonesas per fer lo altar major ab son camaril, y dorarlo, en lloch de las mil lliuras que se havian 
de expedir en lo Altar de St. Joan Neapomaceno», a AHPB, Sebastià Prats, 1019/36, s.f. (15-X-1754)
745 ACA, ORM, Monacales-Universidad, leg. 96, s.f. (Consueta o diario de la Casa de la Congregación de la 
Misión de Barcelona, 1753)
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servia per accedir a la sagristia. Tanmateix desconeixem l’ús de la sala adjacent, que 

podria haver-se tractat de de la sagristia bastida pels paüls el 1749.746

Finalment, el 1775 els paüls feren situar un vas comú per a enterrar els membres de la 

comunitat a l’interior de l’església,747 davant de l’altar de la Verge dels Dolors i, per tant, a

la capella dedicada a sant Joan Nepomucè. Fins llavors, i com ja havíem advertit 

anteriorment, les sepultures havien estat emplaçades a una capella de la Casa de la 

Missió externa al temple. 

Tanmateix, a l’església hi havia ubicades sepultures de caràcter individual, com la que va 

servir per enterrar a Miquel Torra, canonge de la col·legiata de Santa Anna de 

Barcelona,748 o la de Bonaventura Sans, emplaçada a la capella de Sant Joan Nepomucè.

                                                        
746 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (07-VIII-1749) 
747 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (04-V-1775)
748 ACA, ORM, Monacales-Universidad, vol. 107, s.f. (31-X-1763)

Il. 67. Fornícula dels pilars cantoners del 
creuer. Foto: Trisha Sajulga, 2017

Il. 68. Vista de l’interior del cambril.
Foto: Trisha Sajulga, 2017
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5.6. Els temples de la Casa de la Missió a Palma de Mallorca, Guissona, Reus i 

Barcelona: influències i transferència de models.

L’estudi de l’estructura arquitectònica projectada pels paüls a l’església de Sant Sever i 

Sant Carles Borromeu no es pot deslligar de la concepció dels temples que foren 

realitzats posteriorment per la congregació a la resta de Catalunya i a Mallorca. Tampoc 

es pot obviar la seva relació amb les esglésies projectades a Itàlia, pel fet que les cases 

catalanes formaren part de la província de Roma i de la Llombardia al llarg del segle XVIII.

Un dels trets característics que presentaren diversos temples de la Missió en territori 

català i italià al segle XVIII i XIX és que aquests no disposaven d’una entrada ubicada al 

carrer que facilités al feligrès l’accés directe al seu interior, i encara que la façana de 

l’església es trobés encarada a la via, com ocorria en el cas de la primera església de la 

Missió a Barcelona i del temple de Sant Vicenç de Paül a Palma, el seu ingrés es feia a 

través de la porteria de la Casa de la Missió i després d’haver creuat un corredor o un

claustre situat a l’interior de l’edifici. Aquest és un aspecte que compartien amb l’església 

de la Santíssima Trinitat a la Casa de la Missió de Montecitorio (il. 86), a Roma, i amb 

l’església de la Casa de la Missió de la via Vergini a Nàpols (1760-1788), tal com destaca 

Marco Pistolesi.749

Podem constatar que es tracta d’una solució excepcional a Barcelona, ja que les 

esglésies dels establiments religiosos a la ciutat solien ser públiques i no era habitual que 

el feligrès hagués de creuar àmbits interns de les cases religioses per accedir als temples. 

Els únics casos que podrien aproximar-se a aquesta concepció, tot i que amb certes 

reserves, serien les esglésies projectades rere una porteria i un pati intern, com és el cas 

del monestir de Santa Margarida la Reial (1604) de les monges caputxines, al carrer del 

Carme; el convent de Santa Maria de Jesús dels franciscans observants (1722), ubicat 

extramurs de la ciutat;750 i l’església de l’Hospital de Sant Sever (1562).

