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Text: Francesc Olivé i Guilera

Aquell que visita per primera vegada el Centre Excursionista de Catalunya
queda sorprès davant la visió de les quatre grans columnes que es drecen 

al bell mig de l’edifici. Però la seva sorpresa és major encara quan s’assabenta 
que aquesta casa, tot i que quant a la part arqueològica depèn del Museu

d’Història de la Ciutat, és al mateix temps l’estatge d’una entitat excursionista,
la més antiga del país, i que aquesta entitat es mou i conviu en plena activitat 

a l’entorn de les columnes des de fa 127 anys.
L’edifici ha sofert diverses adaptacions i canvis al llarg dels anys. Només les tres

columnes que formen angle s’han mantingut sempre intactes en el seu lloc original.
La quarta columna hi fou emplaçada el 1956. El soci i arquitecte Lluís Domènech 

i Montaner, a principis del segle XX, va fer una gran transformació de l’edifici i adaptà
la distribució de les estances del pis principal, que havia d’ocupar el Centre

Excursionista de Catalunya, en funció de les columnes romanes, que des del 1878
han estat l’eix de l’estatge social, abans mig ocultes i, a partir d’aleshores, restaurades i
exemptes. La inauguració oficial de les obres de remodelació del local, que li donaren

l’aspecte actual, tingué lloc el 20 d’octubre del 1905, ara fa exactament 100 anys.
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Les sis columnes
Des de l’any 1609, data en què Jeroni Pujades en
publicà el primer croquis, tenim testimoni gràfic 
i també escrit que es conservaven sis columnes del
temple romà, de les quals cinc eren columnes late-
rals seguides, alineades paral·lelament al carrer de la
Llibreteria, i l’última corresponia també a la façana
posterior, juntament amb una sisena columna que
formava un angle recte que apuntava a l’est (les tres
columnes de l’angle són les mateixes que hi ha enca-
ra actualment). Francisco de Zamora (1787), Anto-
ni Ponç (1788), Alexandre de Laborde (1806) i
molts altres autors seguiren afirmant explícitament
que hi havia sis columnes, les quals romanien encara
al seu lloc quan Cellers féu el seu estudi l’any 1835.

Pau Piferrer i Fàbregas (1818 – 1848) redactà
gairebé la totalitat dels dos primers volums de
Recuerdos y Bellezas de España, que es publicà en fas-
cicles a partir del 1839 (Piferrer morí abans d’aca-
bar-los del tot i Pi i Margall en completà el redactat
final). Les il·lustracions anaren a càrrec de Francesc
Xavier Parcerisa i Boada (1803 – 1876). En el segon
volum, que es començà a publicar el 1843, Piferrer
descriu l’ambient del local on es trobaven els tres
capitells més visibles, que corresponia al «desván de
la casa nº 5» del carrer del Paradís, segons diu el peu
del gravat. «El polvo y las telarañas cubren aquel
desierto y sombrío cuarto por el cual pasa zumban-
do el viento, mas sus denegridas paredes llevan una
ornamentación que le comunica precio inestima-
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cert aire de misteri, se’ls atribuí tota mena d’orígens
fantasiosos, com el d’imaginar que foren construïdes
per un hipotètic rei anomenat Hispà, ser considera-
des columnes del mausoleu d’Ataülf, un temple
d’Hèrcules, fer de suport a un aqüeducte o a uns jar-
dins penjats, ser obra de cartaginesos, formar part
d’un edifici construït per Pere III, etc.

Tot i l’interès que les ruïnes despertaven, no se’n
féu cap estudi seriós fins a la primera meitat del segle
XIX, quan l’arquitecte Antoni Cellers i Azcona (1775
– 1835), professor d’arquitectura de la Llotja, rebé
l’encàrrec de la Junta de Comerç de fer-ne el primer
i únic estudi global, que és encara bàsic, i que acabà
l’any 1835, poc abans de la seva mort. La manca de
pressupost per publicar-lo va fer que l’estudi restés
inèdit. Cellers féu petites excavacions i estudis que
avui són irrepetibles perquè hi pogué localitzar enca-
ra alguns peus de columna i restes del pòdium ara
desapareguts. Les dades obtingudes permeteren esta-
blir la planta i la localització del temple, que estava
emplaçat a la part més alta de la ciutat romana,
damunt el mont Tàber. La façana principal era for-
mada per un frontis amb sis columnes i una escalina-
ta encarada cap a l’actual carrer del Bisbe, que corres-
ponia al cardo maximus en el seu encreuament amb
el decumanus maximus, al centre de la ciutat romana.
El temple tenia a cada costat lateral onze columnes,
que seguien l’eix del tram central del carrer del Para-
dís. Les columnes actualment conservades correspo-
nen a la façana posterior que, com la principal, tenia
també sis columnes. Es conserva part del pòdium 
o sòcol posterior i les tres columnes que formaven
l’angle est, amb una part de la cornisa original. La
quarta columna, que és la més propera a la galeria
gòtica, hi fou col·locada posteriorment.

Plànol que reprodueix
la ubicació exacta de

l’antic temple romà.
Hem pintat de color

vermell la situació
actual de les columnes

que queden en peu, a
l’estatge social del

Centre.

Dibuix del temple romà,
de Josep Puig i Cadafalch,
publicat a Arquitectura
romànica a
Catalunya,1909.

Local del Centre Excursionista de Catalunya (1878-1903), abans de la reforma.

