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Quan. com a President de la F U N D A C I ~  URlACH 1838. em van dema- 
nar que prologues aquest Ililbre. resum hisMric i guia del temple *SAN- 
TA MARlA DEL MAR, Catedral de la Ribera.. escrita pel qui avui n'es 
rector, el doctor Francesc Tort i Mitjans, vaig sentir una doble satisfac- 
cid. Una. de tipus personal, fruit de la vinculacid i estima que. al llarg 
de generacions, ha mantingut la meva familia pel barri de la Ribera. 
on ja fa mes de 150 anys vam plantar la llavor de la que. des d'alesho- 
res. seria la nostra vocació, cada vegada més afermada. per la indús- 
tria farmaceutica. L'altre motiu em ve donat pel goig d'encapcalar amb 
aquestes ratlles una obra que ens explica. amenament i seriosament, 
la hisMria d'aquesta ]ola barcelonina que es la basílica de Santa Maria 
del Mar, que es tant com dir mil anys d'histbria de la nostra ciutat. dels 
origens del seu comerq que. prenent forqa a I'empara dels seus murs, 
s'expandí per tota la mediterrania. Nomes la capacitat de sintesi i I'eru- 
dició del doctor Tort podien abastar en tan poques pagines un contin- 
gut tan dens. 

Els origens, que pel que fa al que avui és el Grup d'Empreses URlACH 
cal buscar-los en els vells i estrets carrerons d'aquella antiga Barcelo- 
na, s6n parions als d'altres empreses també nascudes a I'entorn de Santa 
Maria i de les agrupacions gremials amb seu a la Ribera. i que, sols 
en produir-se la necessitat d'expansió amb la revolució industrial. es 
veieren obligades -amb la visió de futur caracteristica del nostre 
poble- a buscar zones més adients per al seu desenvolupament. 

A mi, em plau evocar aquells temps en que, protegit pel Rmple, floria 
un lardi de botigues, de comerqos, d'artesans i de mercaders. amb el 
transit dels cavalls i els carruatges sacsejant els desgastats empedrats 
o esgarrapant les facanes, menats per tantes i tantes inquietuds. 

De quan el carrer dels Carders era la via de sortida cap a .la b'ranca.. 
amb la parada obligada davant la capella de Marcús per demanar, amb 
reverent salutació, protecció per al penós viatge. Recordar la figura del 
comte Mir, que porta les aigües a la ciutat. abocant el corrent de I'antic 
rec roma al Merdanch. bo i desviant-lo fins a la baixada que avul ano- 
menem del Regomir. i que. veient la vitalitat amb que creixia I'esperit 
comercial barceloni i la precarietat de les lleis civils que amb prou fe¡- 
nes el prntegien. promulga una obra fonamental. avui encara admira- 
da: els Usatges. 

El vell port engolfat era ja impracticable pels sediments; convenia re- 
dossar les naus entre el turó de les Falcies i el planell que tenia al da- 



vant. En aquell, avui hi ha Llotja; en aquest, el parc de la Ciutadella. 
El nucli de tot aixo, I'impuls generador, fou el temple de Santa Maria 
del Mar. M'agrada pensar que la Barcelona cosmopolita. moderna i eum- 
pea d'avui, nasque allí, en aquell reducte de carrerons estrets, grhcies 
a I'esfoy quotidih d'homes d'esperit ampli. amb la protecció de la Se- 
nyora del Mar. 

Encara avui, en trobar-me per aquells laberints on el temps sembla haver- 
se adormit, resto sorpres quan, de sobte, en girar pel carrer de la Vi- 
drieria. m'omplena els ulls com un rniracle de pedra la meravella gbtica 
de Santa Maria. L'hnima s'hi extasia, i fins em sembla escoltar una Ilu- 
nyana remor d'ones plhcides, com les que devien acarnnar aquests murs 
en altres temps. 

lbtes aquestes coses i moltes mes, me les suggereix la lectura d'aquest 
Ilibre, o potser I'amor amb que el seu autor, rector de la Basflica, doc- 
tor en teologia i llicenciat en histbria de I'Esglesia, ha sabut plasmar, 
amb rigor científic. pero amb aquella qualitat tan difícil en aquests te- 
mes, com es I'amenltat del llenguatge fhcil i planer. 

Crec. doncs. que les raons per les quals la F U N D A C I ~  URIACH 1838 
ha acceptat amb goig propiciar aquesta edici6, són ben justificades. La 
Fundació ho considera un tribut a la historia del passat propi del Grup 
d'Empreses Uriach, un homenatge als comerciants anbnirns d'altres 
temps del harri de la Ribera i,  per damunt de tal. un tribut reverent 
a I'estimada basílica de Santa Maria del Mar, de la qual personalment, 
com a barceloni, com a admirador de I'art fet historia i pels vincles que 
de sempre I'han unida a l'esperit familiar, me'n sento legítimament or- 
gullós. 

Dr. JOAN URIACH i MARSAL 

President 
F U N D A C I ~  URIACH 1838 



1 etapa 



El pla de Barcelona. res- 
guadal per la serra de 
Collsemla I aboca1 cap al 
SE. te en MontluTc una 
h a  Calala natural. I en el 
mar. la seva via franca. la 
seva poblacló lnblal. de  
sudaitenl atolonada. vele 
com s'instal.lava galrebe 
aman de uam. enup dua 
rCreJ. una d n i a  m. 
la Implanmci6 de la qual 
f u i l ' ~ l d n ~ l & m  
la mnuri~acl6 posleflor 

Fer la historia de Santa Maria pmposessln #estudiar Santa M& 
del Mar, des de les seves awlB .rla del Mar al compas de la histo- 
apostoliques fins als nostres die& Ma de Barcelona. 
és dificil. Només el conelxement 
pmfund de les coordenades dl$ 
temps i d'espai capaciten per e@- 
tendre i enquadrar els esdevw 
niments histories. Per aixb, fóra 
desltjabie que un equip d'investi- 
gadors especlalistes de les dlver- 
ses etapes de la histbria general es 