Pel que fa als temples de la Missió catalans, l’únic que trencà amb aquest precepte fou 

l’església de l’Assumpta i de Sant Miquel de la Casa de la Missió a Guissona. Es tractava 

d’una obra construïda des dels fonaments, sense aprofitar edificacions anteriors, i si 

observem els documents gràfics de què disposem sobre el temple (ils. 73-75) es pot                                                         
749 PISTOLESI 2016a, pp. 23 i 78; PISTOLESI 2017, p. 75
750 AGS, MPD, 09-054 (1760)
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comprovar que la façana principal del conjunt tenia dos accessos, una entrada directa a 

l’atri de l’església, sobre el qual hi havia el cor, i una altra obertura que donava pas a 

l’escala principal de la casa. 751 D’altra banda, aquest és l’únic projecte que podem 

confirmar documentalment que arribà des d’Itàlia752 i, tot i que el mestre de cases que 

s’encarregà de l’obra fou el mateix Damià Riba, l’organització interna de la Casa de la 

Missió fou diferent a la de Barcelona. El motiu d’aquest canvi es podria deure al fet que 

els paüls a Guissona desenvolupessin una labor apostòlica pública més acusada al seu 

temple, la qual justifiqués una entrada directa dels seus feligresos.

Pel que fa a la configuració de la planta de les esglésies dels paüls, i com advertíem al 

capítol anterior, la disposició dels sacerdots, germans llecs, exercitants, ordenants i 

feligresos al seu interior tingué una conseqüència directa en la conformació de l’espai i 

això implicà que alguns dels aspectes de l’estructura de la planta no fossin els més 

habituals pel que respecta a la projecció arquitectònica religiosa a Barcelona i a Catalunya 

entre els segles XVII i XVIII. Tal com atestava l’arquitecte Josep Renart i Closes (1746-

1824) al seu Quincenario dedicat a l’arquitectura religiosa a Barcelona (1809), les 

esglésies d’una sola nau, com era el cas de la de Betlem, habitualment mesuraven de 

llarg quatre vegades la seva amplada, tres fins al presbiteri i una per al mateix 

presbiteri,753 en emprar el tipus de planta popularitzada pels jesuïtes al temple d’Il Gesú i

la qual, d’altra banda, derivava de les tipologies de planta utilitzades durant el Quatre-

cents a Itàlia i de la concepció espacial dels temples del gòtic meridional.754

En canvi, els temples projectats pels paüls al territori català i balear se serviren d’unes 

naus de proporcions més reduïdes per l’ús gairebé privat que donaven a les mateixes, de

manera que s’aproximaven al model de planta publicat com a primera figura en el tractat

de Perspectiva pictorum et architectorum d’Andrea Pozzo (1693-1700) (il. 74). Pozzo 

representava el model d’un temple d’una sola nau amb dues capelles laterals, un 

transsepte que no sobresortia de l’amplitud d’aquesta i una capçalera plana de no gaire 

profunditat flanquejada per dues estances laterals; pel que la zona presbiteral i el creuer 

adquirien una extensió similar a la superfície de la nau i les capelles laterals.755

                                                        
751 BARRAQUER 1906, vol. II, p. 591; SANTAEULÀRIA 1988, pp. 40-41
752 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vol. 3093, s.f. (07-VII-1741) 
753 BNC, Fons Renart, lligall XXVIII, vol. 4, p. 2
754 GARGANTÉ 2006, p. 282
755 No només fou empleada pels paüls, ja que també hi ha exemples en territori espanyol, com l’església 
parroquial de Villanueva del Río, a Múrcia, bastida entre el 1732 i el 1733.
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La utilització d’una planta centralitzada o de creu grega per al creuer i el presbiteri, 

destinada a l’ús dels membres de la comunitat i els exercitants, juntament amb l’adhessió

d’una extensió perpendicular amb la mateixa amplada per incloure-hi la nau i les capelles

laterals per a la resta de feligresos, és un principi que es repeteix a les cinc esglésies que

els paüls projectaren a Catalunya i a Mallorca. Així ho demostren els plànols dels dos 

temples bastits a Barcelona, els de les esglésies de Sant Vicenç de Paül a Palma de 

Mallorca i a Reus (ils. 69-72) i el contracte per a la construcció de l’església de la Casa de

la Missió a Guissona,756 malgrat que en aquest cas només s’arribés a bastir la nau i les 

capelles laterals del temple. 