Gravat publicat per Antoni Ponç a Viaje de
España, 1788. S’hi mostra la disposició de les
cinc columnes laterals que es conservaven i la
sisena columna formant angle recte a la part
posterior del temple.
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Antecedents històrics
de les restes del temple romà
Ara tenim ben assumit que les columnes del carrer
Paradís corresponen a un temple romà, del qual des-
coneixem la data i la dedicació exacta, però deduïm
que és del temps d’August o de la primera meitat del
segle I. En l’època en què es despertà l’interès pels
monuments antics, però, se’n tenia una idea ben
confusa. Les poques columnes que sobrevisqueren 
a la ruïna del temple, es conservaren perquè forma-
ven part de l’estructura d’edificis medievals, integra-
des en els seus murs. Això dificultava la seva normal
contemplació, però, malgrat tot, les columnes esde-
vingueren famoses en la petita història local i, potser
per la seva problemàtica situació, que els donava un

Les golfes de la vella casa del carrer del Paradís, segons el gravat de
Francesc X. Parcerisa publicat l’any 1843 al segon volum de Recuerdos 
y Bellezas de España, de Pau Piferrer. S’hi veu la part superior de les tres
columnes que formaven l’angle est del temple romà de Barcino, amb els
capitells i les restes de la cornisa original. Al fons del gravat, situat en un
celobert, apareix el capitell d’una quarta columna que fou enderrocada
cap al 1850 i traslladada més tard a la plaça del Rei.



nèixer i salvaguardar-ne el patrimoni natural i cultu-
ral. Així nasqué l’excursionisme català, amb una gran
voluntat de treball i amb la ferma convicció de no
renunciar mai a la cultura autòctona. Fou una nai-
xença molt humil, però la conjunció de catalanitat i
cultura va fer que la nova institució fos molt ben
acceptada i el nombre de socis va créixer ràpidament. 

Durant el primer any no disposaven encara de
local propi. Les juntes es feien durant les excursions
o en el domicili d’algun soci, però ja en la reunió del
19 de juliol del 1877 el soci Ricard Padró informà
que hi havia unes golfes del carrer del Paradís que es
podien llogar. Es tractava d’una oportunitat molt
temptadora, perquè en aquell local hi havia precisa-
ment els tres capitells que Francesc X. Parcerisa
havia divulgat amb el magnífic gravat publicat 
a Recuerdos y Bellezas de España. Era un espai ideal
per a les trobades d’aquell grup de joves excursionis-
tes enamorats dels monuments antics. 

Malgrat els pocs recursos econòmics de què dis-
posaven, decidiren llogar aquelles golfes, per 12
duros mensuals, confiant que pel fet de tenir local
propi augmentaria el nombre d’associats. El 5 de
gener del 1878, als tretze mesos de la fundació de
l’Associació, ja hi feren la primera reunió.

Ràpidament anaren condicionant el pis amb
mobles que aportaren els mateixos socis. Hi forma-
ren una incipient biblioteca i un petit museu a l’en-
torn dels grans capitells, i hi habilitaren una petita
sala d’actes amb quatre fileres de cadires de boga. El
llibre de Piferrer i Parcerisa influí directament en l’e-

Fins a completar les sis columnes, a més de la
columna recollida per l’Acadèmia de Bones Lletres 
i les tres que formen l’angle i que són les úniques
que no s’han mogut de lloc, quedaven encara dues
columnes més embotides també dins les parets mit-
geres, que foren destruïdes sense deixar-ne cap ras-
tre, possiblement pel mal estat en què es trobaven, ja
que per la banda del carrer de la Llibreteria presen-
taven un aspecte deplorable:

(...) asoman trozos de fuste al fondo de oscuros arma-

rios o resaltan levemente en aposentos húmedos; los

capiteles que no han sido fracturados debajo de sendas

capas de cal dan muestra de sí con una brusca hincha-

zón que proyecta una ligera sombra en la blanqueada

pared; y de los sótanos a los desvanes, trepando por

escaleras no las mas fáciles de los barrios antiguos y

atravesando corredores. 

Any 1878
L’excursionisme científic s’aplega
a l’entorn de les columnes romanes
El Centre Excursionista de Catalunya fou fundat el
26 de novembre del 1876, amb el nom d’Associació
Catalanista d’Excursions Científiques, per un grup
de cinc amics, al peu del turó de Montgat. Josep
Fiter i Inglès (1857 – 19l5), que era el promotor del
grup, tot just havia complert els 19 anys, i Eudald
Canibell i Masbernat (1858 – 1928), que s’afegí des-
prés al grup de fundadors, només en tenia 18. La
resta no sobrepassaven gaire els 20 anys. Es proposa-
ven estudiar científicament el país i donar-ne a co-
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ble». La romàntica descripció de Piferrer s’acompan-
ya d’un magnífic gravat de Parcerisa on es represen-
ta ell mateix en un autoretrat mentre dibuixava uns
enormes capitells d’estil corinti, a l’interior de les
golfes que, a partir del 1878, seran la seu de l’Asso-
ciació Catalanista d’Excursions Científiques. Al fons
del dibuix, darrere la barana d’un balconet, es veu
nítidament el capitell d’una quarta columna, situada
en un pati o celobert que correspondria exactament
a l’actual sala de juntes del Centre Excursionista de
Catalunya i, per tant, era un espai que forma part
del solar de l’edifici actual.