La Bsrcrlona Inlclal, mar. 
cada #oreen mm a .as- 
lrums. es va haver de pro 
WuIr avial mm a clutal 
emmurallada. 1 de delxar 
a la banda de laa ies vü&! 
de mnwu 1 a l m  llocs 
d'ulIII1al. Enlceaquebts. 
el punl m& pmper d'arrl. 
bada de les naus emn les 
arem de la ribera. davanl 
1'1118 de Malans. on m b l a  
queNhaguPlaplmeraIm 
planfadó ai&ma 1 m m 
tinua hawi l  N d'aleshm 
enva un temple dedlal  a 
wnia Mafia. la M a n  del 
Senyor 1 Redempuir 



la nwn3pollü m m a n m s  
llana que hl hasla origina. 
riamrnt al lloc ocupat pc& 
icI%wn<nl per.San(a M& 
drl Marea una dr les meii 
t.xunues I atapwda dinilr- 
r m u &  lti( h i u m  t h  
excavads enlre 1960 1 
1961. 1 les lnhumckm que 
s'hl van tmbar eren retes 
en iaül de hsia. amb te. 
&a en a m l m  1 amb pa. 
reia d'obra. A q m  d 
polls 6s daiable cnm a 
immediatament posterior 
a Irb p r ~ c u d u m  el w 
g!+ R. en w p s  de Diocle- 
da. 1 rl dwubs ruma que 
m- ¡'&ea exatada ~s 
d'una P w a  anicrior. pot. 
wr  d'una vll,la In-opera 



TALL PER A-B 

AI marge de la divisió general de 
la història , que ca l tenir present 
per a una visió adequada dels fets, 
m'ha semblat adient dividir la cor'
responent a Santa Maria del Mar 
en sis èpoques o etapes, de dinà
mica similar. 

La primera època abasta des de 
la pressumpta arribada a Barcelo
na de sant Jaume' i de sant Pau , 
o dels seus deixebles, fins a la pl'O
mulgació de l 'edicte de Milà , l 'any 
313 (segles I al IV). 

Fou llavors que la Colònia lulia 
Augusta Paterna Faventia Barcino 
va veure arribar la fe cristiana. 
Malgrat les fortes, però esporàdi
ques, persecucions generals i lo
ca ls, havia nascut ja una primitiva 
comunitat cristiana a Barcelona, la 
qual va arrelar precisamente fora 

de les muralles, pl'Op del mar'; és 
allí on , abans de l'emperador Dio
clecià, creiem que hi hagué un pri
mer centre de culte cristià. En 
aquest lloc, o a la necròpolis cri s
tiana allí ex istent/ hi fou enterra
da la màrtir santa Eu làlia el febrer 
de l 'any 303.:1 Així, doncs, al pri
mitiu temple de -Santa Maria del 
Mar, sepulcre de la màrtir Eu làlia, 
com algú suposa;1 o lloc dels 
sants, li esca u el títol de temple 
apostòlic.5 

3m. """"x' ~ ... -====="-__ . 

Destaca en aquesL arLI'C di
buix de Ics excavacions de 
la necròpolis la pareL del 
fons. que és d'època romà
nica. r:àrca cxcavada fou 
de 155 m~ i s' hi van Lro
bar 107 enLclTamcnLs. que 
havien cstaL feLS damullL la 
sorra fcrma o en peLiLeS ex
Lensions de IIOL assecaL: 
eren disposaLs inLenciona
damcllL en divcrsos nivells. 
formanL una mena Lú mul. 
amb terra sObreposada. 





FVagmentd'ui la sepulaal mmana. tmba. 
da el 1973 el, ,,.. "var la pavlmenlacló del 
temple. 

Tot fa suposar que. en aquest 
lloc sagrat, fou erigida la primera 
seu episcopal de Barcelona, abans 
que la Influencia política de la con- 
versi6 de I'emperador Constantí es 
confirmes amb fets total llarg de 
I'lmperi Roma l abans, per tant, 
que fos traslladada dins el recinte 
emmurallat. a espals que en un 
prlnclpl foren vedats als crlstians. 
Així, el blsbe de Barcelona sant Se- 
ver, martlr a la darrerla del segle 
tercer o a inicis del quart. tingue 
la seva seu en aquest primer cer- 
cle cristia de Barcelona." 

SaMlag de sanla Rulalla. 
llple palmrlstl& (spgle iv). 
ai se'n van guardar les&+ 
pulbs llns al %:u primer 
lrasllnl de Sanla Mana de 
les Art'nix a la seu c p l w  
pal bamlonma (877). Pos- 
rpriormeni <Y r h  servir 
com a ron1 baptlsmal (hl 
Iou baklada al 1230 san. 
la Marla de Cervelló). flns 
que. pmlanada 1 1msip)a- 
da en 1938: va poder ser 
rrcolllda 1 reamurada. Ac- 
lualmanl es al Museu Av 
q u ~ o l ~ t  de MonlIuk. en 
tPamll rh? dnoluci6 a la ba- 
slllca. 







11 etapa 



La segona epoca que es pot con- 
siderar va de I'edicte de Milb fins 
a la declaracid de Santa Maria de 
les Arenes o del Mar com a par&- 
quia, I'any 693 (segles iv al vil). 