Sobre aquesta similitud, als documents relacionats amb el bastiment de l’església dels 

paüls a Mallorca757 i de l’església de la segona casa dels paüls a Barcelona, s’atestava

que el model a seguir havia estat l’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu, amb 

consideracions com: «La Iglesia se ha delineado igual á la antigua por haberla 

experimentado devota y proporcionada á las funciones de la Congregación; y por lo 

mismo no sale á la calle la puerta principal».758

Com hem advertit, però, el temple de Sant Sever i Sant Carles Borromeu presenta unes 

proporcions diferents per al creuer, en disposar d’una capçalera comprimida i d’uns 

braços de transsepte amb una profunditat menor que la de les capelles laterals. Aquest 

aspecte no es tornà a repetir a la resta de temples projectats per a les cases de la Missió 

del territori català i balear, en no patir la limitació espacial que experimentava la casa del 

carrer Tallers. Així doncs, com es pot observar en els seus plànols, es pogueren bastir

capçaleres planes o amb un absis semicircular de més profunditat per encabir-hi l’altar 

major.

                                                        
756 El contracte fou transcrit per Maria Garganté a GARGANTÉ 2006, pp. 472-480
757 HUARCAYA – GAMUNDI 2006, pp. 77-78
758 Relació de Joan Vilera el 1829 per a la construcció de la nova Casa de la Missió a Barcelona. ARABASF, 
Comisión de arquitectura (1818-1861), sig. 2-32-2, Casa é iglesia para la Congregación de la Misión en 
Barcelona, 1829, s.f.
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Il. 72. Església de la Casa de la Missió
a Reus (1758-inacabada). AMR, Actes

Municipals 1786-1791, f. 277r

Il. 69. Església de St. Sever i St. 
Carles Borromeu (1736-1746)

AGMM, Cartoteca, B-06/15 Il. 70. Església de la segona Casa de 
la Missió a Barcelona (1830-1833)

AGMM, Cartoteca, B-06/17

Il. 71. Església de Sant Vicenç de Paül
(1739-1764), Casa de la Missió a Palma.

Autor: Christian Huarcaya. Publicat a:
HUARCAYA 2014, p.  68
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Il. 73. Façana de l’església i la Casa de la Missió dels paüls a Guissona, 1899. Foto: Gaietà Barraquer. 
Publicada a BARRAQUER 1906, vol. 2, s.p. (capítol 23)

Il.  75. Interpretació de l’alçat de l’església de la Casa de la 
Missió a Guissona (els autors no han representat la mitja taronja 

del creuer prevista al contracte)
Autors: Jaume Ruiz-Olalla i Joan Santaeulària. 

Publicat a: SANTAEULÀRIA 1988, p. 40

Il.  74. Planta de l’església de la Casa 
de la Missió a Guissona (1741-

inacabada) Autors: Jaume Ruiz-Olalla i 
Joan Santaeulària.

Publicat a: SANTAEULÀRIA 1988, p. 41
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L’arquitecte Marco Pistolesi considera que el fet d’utilitzar una planta de creu grega per a 

la concepció del presbiteri a Barcelona es deu a una influència italiana i que es podria 

haver pres com a referent per al seu disseny l’antiga església de la Casa de la Missió de 

la via di Fassolo, a Gènova, construïda a finals del Sis-cents i reformada el 1728, quan ja 

era propietat dels paüls, per tal d’adherir-li una nau en sentit longitudinal (il. 78).759

Aquesta solució setcentista, que atribueix a l’arquitecte i sacerdot paül Bernardo della 

Torre, juntament amb l’ús d’un espai centralitzat com a presbiteri, serien represos pel 

mateix tracista a Tívoli, entre el 1736 i el 1743; 760 i a Montecitorio entre el 1739 i el 

1745;761 pel que l’autor defensa que la presència del sacerdot a Barcelona el 1724 i el 