Una columna recuperada
i dues columnes destruïdes
El capitell del celobert i la seva columna eren dins la
paret mitgera d’una casa veïna del carrer de la Lli-
breteria, que fou enderrocada a mitjan segle XIX. És
molt probable que aquella columna, o almenys el
capitell, fos la mateixa que recollí l’Acadèmia de
Bones Lletres i que durant setanta-set anys estigué a
la plaça del Rei. Faig aquesta atribució basant-me en
el relatiu bon estat de conservació que presentava el
capitell segons el gravat d’en Parcerisa. La columna
fou portada al Museu Lapidari que aquella institu-
ció tenia en el claustre de l’antic convent de les sant-
joanistes, a la riera de Sant Joan, on guardaven les
restes arqueològiques que els membres d’aquella
benemèrita acadèmia anaven recollint, i que eren
molt abundants, com a conseqüència de la devasta-
ció d’edificis històrics barcelonins provocada per la
Llei de desamortització. Però el claustre on tenien el
museu fou venut per l’Estat i es quedaren sense
local. Decidiren aleshores cedir en dipòsit tot el
material de la seva propietat al museu que s’havia
creat recentment a la capella reial de Santa Àgata, a
càrrec de la Junta Provincial de Monuments. Com
que per les seves dimensions no cabia dins la capella,
la columna, junt amb altres restes arqueològiques de
gran volum, fou instal·lada a l’exterior, protegida per
una petita tanca. El muntatge de la columna a la
plaça tingué lloc l’any 1879, segons la nota publica-
da a la pàgina 79 del butlletí L’Excursionista, òrgan
de l’Associació Catalanista d’Excursions Científi-
ques, del 30 de juny del 1879:

Mentres uns desfan y malbaratan las glorias del país,

altres cuidan de realsarlas guanyant generals aplaudi-

ments y cridant cada dia mes poderosament l’atenció

pública. Dihem aixó; perque ab gust es veu alsar en lo

cercat del Museo d’antigüetats de la plassa del Rey,

una de las columnas de l’antich temple d’Hercul, de

las cuals tres ab son arquitrabe se conservan encara en

son propi lloch en nostre local del carrer de Paradís.

Pot jutjarse complertament ab l’exempta columna que

are s’alsa, de la importancia y majestat de dit temple

que tenia sis de tals columnas en son frente y onze en

la longitut. 

Aquella columna fou retornada l’any 1956 al carrer
del Paradís, al cap de més de cent anys d’haver-ne
sortit i després de diverses vicissituds que explicarem
més endavant.
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Pati d’entrada al Centre
Excursionista de 
Catalunya, amb l’escali-
nata que hi construí
Domènech i Montaner.

Pàgina anterior, a dalt:
la plaça del Rei, abans
de traslladar-hi la casa
Padellàs, amb la font
neogòtica projectada
l’any 1853 per l’arquitec-
te municipal Francesc
Daniel Molina. A l’esquer-
ra, tocant la capella de
Santa Àgata, la columna
del temple romà, que hi
estigué del 1879 al 1956.

FOTO: ROGER ROVIRA

D
IB

U
IX

 D
E

 L
A

 R
E

IA
L 

A
C

A
D

È
M

IA
 C

AT
A

LA
N

A
 D

E
 B

E
LL

E
S

 A
R

TS
 D

E
 S

A
N

T 
JO

R
D

I, 
D

E
 L

LU
ÍS

 R
IG

A
LT

FO
TO

: A
R

X
IU

 F
O

TO
G

R
À

FI
C

 D
E

L 
C

E
N

TR
E

 E
X

C
U

R
S

IO
N

IS
TA

 D
E

 C
AT

A
LU

N
YA

Pàgina anterior, a baix:
dibuix del carrer del 
Paradís el 1875. Enmig 
d’unes obres d’enderroc
destaca la façana de
l’antiga casa dels
canonges. L’any 1905
Domènech i Montaner
afegí dos pisos a l’edifi-
ci i reformà la façana
traslladant el finestral
gòtic al primer pis.



pràctica seguí, i encara s’accentuà quan s’uniren tots
sota la nova denominació de Centre Excursionista de
Catalunya. El catedràtic Antoni Rubió i Lluch, que
fou nomenat president del Centre, féu de pont a les
noves generacions, i és ben significatiu que el mateix
any de la fusió (1891), la vella saleta penjada dalt les
columnes fos el lloc des d’on Pompeu Fabra i els seus
amics Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas-Carbó
llançaren la campanya lingüística de L’Avenç, precur-
sora de l’establiment de normes ortogràfiques moder-
nes per al català. 

Amb la companyia i la cura que en tenien els
excursionistes, les columnes del temple romà havien
deixat de ser una andròmina misteriosa i inaccessible
per convertir-se en objecte d’interès general. A finals
del segle XIX i a l’inici del segle XX, la imatge dels
capitells convertits en seu de l’excursionisme fou
divulgada per mitjà de diverses publicacions, com el
monumental àlbum de Barcelona a la vista, la revista
Hispània, una col·lecció titulada Catalunya artística 
i pintoresca, i de targetes postals de la ciutat.

Any 1902
Les columnes perillen
L’estatge social resultava petit per la intensa activitat
que s’hi feia i hauria calgut cercar-ne un altre de més
espaiós. Però la sola idea d’abandonar aquelles co-
lumnes «que representen per a nosaltres un símbol»,
com deia Cèsar August Torras a l’obertura del curs
del 1903, era rebutjada unànimement, tant per
raons sentimentals com per la migradesa de mitjans
econòmics. Però la solució a la manca d’espai es
resolgué de forma totalment imprevista i providen-
cial quan tot semblava perdut.