Aquell temple primitiu. germen 
dels futurs. creat a conseqükncla 
de la llibertat donada al cristianis- 

~ ~ ~ ~ ~ I I I W O X M ~ .  me, s'ada~tb o s'am~lib d'acord 
iew*raia*iseglc iv.uo- amb les necessitats di l  culle. i va bala üamlona. cmww -. 1.- + i ~ l i ~ i a  orendre tol seeuit la denominacid . .- .. - . -- - . ...-- 
FaUada.daradelaimab de Santa ~ a i a  de les Arenes:l 
ge mariana mcquda mm 

de I'cn. temple venerat pel fet de contenir 
tom les relíquies de santa Eulblia, i que 

va veure neixer al seu redds. com 
fou norma en els segles conse- 
güents a la llibertat de I'Esgiesia. 
una comunitat monacal segons la 
regla de sant Agustí. Un dels abata 
/a tardans, d'aquest monestir fou 
Quirze. consagrat posteriorment 
bisbe de Barcelona (any 6551." 





..~ ~- -~ ~- ~~ 

m1 al llave d'una Enrra r n  
que. ma&t ~m d ~ M . m  vi. 
rl%%lluds. s'anart'n vwu" 
hranl Irs rslrurluwsdr la 
SlK'IiM1 

Quan el concili de 'bledo del 693 
va decretar quines esglesies podien 
rebre per les seves caracterísliques 
el Lítol i les facultats canbniques 
de parroquia. Santa Maria de les 
Arenes va quedar erigida en pan6  
quia amb el nom de Santa Maria 
del Mar o de la Mar Va ser la pri- 
mera parr6quia de Barcelona. del 
terme primiliu de la qual s'anirien 
desmembrant les altres en el Irans- 
curs de la historia. Santa Maria del 
Mar va conservar la primacia d'ho- 
nor a la clutat l dibcesi de Barce- 
lona. Solament a mitjan segle xx. 
després de I'incendi del 1936 i de 
la lenla degradació del barri. San- 
ta Maria del Mar ha sofert una 
pressió desmitifi~adora.~ En la 

data de I'erecció de la parrbquia. 
Santa Maria. que ja comptava amb 
una trentena de preveres."' co- 
men@ a ser regida per la figura 
ranbnica del rector. 





111 etapa 



Lapida original. en Ilall. 
cornmemorativa de I'lnki 
de les o W  de la baslllca 
aaua1,slWadaalapande 
lora del poi2al de les Me 
m m  lkaduYda. dlu: .En el 
nom de Jmucrlst oostre 
Senyor fou mmencada a 
honw de le Maw & MU 
lbbra d'edlllcscl6 de I'm 
@&la de Sanla Merla del 
Mar d dla de la seva Anun. 
daeI6. 25 de mar$ de 
1329. H1 ha una altra 18. 
plda en catalh. a I'allra 
banda del matelx pomal. 

Una tercera epoca a considerar 
6s la que transcorre des de I'erec- 
ció de la parrogula fins a la crea- 
ció de I'ardiaconat de Mar i el co- 
mencament del nou temple gbtic 
(segles vil al xiv). 

En el decurs d'aquest perllongat 
període. Barcelona pateix les inva- 
sions successives dels araba la pri- 
mera de les quals, ocotwguda I'any 
715. va obligar que el cos de san- 
ta Eulalia fos amagat. per evitar- 
ne la profanacib. a I'lnterior del ter- 
cer temple. el qual snposem que va 
existir com a ampliació del segon 
quan es va convertir en parrbquia. 
Tot sembla indicar que aquest ter- 
cer temple era ja de grans dimen- 
sions; altrament. no s'expliquen les 

dfEieultats que es presentaren pos- 
teriorment a I'hora de localit7ar el 
cos de la santa I'any 877. el qual 
fou descobert per iniciativa del bis- 
be FTodoi." En el context de la 
reconquesta i de les epoques de 
pau, hagub estat respectat o no 
el temple de Santa Marla del Mar 
pels hrabs. com es supo~a. '~ sem- 
bla que. atesos el ritme i els sig- 
nes dels temps. es va pwedir a 
I'ampliació o nwa constnicció. pels 
volts del segle x, d'un gran temple 
roman i~ .~~  



lii caprllo dr I ' l u ~ l a l  lun. 
da1 rl wdr \II aman ma. 
U'Ixdrla\lad'arrct<ab);lr. 
cclona. pcl m#.rradrr 
~ R I P I  Wawús. 6s un 113. 
Uinunl r\cm@ar m, wlri dr 
Van dr I'fpura. sin6 dr 
I'alrnrl6 a Inirailur d'li. 

púbk manl d'au 16 SCF 
rlal mm rrllplosa Man'úu 
mor[ rl 1266 1 wlguC w r  
rnlemat c n w  cIs pobres 
del wu hispllal Kll havla 
funda1 cl prlmcr brneflcl 
mnegut dr Santa Mat4a &l 
Mar. a la caprlla a n W  & 



Ha estat tradició constant a 
I'Esglksla. i una practica seguida 
tant a Europa com a America,I4 
que els temples s'engrandissin a 
partir dels anteriors. que restavan 
dintre seu i no eren enderrocats 
fins que el nou ja era enllestit: aixf 
es podia realitzar, sense que hi ha- 
gués cap interrupció. el trasllat del 
culte i de la vida parroquial. Man- 
cats de proves i d'estudis que pu- 
guin confirmar la nostra hipotesi. 
creiem que el temple anterior ha- 
via de ser de grans proporcions, 
com ara el de Sant Pere de Roda. 