1736, com a visitador de la Casa de la Missió, no es pot considerar una casualitat a l’hora 

d’estudiar l’aproximació entre els dissenys dels respectius temples.762

Tot i la plausibilitat d’aquesta hipòtesi, en cercar similituds amb altres projectes 

barcelonins vàrem localitzar les semblances que l’historiador Josep Laplana havia apuntat 

com a existents entre l’església dels paüls i el temple que el 1710 va projectar el carmelita 

descalç fra Jaume de Sant Agustí per a l’oratori de Sant Felip Neri. 763 L’església de

l’oratori (il. 77) presentava un creuer aixamfranat sota una cúpula semiesfèrica de grans 

dimensions amb motiu de la distribució dels feligresos que els oratorians volien practicar

al seu temple. Així doncs, els felipons aïllaven als homes de les dones disposant els 

barons als bancs situats als braços del creuer -als quals només tenien accés a través 

d’uns corredors laterals ubicats a l’exterior del temple- i les dones eren emplaçades a la 

nau. Així doncs, la raó per la qual fra Jaume de San Agustí feu que la zona de l’absis 

quedés reduïda a dimensions mínimes i que el presbiteri abastés l’àrea del creuer fou

perquè els homes disposessin d’una millor visió de l’altar major.

L'existència d'aquest plànol rebat la hipòtesi de Pistolesi, per la qual l'ús d'una planta 

centralitzada o de creu grega i la seva utilització com a espai presbiteral seria una novetat 

a Barcelona, així com el fet de considerar els temples italians dels paüls com els únics 

models a seguir per a la concepció d’aquesta àrea de l’església barcelonina.764

                                                        759 PISTOLESI 2016a, pp. 46-47 i 49 
760 Actualment es desconeix si les obres del 1735 al 1737 consistiren en una reforma integral de l’església o
en una restauració i modernització de l’església preexistent. PISTOLESI 2017, pp. 68-70761 PISTOLESI 2016a, pp. 55-56 762 PISTOLESI 2016a, pp. 56-57 
763 LAPLANA 1978, pp. 85-86
764 PISTOLESI 2016b, p.58
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Il. 77. Jaume de Sant Agustí, Projecte per a 
l’església de l’oratori de Sant Felip Neri de 

Barcelona (1710)
ACA, Colecciones, Mapas y planos, 148/1

Il. 76. Figura prima.
Publicat a: POZZO 1693-1700, vol.1, s.f.
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Il. 80. Església de la Santíssima Trinitat (1739-
1743), Casa de la Missió de Montecitorio a Roma.
Publicat a: BORSI 1980, p. 148

Il. 78. Església de Sant Vicenç de Paül o de la 
Conversió de Sant Pau, Gènova (1732-1733)

Autor: Marco Pistolesi 
Publicat a: PISTOLESI 2016a, s.p. (fig. 3.19)

Il. 79. Església de l’Anunciació, Tivoli (1736-1743)
Autor: Marco Pistolesi 

Publicat a: PISTOLESI 2016a, s.p. (fig. 5.28)
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Per altra banda, l’ús d’un espai gairebé centralitzat o de creu grega per a configurar la 

planta dels temples també es donà a altres indrets de Catalunya, com a l’església del 

convent de Sant Antoni de Pàdua de Torà (c. 1750), en què un creuer molt ample es 

combina amb l’adheriment d’una nau d’escassa llargària,765o l’església dels Dolors de Vic 

(1724-1728), que encara reprodueix més clarament la forma concèntrica del creuer, amb 

l’aplicació d’una nau molt reduïda per a la ubicació d’un cor alt i un nàrtex.766 De totes 

maneres, cap dels dos mostra un ús exclusivament presbiteral del creuer, com tampoc 

ocorre a l’església dels paüls de Gènova, en què es pot observar que els laterals del 

creuer servien per ubicar-hi altars (il. 78) i no pas el cadirat dels paüls, el qual 

s’emplaçava al presbiteri profund de la capçalera.

Per tant, considerem evident que la presència de Bernardo della Torre a Barcelona

propicià una transferència de models i coneixements a l’hora d’abordar les construccions 

dels temples dels paüls empreses a la ciutat comtal i a Roma a partir del 1724, però

també cal atestar que les influències per a la confecció de la traça barcelonina no es

degueren únicament a la coneixença dels paradigmes arquitectònics fets servir als 

temples italians dels paüls, en poder-se relacionar amb solucions constructives emprades 

a Barcelona de forma coetània.