Ramon Montaner es proposà salvaguardar les
columnes del temple romà per tal d’evitar que un dia
poguessin ser destruïdes, com havia passat anterior-
ment amb dues de les columnes. Amb aquesta finalitat,
l’any 1902 adquirí l’edifici del carrer del Paradís, 10 
i encomanà a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner
que s’encarregués del trasllat de les tres columnes al seu
castell de Santa Florentina, de Canet de Mar. En aquell
temps no era cap cosa insòlita la destrucció o, en el
millor dels casos, la compra i el trasllat de monuments
i restes artístiques o arqueològiques, ja que no hi havia
cap llei que ho impedís. 

Tot i el seu arrelament a les pedres romanes, els
excursionistes eren conscients que algun dia caldria
enderrocar l’edifici per deslliurar les columnes. Així
hem vist com l’any 1879 el butlletí L’Excursionista
elogiava el bon aspecte que oferia «l’exempta colum-
na» reconstruïda a la plaça del Rei, i Aulèstia i Pi-
joan, a les seves notes del 1885 en la reedició del lli-
bre de Piferrer, es mostrava favorable al projecte de
l’arquitecte Àngel Baixeras de fer una gran plaça per
deixar les columnes al descobert, proposta que fou
repetida després per altres arquitectes i que inspirà
Mn. Jacint Verdaguer, poeta vinculat a l’excursionis-
me, a escriure a la seva «Oda a Barcelona»:

Oh, aterra eixa cortina de cases que separen

l’estàtua de Don Jaume de son reial Tinell.
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HISTÒRIA DE L’ESTATGE SOCIAL

lecció del local social. Els noms dels dos autors foren
inscrits amb tots els honors presidint la testera de la
sala d’actes, ja que foren considerats precursors de
l’excursionisme català. Parcerisa, el dibuixant, havia
mort el 1876, any en què fou fundada l’Associació 
i havia estat professor de la Llotja, de la qual alguns
dels excursionistes foren alumnes. Era, doncs, un
vell conegut. El retrat de Parcerisa fou el primer que
figurà a la Galeria d’Excursionistes Catalans Il·lus-
tres, inaugurada el 26 de novembre del 1878 per
celebrar el segon aniversari de l’Associació. El retrat
de Piferrer hi fou incorporat el 1884.

Setembre del 1878
L’excursionisme s’escindeix
Semblava que el fet de poder disposar d’un local tan
evocatiu havia de ser un element de cohesió per al
moviment excursionista, però no fou pas així. Quan
encara no feia nou mesos que estaven instal·lats 
a l’històric recinte, el president Josep Fiter i la Junta
Directiva en ple dimitiren dels seus càrrecs i aban-
donaren l’Associació i el mític local. El 21 de setem-
bre del 1878 fundaren una nova entitat que prengué
el nom d’Associació d’Excursions Catalana. 

Els dimissionaris arrossegaren darrere seu una
quarta part dels socis, entre els quals hi havia els
fundadors de la primera Associació. Però els 130
socis que hi restaren, aguantaren fermament sense
abandonar la vella casa. Entre ells hi havia Cèsar
August Torras, que no va deixar-se endur per la
polèmica. Fou l’únic que no deixà l’Associació i fou
ratificat en el càrrec de secretari. Gràcies a la seva
gestió s’aconseguí que el propietari fes una rebaixa
de 10 pessetes mensuals en el preu de l’arrendament,
que serví per ajudar a passar el tràngol i salvar 
el local. L’Associació recuperà aviat el seu ritme nor-
mal i es produí l’ingrés de bastants socis nous, fins 
al punt que a finals del 1879 ja superava amb escreix
el nombre de socis d’abans de la crisi, i el creixement
seguí en els anys successius. 

La vida social seguí a redós dels tres capitells que,
coronant les invisibles columnes de l’angle, eren les
úniques restes del temple que romanien en el seu
lloc. Els excursionistes eren conscients del seu paper
de protectors de les ruïnes. Antoni Aulèstia i Pijoan
(1849 – 1908), que fou president de l’Associació del
1883 al 1885, en unes notes que acompanyaven la
reedició dels textos de Piferrer, escrivia l’any 1884:

(...) el angulo del peristilo que aquel escritor vió con

tanta fruición i que con igual pulcritud dibujó Parceri-

sa, persevera en la misma casa de la calle del Paradís en

lo que habia sido destartalado desvan y hoy es apropia-

do local de la Associació Catalanista d’Excursions

Científiques, cuya interesante corporacion facilita su

visita a cuantas personas desean visitarlo.

Antoni Palau i Dolcet, en el seu llibre Memòries
d’un llibreter català, publicat el 1935, ens hi descriu
amb precisió les característiques que el petit local
tenia l’any 1885:

Aleshores la casa no estava encara restaurada. Hom

entrava per un cancell, i pujant una estreta escala de la
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dreta, s’assolia el segon pis. A l’entrar, una sala amb els

tres enormes capitells de les columnes del Temple d’Hèr-

cules. A dreta, porta i Secretaria, a esquerra, graons que

devallaven a la Sala de cerimònies, i la Biblioteca. Un

celobert amb el wàter, i res mes. Era un niu que ni fet

exprés per la noble tasca a què venia destinat.