Al marge de la Ibgica, que ens diu 
que tot segueix un curs evolutiu y 
que no sembla acceptable pensar 
que es passi d'una petlta esglesla 
a I'actual, de proporcions catedra- 
Iícies, una serle de fets, aquests evi- 
dentment historícs, ens permeten 
mantenlr-nos en aquesta pista. 
Aquel1 temple ja posseya 33 tlltols 
beneficials. amb els altars respec- 
tlus.l"uan, comencada ja la 
construcció del temple @tic actual. 
es decidí, I'any 1339. traslladar el 
cos de santa Eulalia a la catedral. 
se celebra al presblterl del temple 





-!j!pa sanp sal anb eqpul anb eso3 
3olJalue alduia lap sai asa ou 

.saw!xgd 
suo!~eqj!pa,p saipad sal 1 n!l[uil~d 
alduial lap eqseq eJnpniwa.[ JIA 
-Jas Jaj eA sa 9!mni1sucn e~as e[ ap 
S~UE SJaui!~d 519 lUi?Jilp anb p!pU( 
?que1 S? ~~'(?!niiuow) nanr luow 
[ap e~pad el sue~nboued ap la 
-!!a01 el e luauiel!.nle~8 slpa3 ou 
11 atad !ai [a 'lu!ul nas lap sydsap 
s4ue 6& 310 e S? '89~1 4ue.l sul~ 
anb iaj la 'epueq ea1e.a 8i'1a13ed 
-83 ue.18 eun ~iua ap el~eq [lanbe 
anb 'sluedp!ued ap aiquiou [ad a 
-nU3 ej anb leqj!luod Un nllluil~d 

e3119Blsln e3oda.l 
I siualuwad um .(sIp 

31d o aunmasa sndo.) 
iaulned rap emxa el 

~d I 81aied sal ap ~raiede,~ 
rad 'I[%IU nas lad sapm(j(1 

I uaa siouaiuesmu irum 

. .. 
rlSaI que II~AIU un 
6en'ossi iawiqsud5(1 
e.1 mas swaj suot3ene3 
a sal ua 'lenwe mlpeq 
I JD SIW~IMWU~ e uon 



cacions van coexistir durant dot- 
ze anys,IR i s'afirma que la cons- 
trucci6 del temple nou es degue a 
I'augment de la població i que es 
va mantenir el primitiu a I'interior 
del  no^,^^ cal creure que si els 
temples primitius potser eren re- 
lativament redu'its. aquest -el 
quart temple. el romhnic- havia 
de ser ja de grans dimensions. 

Santa Maria del Mar i el barri 
de la Ribera seguiren el ritme del 
progrés comercial de Catalunya i 
de Barcelona. En aquesta realitat 
s'emmarca el fet que I'any 1009 la 
nostra parroquia, per raons rela- 
cionada amb la consolidació de la 
catedral i el seu capitol, aihora que 
de control. fou agregada a la Ca- 
nbnica o al capitol i que el rector 
va passar a ser capella majoPo 
Seguint la mateixa iinia, cal tenir 
present que el 1324 van ser creats 
tres ardiaconats (de Mar. del Valles 
i del Penedes), fet que va modifi- 
car novament la forma de regen- 
cia de Santa Maria del Mar amb 
la creaci6 de la nova figura de I'ar- 
diaca, el qual administrava i exer- 
cia la cura pastoral per mitja del 
vicari perpetu i de tres vicaris cu- 
rats.21 

Grhcies, una vegada m&. a la di- 
nhmica comercial i mediterrania 
del barrl de la Ribera i a la influen- 
cia del segon ardiaca de Mar, Ber- 
nal Llull -que era. a mes, vicari 
general del bisbat-. tot imitant i 
competint amb la catedral. que 
I'any 1299, partint de la construc- 

ci6 romanica, ja es transformava 
en gbtica, Santa Marla del Mar va 
emprendre tamb6 la construcci6 
del seu nou temple. Efectivament, 
el dia 25, f a t a  de santa Maria de 
maK. de I'any 1329. el mateix ar- 
dlaca Bernat Uuli posava ia prime- 
ra pedra de I'edlfici actual, el qual, 
si be fou comencat mes tard que 
la catedral episcopal. s'acabarla 
abans. malgrat tenir unes dimen- 
sions ~emblan t s .~  Cal remarcar 
que. a I'interior de la primera pe- 
dra, junt amb aitres testimonis his- 
torlcs, hi va ser col.locat I'escut de 
la parroquia. 



L.. 





IV etapa 



La quarta epoca va de i'inici del @tic catala i que, per les seves di- 
temple gbtic fins a la sentencia Pa- mensions i arquitectura. va me& 
triarcal (segles xiv i xv). xer I'apel4atiu popular de acate- 

dral de la Ribera*: temple qualifi- 
El bani de la Ribera adquirí una cal per molts entesos com una de 

gran importancia econbmica i so- les miilors esglésies gbtlques 
cial els segles xlii i xiv. [,a urba- d'Europa.':' 
nització del carrer dels Montcada. 
i d'altres de desapareguts d e s p ~ s  
de la guerra de Successió. en són 
el testimoni. El barri es convertí en 
el centre de la vida de I'aristocra- 
Cia. dels gremis i oficis, de la nai- 
xent burgesia, creant-se així les 
condicions pera la construcció del 
temple actual. que 6s del més pur 

I.:k d n r a w d a u  de mar 
riauim.d%nue~~a~*grr 
mis acrlus quc s'apliwmn 
I mcara s'aphwrn a re& 
&Santa M& dd Mac en- 
Vpeisr&anUcsiam3alS 
Aquwta & una lhplda se- 
pulcra1 que se'n conxrva. 
del wil, 





La pedrera de .La Polxar- 
da.. a la muntanya de 
Montluk era explMada en. 
cara a lnicls d'aquest se. 
gle. *La R m .  havla estar 
la Wrera relal. exhaurida 
d'ánys. qw pmel la mns- 
Iiucdb enM d ' a l m  &b 
edlllcls de UoUa I de San. 
ta Malla del Mar. 