La resta de característiques arquitectòniques que s’observen als temples de la Missió del 

territori peninsular seguiren les tendències constructives catalanes implementades durant 

el Barroc. Així doncs, Josep Renart esmentava que la major part de temples moderns, 

com Betlem, Santa Marta, Mare de Déu de la Mercè i Sant Agustí, disposaven de tribunes 

al damunt de les capelles i un cor elevat als peus del temple, amb motiu de la tradició 

arquitectònica i de la voluntat dels propis frares a l’hora de concebre les traces, un 

aspecte que, per altra banda, Renart criticava a inicis del segle XIX, en preferir espais 

interiors alliberats d’elements arquitectònics que poguessin atapeir la zona de la nau.767

En el cas dels paüls aquests elements foren presents a l’interior dels seus temples, com 

també implementaren la ubicació de les dues estances que flanquejaven habitualment els

presbiteris a Catalunya durant el Set-cents,768 per tal d’ubicar-hi una sagristia i una altra

capella.                                                        
765 GARGANTÉ 2006, p. 283
766 Íbid., p. 284
767 GARGANTÉ 2007, pp. 66-68
768 GARGANTÉ 2006, p. 283
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Pel que fa a les capelles laterals, els plànols dels temples de la Missió rebel·len que

aquestes no van estar mai connectades entre sí per un passadís independent de la nau i 

que, en el cas de les esglésies barcelonines, aquesta obra es degué a la intervenció dels 

militars quan es modificà l’ús de les cases per a exercir un servei hospitalari i carceller. 

Per tant, no seria un element a partir del qual valorar similituds amb el temple de 

Montecitorio, a diferència del que defensa Pistolesi.769

Amb relació a l’exterior de l’església, la utilització de dues torres simètriques de planta 

quadrada flanquejant la façana principal del temple de Sant Sever i Sant Carles Borromeu 

fou una solució que algunes esglésies, però sobretot parròquies i catedrals catalanes i 

llevantines empraren durant el Barroc, tot i que no era gens habitual en l'arquitectura de la 

Missió. 770 De fet, la traça de l’església construïda a la segona Casa de la Missió a 

Barcelona (il. 81) i el contracte per al bastiment del temple dels paüls a Guissona

demostra que els paüls es volien limitar a l’edificació d’una sola torre, com a Palma i a

Reus.

Tampoc es repetí en cap dels conjunts catalans ni en el balear el recobriment exterior de 

la cúpula amb rajoles vidriades de colors. Per a la resolució de l’aspecte extern de les 

mitges taronges a les cases de la Missió a Palma i a Reus s’optà per ocultar la cúpula 

amb un tambor de planta quadrada i una teulada d’estructura piramidal, tal com es feia 

servir a l’arquitectura dels carmelites descalços al segle XVII a Catalunya. D’altra banda, 

tot i que el disseny de la segona Casa de la Missió a Barcelona contemplava una 

resolució cupular molt similar a la primera casa barcelonina, la construcció cenobial quedà 

incompleta arran dels fets del 25 de juliol de 1835 i la resolució del temple divergí de 

forma contundent respecte del plànol original, pel que la cúpula quedà oculta a l’exterior 

amb un tambor quadrangular i una teulada piramidal, com a les cases de Palma i Reus 

(il. 82).

                                                        
769 PISTOLESI 2016b, p. 58
770 PISTOLESI 2016b, p. 59. Alguns exemples sobre la duplicitat de torres a Catalunya els conformarien 
l’església de Sant Andreu a Manresa (1792-1795), l’església parroquial de Sant Julià de l’Arboç (1629-1647)
i les dues torres de la basílica de Santa Maria del Mar (1496-1674)
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Il. 81. Josep Borrell, Façana de l’església i la segona Casa de la Missió a 
Barcelona, 1829. AHCB, Obreria, 1C.XIV-103

Il. 82. Carlos Pérez de Rozas, Presó de Reina Amàlia, antigament segona
Casa de la Missió a Barcelona, 05-III-1986. AFB, bcn005506
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5.7. Conclusions parcials

Un cop conegudes les característiques del temple barceloní i havent realitzat les

observacions oportunes sobre les similituds i dissemblances en la construcció de les 

esglésies de la Missió, considerem que podem donar contestació a una de les preguntes 

definides a l’inici de la recerca, és a dir, a la qüestió de si es pot parlar d’un estil 

arquitectònic definit per la Congregació de la Missió entre els segles XVII i XVIII i aplicat a

les cases construïdes al Principat i a Mallorca.