Any 1891
Retorn a la casa pairal,
fusió i canvi de nom
Tornant als secessionistes, una vegada passat l’exalta-
ment inicial, molts dels que s’havien donat de baixa
es tornaren a inscriure a l’antiga Associació i, com
altres de nous, eren socis de totes dues a la vegada.
Ben aviat, ja a partir del 1882, es recolliren signatu-
res per demanar la reunificació. Durant tretze anys
l’Associació d’Excursions Catalana vagarejà relloga-
da al Fomento de la Producción Nacional i per
diversos pisos, somiant de retornar al niuet de les
columnes. Cal reconèixer que els anys de separació
resultaren positius perquè la competència estimulà
l’afany de superació de les dues associacions. La
reconciliació trigà una mica perquè els dissidents no
volien tornar com a vençuts sinó amb igualtat de
drets i tot mantenint la pròpia personalitat. Final-
ment, la solució fou generosa per part de tothom.
Totes dues associacions renunciaren als noms res-
pectius i l’any 1891 es fusionaren sota el nom
actual, Centre Excursionista de Catalunya, i fongue-
ren els dos escuts en un de sol que porta la data de la
primera fundació (1876).

L’estatge social comú seguí ubicat al vell piset.
Allí, a redós dels tres capitells romans, s’havien fet
memorables sessions, com les conferències del soci
Eduard Toda (aquest any commemorem el cent cin-
quantè aniversari del seu naixement), que omplia el
local de gom a gom amb les seves narracions sobre
Egipte i els països asiàtics, o explicant la persistència
del català a l’Alguer. Molts altres il·lustres socis hi
parlaren, com Mn. Jacint Verdaguer, que hi donà a
conèixer els seus poemes, la narració de les seves
excursions pel Pirineu català i la poesia «L’heura»,
inspirada en l’escut de l’Associació i dedicada als
excursionistes.

La importància d’aquestes sessions i de moltes
altres que s’hi feren no ens ha de fer caure en el
cofoisme de creure que la participació dels socis
sempre fou modèlica. Segons explica Antoni Palau 
i Dolcet en el seu llibre que hem citat abans, molt
sovint la menuda sala d’actes no s’omplia pas i «les
vetllades literàries, sessions públiques i conferències
eren poc concorregudes. A vegades el conferenciant
parlava davant de dos o tres oients!».

Hi ha, però, un fet molt positiu en les activitats
socials de les dues associacions, i és que totes les ses-
sions es feien en català. La nostra llengua, ben viva
fins al segle XVIII, fou víctima d’una persecució impla-
cable i, com a conseqüència, al segle XIX les reales aca-
demias, els ateneos i tota mena d’institucions feien tots
els actes en castellà. Els excursionistes restabliren com
a norma l’ús del català en totes les activitats. I aquesta
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Pàgina següent: la
façana de la casa del
carrer del Paradís 10,

entrada actual del
Centre.

Els
excursionistes

eren conscients
del seu paper 

de protectors de
les ruïnes.



En mig d’aquesta plaça, que no tindrà segona ,

les tres columnes d’Hèrcules quan miri el viatger,

creurà veure les Gràcies, per fer-te de corona,

de braços enllaçades, dansant en ton verger.

Podien acceptar que l’edifici fos enderrocat algun
dia per alliberar les columnes, però els dolia separar-
se’n pel fet de ser tretes del seu lloc original. Cèsar
August Torras, que aleshores era el president, mogué
cel i terra per evitar-ho. Les seves gestions donaren
bon resultat i aconseguí que Ramon Montaner fes
restaurar les columnes sense canviar-les de lloc. En
aquest canvi de decisió, hi ajudà molt la influència
de Ricard de Campmany i Roure, gendre del pro-
pietari i gran amic del Centre, que es féu soci junt
amb la seva esposa, Júlia Montaner. També foren
bàsiques les gestions de Lluís Domènech i Monta-
ner, l’arquitecte que havia de fer el trasllat, que era
parent del propietari i soci des de feia anys.

Ampliació del local social
Fou providencial que la planta principal de l’edifici
quedés desllogada i que el propietari la posés a dis-
posició del Centre. L’11 de març del 1903, el secre-
tari Alfons Par, des de la vella sala, pogué cloure la
lectura de la memòria del curs del 1902 tot acomia-
dant-se joiosament de l’històric piset, amb la satis-
facció de poder donar per resolt el problema de la
manca d’espai: 

Potser no hauríem encara trobada la solució, si’l

nou propietari de la casa, Sr. Muntaner, no’ns l’hagués

presentada. Donant proves d’un amor pels monu-

ments catalans que adhuc avui no’s troba gaire, y d’una

consideració envers el Centre que vivament tenim d’a-

grair, proposà refer enterament aquest antich casal. Les

columnes quedarien aïllades en un pati cobert cons-

truït ad hoc; se desenvolquellaria la galeria gòtica, y

nosaltres baixaríem a ocupar l’únich pis, se pot dir, de

la casa, rebastida ab el major cuidado artístich.

El soci Lluís Domènench i Montaner, el famós
arquitecte autor dels edificis modernistes del Palau
de la Música Catalana i de l’Hospital de Sant Pau,
seria l’encarregat de refer l’edifici i de dissenyar un
estatge social a la carta per al Centre Excursionista
de Catalunya.

De casa dels canonges
a estatge dels excursionistes
La vella casa del carrer del Paradís 10 era un antic
casal gòtic, molt atrotinat i modificat al llarg dels
anys, que, com les cases veïnes i les del carrer de la
Pietat, havia estat residència dels canonges de la cate-
dral. Antoni Cellers, quan visità la casa l’any 1835
per fer l’estudi de les restes romanes, hi trobà encara
els canonges Marià d’Orteu, i Ignasi Tluich, que
foren segurament els últims canonges que hi visque-
ren. El nom del carrer del Paradís, sembla que estava
relacionat també amb la catedral, ja que probable-
ment significava un fossar que en depenia.