La basílica actual de Santa Ma- 
ria del Mar es va comenwr a cons- 
truir per I'absis: es continua amb 
la girola i la volta del presbiteri. 
la clau de la qual. de dos metres 
de diametre i sis tones de pes. re- 
presenta la comnaci6 de la Mare 
de Deu. Els slgnes marians, doncs. 
s'anirien succelnt per tota la cons- 
truccl6, tant en pedra com en vl- 
dre. i deixant constancia que San- 
ta Maria del Mar 6s un monument 
veritable a la Mare del SenyocN 

L'obra de Santa Maria va conti- 
nuar per les columnes esveltíssi- 
mes de la nau major. que recorden 
les de la catedral de Palma de Ma- 
llorca i les de la seu de Manresa. 
tambe vuitavades i altíssimes. 
L'any 1379, s'havien clos ja les tres 
voltes de la nau major: a les seves 
claus. hl ha representats el Naixe- 
ment. I'Anunciaci6 i sant Jordi. 

L'endema de Nadal del 1379, la 
bastida de fusta de sota la volta 
del quart tram de la nau es va cre- 
mar. 1 el foc causa danys a les pe- 
dres de la volta, a les nervadures 
i sobretot a la clau de volta de sant 
Jordi. que pesa completament des- 
truida.Zs 



Els baslalxos o ramga. 
dors. anomrnats comuna. 
menl smadps dr  ribera. 
-ruclaus rmanclpats, d e  
dlcaLs a c a w r  I desear. 
re#ar mercaderla d i l s  
valxells-. rontrlbulrrn 
d'una l o m a  mpeclal a 
lrdlllcarl6 del nou temple 
~ranvmnant gratuilarnent 

i a  c. l i l H  ílr Wur prit l- 
Ibals yn~mials <'un$LiluiLI 
r n  ninlrona n,w i.1 p;itr<* 
i i a w  (Ir UnLI  í:alrrlna 
ldrsprC>. wnUl V r la l  la 
a?a apirWi'i6 rn  Iwbilll 
ru i i iw  r&yllclWinrni 1 n,i. 
k ra l i l .  um ara i'n aquls, 
R,IICUI (I<.I p~,sblLl.n. #ln II. 
guwn uii i;imwi<(<ir[k' v d  
I uiiv palanuulns p~irWiil 
una MI;i .i I i  inii i i i i~~lla 

I:i,nirad.s ;I Id I~;~sll lci~ dt' 
Sanl;i Uarlü dcl Mar wi 

wml m:1lt~rd61ii1 una $1. 
$16 global i liiipii#'nl d r l  
r u  InlrWr lk' wwm'nins 
u n  adiiitrablc~ iiii;~ bisiO 
quv fa dlqar wmini 'n i  la 
\!su r i i la in~ 1 ;Iw'i'l;lr mm 
L~%%Y(u#.II 1,s ('lilus inihnb 
1nadi.s llr Il'r c w a  \l i l lrs 
un 4% pdvn  w i i n  Il*?dni'' 
wyurnLq I rw i i l  d r  I;I rlu. 
l;il. 11n %lmr dV l:~ll; l lun~~l 
-w~,.II wlal 4 ,  S,"! .1,,r. .. "... ~ -~ 

dl-. li3sn,na d i  I'anuncla- 
r16 a Marla. la dr Nadal l. 
m m  a i'olol6. la mmnacl6 
dr  Marla al n'l. <l<xpr+s dt. 
la wva assumprlO Aqui:s- 
la. mt I w r  i-I mlslrrl tllu. 
lar dc la hasllta. aclual- 
ment m hl ES WprSCnIada. 













Després de la reparació dels 
efececles d'aquell lncendi, va conti- 
nuar I'obra amb el darrer tram de 
I'esgl~sla. 6s a dlc el que arriba a 
la facana prhicipal. on hi ha la clau 
de volta amb I'escut de Santa Ma- 
ria del Mar. La col.locaci6 d'aques- 
ta clau de volta es fbu amb tota ce- 
rimbnia el dia 3 de novembre de 
1383. 

Aixi com Berenguer de Monta- 
gut i Rarnon Despuig foren els pri- 
mers arquitectes de Santa Mavia. 
es pensa que I'últim va ser Guillem 
Metge. mort el 1381. 

Segons I'estil de la més primiti- 
va tradlció cristiana. la consagra- 
rM del nr im~r Ilnr n tpmnle va QPF 

a la construcció de la fabrica gbti- M w  CIC iarra mediwrrh- 
nla. I'anlic ~ M a w  N m m . .  ca damunt de la romanica. El dla ,,,,, ,h,,,,,,. 

15 d'agost de 1384. festivitat de w&maiacma 1- 

amb el tito1 canbnic de la qual fou 
dedicada la basílica, el bisbe de 
Barcelona. Pew de Planella. va ce- 
lebrar la primera missa a i'altar 
maior, i així es done per acabada 
I'obra del temple.m A la construc- 
c16 de I'església. hi va col.laborar 
tothom: els eclesihstics. els reís, el 
Consell de Cent i tot el poble 
fideLn 

-.- " .....-.. ." -. 
respectada en les reformes o am- 
pliacions successlves fins arribar 





Fóra moll laboriós deslacar to- Tal com hem vist. la construcci6 
les les efemerides relatives als anys del nou temple no va paralitzar ni 
que va durar la construcci6 de San- el culte ni la vida de la parrbquia. 
l a  Maria del Mar. basada en un sol la nova figura i autorilat de I'ar- 
i únic d i s~ny ,  que hi va ser respec- diaca es va haver de combinar amb 
ta l  plenamenl.. la del vicari perpetu. amb els tres 

vicaris curats i. sobretot. amb la 
nombmsa Comunitat de Preveres 



Planul ea(uein8lic anib cl 
mt de c m n  mp 
nent a la drmarcack) par. 
mquinilalinvmdeSBnta 
Marla. m d'un llibrr de 
compies del 1579. 

beneficiats. Aixo va originar un se- font de Santa Maria, Inaugurada 
guit de dlflcultats, comprensibles. el dia 5 de novembre de 1403. Fou 
que es van anar resolent sobre la molt estimada pel poble, 1 objecte 
rnarxa per mitjh de sentkncles i de versos 1 dltes. com aquest. que 
concbrdies. Les mes lmpoctants duu la data del 1860: cks coses 
van ser la concordia Lulliana, del que jo voldria 1 s6n aquesles: bona 
1341,2R 1 la sentencia Patriarcal, soct, 1 aigua de Santa Macla. 1 una 
del 1413.29 les pautes de les quals tartana i un hort.Gw 
van continuar influint i regulan1 la 
vida de les instltucions de la basí- No calgueren pas gaires anys 
Iica. perquk una mala admlnlstracló del 

sol orlgtnés la construccl6 de dlver- 
D'aquesta epoca. cal destacar. ses cases. a partir de la font 1 flns 

entre d'altres. la construccid de la a la carnisserla de Joan &gui. 