Tenint en compte els dictàmens donats per sant Vicenç de Paül i els superiors generals

en relació al bastiment de les cases de la congregació, el sacerdot Félix Contassot l’any

1959 arribava a la conclusió que no es podia parlar d’un estil de la Missió.771 Pel que fa a 

Catalunya, considerem que la valoració dels contractes, preus fets i altres documents en 

què es facilitaven les indicacions per a la construcció de les cases a Guissona i a

Barcelona permeten observar que tampoc es disposava d’un cànon arquitectònic que

determinés la uniformització de les seves cases o els seus temples, ni pel que fa a les 

mesures dels edificis ni pel que respecta als esquemes compositius. En el cas de 

Barcelona, el 1829 es va estipular la voluntat d’adaptar la situació interna i les 

característiques de l’antic temple de Sant Sever i Sant Carles Borromeu a la nova església 

que havien de bastir els paüls a la ciutat, en considerar-se una solució oportuna i adient 

des d’un punt de vista funcional; tot i que no ocorregué el mateix amb el cenobi, en voler

compartimentar molt més les àmplies sales que caracteritzaven la primera casa a 

Barcelona per evitar una possible adaptació de l’edifici als usos sanitaris que fossin 

precisos per a la ciutat en un futur.772

En observar les característiques estructurals que comparteixen els cinc temples estudiats, 

considerem que per a la concepció de la major part dels elements arquitectònics que

conformaven les esglésies i les cases del Principat s’adoptaren solucions 

contrareformistes, comunes a la resta d’ordes mendicants, en favor de la senzillesa, 

severitat i austeritat. Així ho observàvem amb la projecció de les naus úniques amb                                                         
771 CONTASSOT 1959, p. 46
772 «No dejará igualmente V.A. de advertir una multitud impropia de paredes de ladrillo de llano, que á cortas 
eo irregulares distancias cruzan de la una a la otra pared de afuera; mas se han formado con el doble objeto 
de fortificar y ligar la obra y de colocar sobre ellas los maderos, á fin de impedir con esto que, derribando 
tabiques, resulten salas grandes, y nos viessemos otra vez en los mismos trabajos que con la casa antigua; 
y por la misma razón se haran los corredores y aposentos más angostos de lo que parece requerir la 
naturaleza del establecimiento», a ARABASF, Comisión de arquitectura (1818-1861), sig. 2-32-2, Casa é 
iglesia para la Congregación de la Misión en Barcelona, 1829, s.f.
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capelles laterals entre els contraforts, tribunes al damunt de les capelles, cor alt als peus 

de l’església, cobertes de volta de canó amb llunetes, cúpules coronant el creuer, dues

estances flanquejant l’altar major i l’ús d’un ordre arquitectònic senzill per als paraments

dels temples.

També foren elements comuns o habituals en les construccions cenobials de la península 

entre els segles XVI i XVIII espais com el claustre obert per arcs de mig punt amb galeries 

cobertes per volta d’aresta i la presència de dependències conventuals al voltant dels

corredors cenobials, com la porteria, les cel·les, el refetor i la infermeria. Així doncs, 

malgrat que amb motiu dels ministeris desenvolupats per la congregació, comptaven amb 

estances específiques del seu institut, com el seminari amb una capella interior o la sala 

de conferències eclesiàstiques, la seva concepció arquitectònica no quedava regida per

cap normativa.

Considerem, tanmateix, que hi ha certs preceptes a l’hora d’abordar la projecció dels seus 

temples que, malgrat no basar-se en cap regla congregacional escrita, són particulars en

les seves edificacions i aplicats en diverses ocasions, amb motiu del seu ajust als usos de

les comunitats. Aquest seria el cas de la tendència a ubicar les esglésies a l’interior dels

cenobis o la projecció d’un creuer de dimensions considerables i un transsepte gairebé 

inexistent a l’àrea presbiteral del temple. De totes maneres, hem demostrat que aquests 

aspectes es podien observar en altres conjunts i projectes eclesiàstics barcelonins que no

estaven vinculats a la Congregació de la Missió, com el que fra Jaume de Sant Agustí

realitzà per als oratorians el 1710. Tot i així, no a totes les cases es varen complir les 

mateixes disposicions, com així ho demostrava la construcció del conjunt de Guissona, 

per exemple, en el qual l’església comptava amb una porta d’ingrés directe al temple des 

de l’exterior del recinte.