Domènech i Montaner no féu una restauració
arqueològica de l’edifici, sinó que el va refer total-
ment afegint-hi dos pisos nous al damunt, però hi va
mantenir l’aspecte gotitzant, tot i que en realitat no
es conservava al seu interior cap estança pròpiament
gòtica, sinó algunes sales amb portes i finestres vaga-
ment renaixentistes. La missió encomanada a l’arqui-
tecte, a més d’alçar els dos pisos, fou la de posar al
descobert les tres columnes romanes deixant-les
totalment visibles dins el mateix edifici i adaptar al
seu voltant la planta principal per a ús del Centre
Excursionista de Catalunya. Aprofità els elements

per mitjà del corredor de la galeria gòtica, que es
convertiria en l’element més vistós del nou local. Els
gràcils arcs gòtics que fan de suport als vitralls del
pati eren del mateix edifici, segons s’afirma en els
butlletins del Centre de gener i d’abril del 1903.
Calgué només desembolcallar els arcs i pilars, que
estaven aparedats. La galeria gòtica original potser
estava situada en la mateixa posició que ara, però en
aquest cas fou necessari desplaçar-la cap al pati d’en-
trada per guanyar l’espai on es volia col·locar la
columna romana que estava a la plaça del Rei.
També hi ha la possibilitat que l’antiga galeria gòtica
estigués situada al fons del pati d’entrada i que l’es-
cala noble pugés per la dreta, com veiem en alguns
patis gòtics barcelonins, o bé pel fons i entrant per la
porta lateral de l’esquerra que veiem encara tapiada
al final del tram de l’escalinata. En tot cas, queda
clar que el suposat pati gòtic de l’antiga casa dels
canonges és en realitat una recreació feta per Domè-
nech i Montaner amb la major bona voluntat. 

Domènech i Montaner completà el corredor d’ac-
cés a la sala d’actes amb una doble successió d’arquets
gòtics, paral·lels als dels vitralls, situats a la banda de
les columnes romanes. Aquesta segona arqueria fou
construïda amb capitells aprofitats de diverses proce-
dències (alguns podríem identificar-los amb els capi-
tells que veiem a les fotografies de l’incipient museu
de l’Associació, un altre té la motllura inferior escap-
çada, etc.). El fust de les columnetes fou fet amb
pedra nummulítica comprada a les pedreres de Mont-
juïc, de Girona, que són explotades des dels temps
medievals. Els arquets d’aquest costat de galeria no
són de pedra com els arquets dels vitralls, sinó que
són fets d’obra i guix. Els capitells es complementen
amb diverses mènsules, alguna de les quals potser no
és pròpiament gòtica sinó modernista.

Un aspecte curiós de la galeria gòtica és l’arbitrà-
ria instal·lació que va fer-ne Domènech i Montaner,
que féu arribar les columnetes fins a terra, prescin-
dint totalment de l’ampit o balcó de pedra que és
característic del gòtic català. Aquest és un altre

gòtics originals que trobà a la casa, adaptant-los lliu-
rement a la nova funció. Per exemple, traslladà
damunt de la porta dovellada de l’entrada una fines-
tra coronella gòtica de dues columnetes que hi havia
al segon pis, modificant la disposició decorativa de la
façana, que recobrí de pedra i rematà amb uns con-
vencionals merlets triangulars. En lloc d’encastar-hi
altres finestres d’escenografia gòtica, Domènech dis-
senyà, tant per a la façana com per al pati, unes sim-
ples finestres amb cartel·les i amb un discret toc goti-
comodernista. L’aplicació d’unes gelosies modernes 
a les finestres del pati ha desvirtuat bastant aquest toc
de modernisme. 

Per accedir al pis principal construí una escala de
pedra que, malgrat la barana de ferro, dóna al pati
una aparença noble. Traslladà al fons del pati l’escala
de veïns per accedir als pisos superiors, que abans era
al peu de l’entrada, i la col·locà de forma tan discreta
que, fins i tot, molts visitants habituals n’ignoren l’e-
xistència, tot i la barroera i massissa porta de ferro
que hi posaren vers el 1980, més pròpia d’una boîte
que no pas d’un edifici històric. Del mateix temps era
un gran llum de disseny que col·locaren al centre del
pati i que, sortosament, va ser eliminat amb motiu de
les darreres reformes que va fer-hi l’Ajuntament, quan
se suprimiren les claraboies que cobrien el pati.

La construcció d’una sala d’actes espaiosa fou una
de les peticions que els excursionistes feren a l’arqui-
tecte, que resolgué ajuntant tres sales que agafen tota
l’amplada del solar, afegint-hi l’espai que ocupava el
celobert situat a l’actual sala de juntes, que fou supri-
mit. El diferent nivell dels tres sostres es dissimulà
enginyosament gràcies a la diferent llargada de les
tiges dels llums penjats del sostre, que queden així
unificats a un mateix nivell. La llarga tija dels llums
del sector central sorprengué a alguns i motivà quali-
ficatius humorístics com el de «colls de girafa».

Un problema que calia resoldre era la comunica-
ció entre la sala d’actes i la resta del local social, sal-
vant l’aïllament provocat per haver-hi entremig el
pati de les columnes. La solució fou donar-hi accés
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Per donar accés 
a la sala d’actes,
Domènech i Montaner
construí una vistosa
galeria gòtica
aprofitant elements 
de l’antic edifici. 
Per obtenir una major
visibilitat del
monument prescindí
de l’ampit o barana 
de pedra que és
característic del gòtic
català.