Reunit e1 Conse11 de la Parroquia. nitat, ~despré-s d'aiguns anys, los 
el dia primer de novembre del nous obrers que vingueren, sense 
1488, diada de lbmants. amb la entemire res de I'hmosura del 
intervenci6 de consellas de la Ciu- temple ... e s t a b l i  la meitat d'ella 
tat. es va decidir endemar aque- -la plaga- en enfimsi per fer 
lles cases per tal de donar una mi- aquestes quatre o clnc dasotes que 
llor perspecüva 1 IIuTment a la en el dia veiem.?' 
Pamna de la basflica 1 evitar alho- 
ra racons i obscuiltats. Efectiva- 
mmt. la comissló elegida a I'efec- 
te, pMdfda pel vicari perpetu. 
m&n Joan Lled4 va vetllar I'exe- 
cuci6 del projeok DissMtadament. 
per una manca de vlsi6 I d'oportu- 

EljYrsirarmm 
mn8tltUI. a )a del 
HA&. la via wbledel bar- 
rí. m m  pe~  fe6 q~ les 
lanimes niacaderrs hl ana 
r e o ~ e l a s e u s p r t .  
laus. m h  ets ms v a ~ s  i 
dsiehsdae+Unspa- 
laus que de let, sabreiol 
a paair tiel segk x v ~ i  van 
anaFevoluclonanL i cMnt 
a l s ~ d e l s t e n ~  flna 
que arrlbarcn a padre la 
seva Iunc16. wm mbé el 
bani. a benena d'dírea ln- 
Wls. 









La cinquena epoca és la que va que origina la destrucció i caigu- 
de la sentkncia Patriarcal a la Re- da de la rosassa central, i va pro- 
voiuci6 francesa (sedes xv al vocar diversos morts."" 
xviri). És una ¿?poca de decadencia 
i d'esdevenlments funestos per la 
parroquia i basíitca. malgrat que 
s'hi puguin comptabilitzar alguns 
fe& entre aplaudits i discutits, ram 
els referents a la conservaci6 i les 
obres de fabrica del temple. 

Si bé al llarg de18 s@es xv i XVI 
es registraren quatre terratre- 
mols," el del 1428 fou particular- 
ment dramatic pem lo ho-nica jr 

de la fasana. d'esul iiamC 
gn: nwmiWIt aman del 
t e m ~ d e l a c a o c k k a  
de Sany 1428 h 





Elcmenl tmbat en fcr les 
cxcavaclo<lfi wm el mbi- 
kr i  i quc wmspon w ~ u -  
iamcnt a un a l w  aixl ho 
dona a enlcndrr cl vas dc 
vldm de la pan superior. 
que deuila mnwnir lw 
11qu1C8. 

lapida sepulcra1 dc i'anc- 
menar c o ~ b l e  hm d~ 
Fui(ugal. pmclamal mm. 
k d e ~ d 1 4 & ? m  
fmnl del ni Joan 11. I que 
mor1 a Cranollcncl29 de 
iuny de 1466 mm a .ml 
d c $ ~ ~ m ( k M F b u  I 
cnlenal p~ volunm1seva 
al p u  dc I'altar maloc i 
mslladat. el sp@c xvii. a 
fa capala dcl C m  de Mada 

Seguint la pauta del temps. i 
retardant-se en aquest cas a IPS al- 
lres parrOquies erlgldes a Barce- 
lona. s'establl a Santa Marla del 
Mar, a miljan segle xv. la col4abo- 
ració canbnica dels obwrs al go- 
vern material. subjectes a I'obe- 
diencla canbnica i a la presidencia 
del rector o ardiaca. Comenqava 
així. doncs. lambe a Sanla Maria 
del Mar, la col~laboració canbnica 
deis laics en els afers de I'obra. si 
be al llarg deis primers anys els 
obrers eren clergues o tonsurats, 
sense orevisi6 de oassar a les or- 
dres, perb amb ei tito1 de (mos- 
seni.." Aquest servei laica1 s'ano- 
menh mes endavant a toba 
I'Esgl&ia. i a Santa Maria de1 Mar. 
'Junta d'obra~. 

No hi ha cap dubte que. lo1 al 
llarg de la dilatada hisloria de la 
Junta d'Obra. sobretol abans que 
es voigues mantenir en virtul de 
pressumptes privilegis i de plets 
sovintejats (segles xix i xs). aques- 
La va complir la missió canbnica 
prdpia que 1'Esglesia 11 conflh. 
Perb, ni als iuicis. no hi va haver 
concbrdla canbnica. f i s  a I'exlrem 
que la Comunllat de Preveres va 
arribar a sol-licitar al Papa. I'any 
1591. un breu d'excomunió contra 
aquesla 

A mes de la construcció. abans 
referida. de cases noves a la pla- 
ca de Santa Maria. al mateix llw 
on anys abans ja n'hi havlen hagul 
1 havien estat enderrocades. aques- 
La mala gestió del sbl adjacent de 



,Al h w r  dr Irr; Morrrrs. 1 
no s'hl inlrrra rap traidor: 
1 llns wnirnl noslrrs ban. 
di'n's 1 si'ra I'urna din I'hm 
noc. Aqursb w m ~ s  dr 
Prrdi'rlr Solrr. nasrul 1.1 
IR:IY 81 barrl. sOn una 
mrna dr ronslant rnm a 
mrmorial drl 1714 a1 IIw 
que lou d'rntrtramint dr 
p a l r l ~ t ~ ~ .  SiJbrrIot 1-1s 
morts r n  drlrnsa drls 
i d i ~ k  ~'~IULIJ@M~NI dr la 
nal!I6 ~!i#u#lan'd. 