Pel que fa a l’aspecte vinculat amb els possibles tracistes de la congregació i tal com hem 

advertit anteriorment, les comunitats de paüls a Catalunya i a Palma, de la mateixa 

manera que ocorria a Itàlia, comptaven amb sacerdots i germans coadjutors que podien

ser artífexs de projectes arquitectònics puntuals, si bé els empresaris de l’obra sovint 

foren mestres de cases que no pertanyien a les comunitats dels paüls, com Damià Riba i

Andreu Bosch en el cas català i Lluc Mesquida (1695-1762) i Antoni Mesquida (1731-

1812) en el cas mallorquí. Com hem advertit anteriorment, Marià Carbonell constatà

l’existència d’almenys un tracista de la congregació, el català Francesc Badia, que
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transcendí l’àmbit constructiu d’aquest institut religiós per emprendre l’ampliació de la 

capella de Sant Jordi i la torre del rellotge del palau de la Generalitat. Tot i això, el fet de 

no comptar amb trets formals singulars i significatius a l’hora de plantejar l’arquitectura de

la Missió, no permet valorar similituds entre les obres de la congregació i l’empresa 

realitzada per Badia al palau de la Generalitat.

Com es pot observar en l’ampliació de la capella projectada pel germà Badia (il. 83),

l’autor concebé un espai rectangular més ampli que la capella quadrangular realitzada per 

Marc Safont entre el 1433 i el 1434 i traslladada per Antoni Carbonell entre el 1545 i el 

1548 al segon pis del palau. L’espai, alçat amb quatre graons respecte al nivell de la

capella gòtica, fou emprat com a presbiteri, amb un tram principal de planta quadrada que 

fou cobert amb una cúpula hemisfèrica sense tambor, mentre que la resta de trams es 

bastiren amb un quart de volta de petxina per la zona de l’absis, i voltes d’aresta i de canó 

Il. 83. Francesc Badia, Ampliació de la capella de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya, 1768.

Autor: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Publicat a: GENERALITAT DE CATALUNYA 2018, s. p.
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rebaixades per la resta de trams.773 Tot i que desconeixem l’ús que es donà a aquests 

àmbits laterals en un origen, actualment s’empren per situar-hi el cadirat de la capella, una 

funció anàloga a la que empraren els paüls per a la zona presbiteral de la seva església i 

l’única similitud que trobem entre els dos espais.

En relació amb la labor que Badia pogué executar al conjunt dels paüls, considerem 

probable que s’encarregués de la projecció de les estances de la sagristia i la capella de

les conferències, adherides al mur de ponent de l’església i empreses al voltant dels anys

60 del segle XVIII. També podria haver supervisat altres obres de remodelació de les 

sales que conformaven el conjunt cenobial a partir de l’últim terç del Set-cents, com el nou 

seminari inaugurat el 1777, si bé, com ja hem comentat anteriorment, en ser un membre 

de la comunitat, Badia no percebé cap remuneració que pogués quedar plasmada als 

llibres de comptes, com tampoc n’hem localitzat referències a la resta de documents que 

hem buidat als arxius de la comunitat.

Per últim, respecte a la hipòtesi sobre la possible intervenció d’un enginyer militar en la 

projecció de l’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu, considerem que, tot i que la 

recerca documental no ha pogut esclarir l’autoria del disseny del temple, la participació 

d’un enginyer actiu a Barcelona amb motiu de la presència del germà Philippe-Emmanuel 

de Bette a la comunitat seria poc plausible. D’una banda, perquè probablement els plànols 

es varen projectar el 1710 i, per altra banda, perquè la comunitat comptava amb la 

presència de l’arquitecte Bernardo della Torre el 1724 i el 1736 a Barcelona, el qual pogué

revisar els plànols abans d’emprendre l’obra de l’església i fer-ne les apreciacions 

necessàries sense comportar cap despesa per a la comunitat.

                                                        
773 CARBONELL 2015, vol. 1, p. 62; vol. 2, p. 500
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