Detall dels capitells
corintis de les
columnes romanes 
de l’antic temple
d’August.

La vella casa del
carrer del Paradís

era un antic 
casal gòtic, molt

atrotinat i
modificat al llarg

dels anys.



exemple de com l’arquitecte no va fer una restaura-
ció estricta sinó una adaptació lliure dels elements
gòtics de l’edifici. Les baranes de pedra foren substi-
tuïdes per unes minses baranetes de ferro forjat
adaptades a les columnetes gòtiques; és admirable
que hagin resistit cent anys de pressions i estrebades
contínues. La galeria gòtica fou construïda damunt
un pont de pedra, de volta molt plana, que carrega
de forma poc ortodoxa contra un dels costats del
gran arc central del pati d’entrada.

La supressió de les balconades de pedra fou feta 
a consciència per tal de donar més visibilitat a les
columnes romanes. Amb la mateixa finalitat cons-
truí els grans arcs semicirculars de pedra situats a la
sala d’actes i a la sala dels trofeus, que són uns
esplèndids miradors de les columnes. El triple fines-
tral de l’actual sala de juntes, que en un principi
estava destinat a arxiu fotogràfic, és més petit i és
format per tres arquets que descansen damunt de
capitells romànics completats amb cartel·les de guix.

Segons consta en el llibre d’actes del Centre Excur-
sionista de Catalunya, al final de les obres de remode-
lació el propietari cedí el local sense decorar. La Junta
Directiva encarregà a la Secció d’Arquitectura, consti-
tuïda feia poc, de la qual era president Jeroni Marto-
rell, que s’encarregués de la decoració, amb un pressu-
post molt minso. Per tant, no es pot atribuir a
Domènech i Montaner la decoració de la sala d’actes.
D’altra banda, cal tenir en compte que en el Butlletí
d’abril del 1915 es publicà una fotografia en què es
veu la sala encara pendent de decorar, però amb els
llums ja instal·lats. Tampoc podem atribuir a Domè-
nech i Montaner la decoració dels vitralls de la galeria
gòtica, amb la inscripció «Patria, Libertas, Fides» i els
escuts, que havien estat retirats el 1939 i que fa poc
foren restaurats amb molta fidelitat pel Servei de
Monuments de l’Ajuntament de Barcelona, propieta-
ri actual de l’edifici. Desconeixem també qui fou el
dissenyador dels diversos llums de ferro forjat que
decoren la casa. L’única cosa que sabem, per tradició
oral, és que el fanal que penjava de l’arc del pati d’en-
trada, que fou retirat pel risc imminent de robatori, és
obra de Josep Puig i Cadafalch. Caldria que aquest
fanal fos restaurat refent els vidres acolorits rodons
que hi falten, que són característics de l’estil del seu
dissenyador. Sembla que aquest fanal fou l’única
aportació de Puig i Cadafalch a la restauració de l’edi-
fici. Cal destacar, però, l’estudi aprofundit que va fer
del temple romà, especialment en el primer volum de
L’arquitectura romànica a Catalunya, que es va
començar a publicar el 1909. 

Intent frustrat de traslladar la columna 
de la plaça del Rei
L’any 1902, quan es projectà la rehabilitació de les
tres columnes del carrer del Paradís, es cregué que
seria bo traslladar-hi la quarta columna del mateix
temple, que estava a la plaça del Rei. Amb aquesta
finalitat, el Centre Excursionista de Catalunya esta-
blí negociacions amb l’Acadèmia de Bones Lletres,
que era la propietària de la columna i que veia amb

bons ulls que tornés al seu lloc d’origen. Tenint en
compte que l’edifici del carrer del Paradís era una
finca privada, s’acordà que el propietari Montaner
signaria un document notarial en el qual reconegués
que la columna era un bé de domini públic i es
comprometés formalment a autoritzar-ne la visita
lliurement un dia a la setmana.

L’arquitecte Domènech habilità un lloc a tocar de
la galeria gòtica que corresponia a la part posterior
del temple romà, on seria col·locada la columna. No
era possible retornar-la al mateix lloc exacte d’on
procedia, que era la façana lateral del temple, és a dir,
a l’antic celobert, espai ocupat actualment per la sala
de juntes, perquè originalment la columna estava
embotida a la paret mitgera i hauria calgut expropiar
la casa veïna del carrer de la Llibreteria per poder
col·locar-la allí i això no entrava dins les atribucions
legals del Sr. Montaner, que era un propietari parti-
cular. La columna que li feia costat segueix encara, al
cap de cent anys, encastada a la paret veïnal. 

Finalment, el trasllat no fou possible perquè el
director del Museu d’Antiguitats de Santa Àgata,
malgrat que tenia la columna només en dipòsit, es
negà a lliurar-la al·legant excuses burocràtiques
recolzades des de Madrid. La inauguració de les
obres l’any 1905 es féu sense la columna i l’espai on
havia de ser col·locada restà buit. Ha calgut esperar
cinquanta anys més per fer-ne el trasllat. 

Any 1905
Inauguració del nou local social
Finalment tingué lloc la inauguració oficial del nou
local del Centre Excursionista de Catalunya, nota-
blement ampliat. L’acte se celebrà el 20 d’octubre
del 1905 i tingué per escenari la nova sala d’actes,
que els nostres consocis de fa cent anys veien molt
gran comparada amb la minúscula saleta de les gol-
fes que tot just acabaven d’enderrocar. De quatre
fileres de cadires de boga es passava a més de trenta.
La sala estava encara pendent de decorar quan fou
inaugurada, i les parets, nues. La taula presidencial
era decorada amb els mateixos canelobres que
havien estat testimoni de tantes sessions de la vella
saleta, com un símbol de la continuïtat de trenta
anys d’activitats excursionistes. 