I'obra de la basnica i dels seus fos- 
sars va arribar a I'extrem de dei- 
xar Santa Maria del M a r  entremig 
de cases, tal com avui es troba, 
sense perspectiva. Efectivament, la 
Junta d'0bra. aprofitant-se de les 
circumstancies peculiars de Santa 
Maria del Mar en I'aspecte jerar- 
quic -ardiaca. vicari perpetu, co- 
munitat de preveres. elc.-, pogué 
portar els obrers a foqa situacions 
jurídiques i practiques contraries 
a tota justa convenlkncia. El poble 
ho nota, i se'n queixa. quan aques- 
ta poiitica porta fins a reduir el sdl 
destinat als dos fossars. Se'n va 
arribar a denunciar la mala admi- 
nistració dient que els obrers, amb 
la venda en enfiteusi, es movien 
#para formarse más renta sobre la 
pingüe de que disfrutan ...s." 

En aquesta cinquena epoca, cal 
destacar també que I'altar gbtic del 
1384 va ser substituit per un altre. 
comenqat el 1630 i consagrat el 
1637,i que el 1643, amb el pretext 
de manca de Ilum. es va construir 
sota la rosassa central una fines- 
tra, que encara subsistia el 1861. 

Pea perla seva proximitat a no- 
saltres. cal parlar del nou altar bar- 
roc. construit a la darreria del se- 
gle xvrri. El benefici pastoral 
general va fer que el bisbe Climent 
promogués, d'acord amb la Comu- 
nitat de Preveres i els obrers, la 
construcci6 d'un altar nou pel fet 
de considerar imprescindible treu- 
re del mig del temple el cor dels 
preveres benefi~iats .~ En efecte, 

el bisbe Climent. després de la vi- 
sita pastoral realitrada a Santa 
Maria del Mar I'any 1769. havenl 
constatat que el cor. situat a1 beil 
mig del temple, dificultava la con- 
centració dels fideis als acles de 
culte. i que barrejava. a més a m&. 
els seglars amb la clerecia. cosa 
mal vista en aquel1 momenl [ a n w  
nista, va decidir promoure'n serio- 
sament el trasllat. Acabada la po- 
lemica. les obres van comenqar el 
1772 1 van ser enliestides el 
1792.38 

Cal destacar el fet. criticat de se- 
guida, que I'any 1779. quan Cli- 
ment ja no era bisbe de Barcelo- 
na, es va pintar de color perla tot 
I'interior del temple. per una deci- 
si6 dels obrers.39 

lbrnant al segle xv. cal destacar 
uns quants fets histbrics de trans- 
tendencia nacional. política i so- 
cial. Santa Maria del Mar ha estat 
un temple de visita obligada per 
tots els reis i princeps. quan eren 
de pas per Barcelona o hi feien es- 
tada. Cal consignar, doncs. la que 
hi feu Alfons -1V de Catalunya- 
el Magnhnim. el 1423: la de Joan 
11, el 1458:'O la de i'emperador 
Carles i la seva esposa. Isabel de 
Portugal. el 1533-1535 ..." 







Murat pmal  lllusüa. drl 
mar estani. un bombar- 
dek de *plica M s  Rllpls. 
tes. t-1 1706. Kn &siaca 
I'orieniacl6 1 el prrill de 
Santa Mada del Mar 

Santa Maria del Mar. per altra 
banda. tant pel marc de la seva si- 
tuaci6 urbanística, com per la seva 
forta vinculaci6 a la vida social. 
econdmlca, política i naclonal de 
Barcelona. cap de Catalunya, es va 
veure sempre implicada. directa- 
ment i indirecta. amb els esdeve- 
nlments que configuraren la hlstb 
rla moderna 1 contemporhnia local. 
lllgada íntimament a Espanya i a 
Europa. Entre d'altres. sofrí les 
conseqüencles de la guerra civll de 
1462-1472. fet emmarcat també 
per les coordenades constants del 
nacionalisme catala. rebutjat i 
combatut pels centralismes dels 
paisos o estats veins ja que, dona- 
da la importhncla comercial secu- 
lar de Catalunya. aquesta ha estat 
sempre una regl6-nacl6 I'annexi6 
de la qual era per ells desitiada. 

Dins el context de la guerra ci- 
vil esmentada. els catalans, en un 
de18 seus justos lntents d'indepen- 
dencia, van oferlr per carta del 27 
d'octubre de 1463 a Pere, Cones- 
table de Portugal, ser el re1 de Ca- 
talunya. Aquest va acceptar: va 
arribar a Barcelona el 21 de gener 
de 1464, i feu la seva entrada so- 
lemne a Santa Marla del Mar? 
'Ibt seguit, jura dos privllegis e lli- 
bertats. usos e costums. de Cata- 
lunya. D'acord amb la voluntat del 
rei, fou enterrat a i'altar majoP3 
el 8 de Jullol de 1466. 