L’acte inaugural coincidí amb l’obertura del curs
del 1905-1906, sota la presidència de Cèsar August
Torras, que tenia al seu costat representants i dele-
gats de nombroses entitats i corporacions de la ciu-
tat. Els diaris donaren notícia de l’acte i la prestigio-
sa revista Il·lustració Catalana del l5 d’octubre del
1905 hi dedicà una pàgina sencera amb un emotiu
article de Mn. Norbert Font i Sagué i tres fotografies
de les noves instal·lacions.

El Centre en cap moment de les obres no parà les
seves activitats i s’anà adaptant paulatinament al nou
local, fins al punt que la nova sala d’actes ja fou utilit-
zada el 7 de juliol anterior, tres mesos abans de la inau-
guració oficial, per fer-hi la sessió de cloenda de curs.

L’ampliació de l’estatge social estimulà les activi-
tats i el nombre de socis augmentà considerable-

Any 1956 
Per fi, quatre columnes
Després de tantes vicissituds no semblava que el vell
projecte de veure juntes les quatre columnes es fes
mai realitat. Però finalment arribà a bon terme des-
prés que l’Ajuntament adquirís la casa del carrer del
Paradís, 10. El trasllat es va fer el mes de novembre
del 1956. Al cap de més de cent anys d’exili, la
columna tornava al costat de les seves germanes. En
dirigí el trasllat l’arquitecte municipal Adolf Floren-
sa i Ferrer, que col·locà la columna a l’espai previst 
i la capçà amb unes bigues fetes de ciment imitant
els fragments de cornisa existents, que la lliguen a la
columna veïna.

L’àmbit de les columnes romanes, que des del
1905 mantenia una utilització ambivalent d’espai
museístic del Centre i d’accés a la sala d’exposicions,
fou objecte l’any 1993 d’una actuació del Servei
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona, que va
fer una revisió dels nivells arqueològics i efectuà el
trasllat de tots els elements moderns, com làpides,
inscripcions, etc., convertint-lo en espai museístic
gestionat pel Museu d’Història de la Ciutat, amb
accés directe des del pati d’entrada.

ment. Aviat el local tornà a quedar petit i per
ampliar-lo calgué llogar dos pisos en una casa veïna
del carrer de la Llibreteria, que més endavant el
Centre ha adquirit en propietat.

Any 1932
Alarma sobre el futur
de la columna viatgera
L’afer del trasllat de la columna romana de la plaça
del Rei, que havia quedat en suspens des del 1903
per la negativa dels funcionaris estatals, canvià de
signe l’any 1931 quan en virtut de les atribucions en
matèria cultural que conferia l’Estatut, el director
general de Belles Arts, de Madrid, lliurà a la Genera-
litat la capella i el Museu de Santa Àgata. Aleshores
tingué lloc un atemptat terrorista i esclatà una
bomba a la plaça del Rei que produí alguns desper-
fectes al peu de la columna. En aquest context sorgí
la idea que calia treure amb urgència la columna de
la via pública i portar-la al futur Museu d’Arqueolo-
gia. La premsa publicà la notícia com si fos un acord
de la Junta de Museus de Barcelona, de la qual Joa-
quim Folch i Torres era el director.

Pelegrí Casades i Gramatxes (1855 – 1947), que
en aquell temps era vicepresident del Centre Excur-
sionista de Catalunya, era membre des del 1903 de
l’Acadèmia de Bones Lletres i n’havia estat secretari
del 1918 al 1921, coneixia molt bé tota la qüestió
de la desplaçada columna i per això s’alarmà en lle-
gir la notícia en els diaris, convençut que qualsevol
mesura precipitada que es prengués podia impedir
per sempre més el trasllat de la columna al costat de
les altres del mateix temple, tal com estava previst.
Davant de la urgència del cas, Casades, en funció
de president accidental del Centre, decidí escriure
una carta, el 20 de juliol del 1932, a Francesc
Macià i Llussà (1859 – 1933), president de la
Generalitat de Catalunya, demanant-li la seva
mediació suprema per evitar que es portés a terme
un trasllat irresponsable.

Joaquim Folch i Torres (1886 – 1963) rebé de
mans del president Macià la carta que li havia tra-
mès Casades, i amb data 2 d’agost del 1932, com 
a director de la Junta de Museus, escrigué a Casades,
amb qui l’unia una bona amistat, mostrant-se dol-
gut per no haver parlat amb ell abans d’apel·lar al
president i assegurant-li que no s’havia pres cap
acord sobre el suposat trasllat de la columna al futur
Museu Arqueològic. L’informà que hi havia un pro-
jecte dels arquitectes municipals, en el qual la Junta
de Museus no tenia res a veure, en què proposaven
traslladar la columna, amb altres pedres romanes, als
jardins de la plaça de Berenguer el Gran. En la
mateixa carta, Folch i Torres reconeixia també que
ignorava totalment el projecte de portar la columna
al pati del Centre. El malentès, per tant, restà acla-
rit, i quedava desbrossada la via del trasllat. 

De totes aquestes cartes, entrevistes i bons propò-
sits, res no donà fruit perquè vingué la guerra civil
del 1936 al 1939 i la columna seguí oblidada durant
vint-i-quatre anys més a la plaça del Rei.
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Els escuts dels vitralls
de la galeria gòtica del
Centre.