A la peglna anmior: LBmC 
na amb una vista del per- 
fII de Barcelona d a  del 
mar. Il.luslrant I'entrada 



@u1 tenirn. aplegats eo un 
maleix vltrall. els Roblran<l -~~ -. . . . 
anlagonlstes de I'anornr. 
nada gueira de sucresr16. 
mt I'anlduc C A e 3  (111 de 
CaIaIunya) wm kl lp V IIV 
de Cataiun>a.h@) m d ~ .  
ren al seu turn al lemple 
de SanIa Maila del Mar. 
que fou mnd&ral acapr. 
Ila relal. a to~s PIS e f m s  

Al  Wl: Flill d'un mmanc 
popular a favardel iel C a r  
les III. C 

El segle xvii. la basílica ronli- 
nua situada en un primer pla. El 
1691. fou bombardejada per I,luís 
XIV.14 El 25 de juny de 1697. hi 
va caure una bomba. que va fora- 
dar la volta i. rsclatant dins el tem- 
ple, va causar grans danys als vi -  
Lralls. 

Molt importaiit va ser la relació 
de Santa Maria del Mar amb lo1 
el període de la guerra de Succes- 
si6 i amb la brutal ocupació pos- 
terior. El pon1 que. des de rnilian 
segle xvii. comunicava el palau 
reial amb Santa Maria tot donant 
accés a la sumptuosa tribuna reial 
que hi havia? conduí cap a la 
basílica tant Felip V com I'arxiduc 
Carles. no pas amb el maleix cai- 

re polítir ni amb la inetrixa arrep- 
tació popular. I)'rnt,re les divers's 
ocasions en que Fttlip V v;i ;irre- 
dir a la basílica. cal dest~icar I;i 
data del 13 de novembrc. de 1701. 
quan hi va contraurr m;itriinoni 
amb Lluisa de Savoia. 

Sanla Maria dtsl Mar. ~ o i i i  gai- 
rebé tota la poblarió natural. esli- 
gue duran1 el període sagnaiit de 
la guerra de Surcrssió. amh forls 
componenLs lainbi. de guerra civil. 
al costal de I'arxidur (:arles. i es 
diu que fou "baluard drls valenls 
defensors de noslrcss d r t > i s ~ . ~ ~  
d'aquí la reprrssió qiir drspres 
hauria de patir 







L'arxiduc Carles -Caries 111-. 
vencedor dels Borbons. el 7 de no- 
vembre de 1705 va fer la seva en- 
trada solemne a Bamlona i va viu- 
re al palau relal, des d'on es 
trasiladava cada diumenge a San- 
ta Maria del Mar. El 1706, va par- 

ticipar a la procesó del Corpus; 
també ho fku el 1709. acompanyat 
pels ambalxadors. El 1710, va ser 
modiflcat el recomgut d'aquella 
processó per tal que la reina la po- 
guks veure des del balcó de palau. 

El 20 de juny de 1706, en accló 
de gracies per les batalles guanya- 
des a Felip, va erigir a la placa del 
Born un obelisc dedicat a santa 
Maria. A1 presblteri de la basílica, 
va revalidar amb una gran solem- 
nitat, el dia primer d'agost de 
1708, el seu matrlmonl amb Isa- 
bel Cristina. amb qul s'havla casat 
per poders el mes d'abril d'aqueu 
mateix any. 

Una vi- dd pla de palau 
(1874). amb el8 seus tres 
edlllels cammims San- 
ta M& dei Mar(1384). al 
mlg: Uotla (1392). acaba 
da en newlasstc (1802). a 
I'esquena. I el palau niai 
o. &a avlal. del8 I l o d C  
nenk o vl~rels (1668). a la 
dreta. drsmi i  el 1875 a 
omq0~ne is  d'un w n d l  

Portada del d m t  de Fe- 
lip V amb la Nova Hanla 
que lou impasada a C a l s  
lunya .per dret de mn- 
quesur* i .en peu tiigual- 
tat. amb els altres 
tenimis del maietx so. 
MrB. 



Asuesta Inxripclo vol re- 
mrdar ka &des de sent 
lgnasi de lalola a Bam- 
lona. abans del seu pele- 
grlnatge a Terra Santa 
(1523) i. en icinant. quan 
esludlava. pcr la1 cm f w  
fellgrPs de Santa M& del 
Mar. 

Carles, durant tot el temps en 
que va viure al palau reial. cada 
tercer diumenge de mes baixava 
I'escala de la tribuna per anar fins 
al presbiteri, on assistia a la fun- 
ci6 de la Minerva. de la quai par- 
larem despr6s." 

Durant la guerra de Successió. 
Santa Maria del Mar fou bombar- 
dejada.' El seu vicari perpetu. en 
funcions practiques d'ardiaca o 
rector, el doctor Esteve Mascaro, 
que en signe de la seva adhesio a 
la causa nacionalista havia estat 
nomenat capella d'honor de I'arxi- 
duc Carles d'Austria, el dia 2 d'oc- 
tubre de 1714 va ser exiliat fulmi- 
nantment junt amb 200 sacerdots, 
religiosos49 i beneficiats de Santa 
M ~ i a . ~  Les forces ocupants van 
fer passar els patriotes catalans 
per judicis sumarlssims, com els 
que hi va haver a la placa del 
B0rn.S' 

Els executats, entre els quals no 
faltaren els clergues, foren enter- 
rats al cementiri parroquia1 de 
Santa Maria del Mar, dit també de 
les Moreres. Basnica i fossar, a par- 
tir d'aleshores. 1 en la mesura que 
ho han pennes les condicions de 
llibertat del poble catala. vindiquen 
la historia i en recorden els mar- 
t1rs.g 

Lobelisc i el monument a la Im- 
maculada que I'arxiduc Carles ha- 
via fet erigir a la placa del Born 
per tal de commemorar la seva vic- 
toria sobre Felip V, foren immedia- 
tament endermats i desmuntats 
a fi d'esborrar tot record naciona- 
lista. 

A mes de les injustes reaccions 
unificadores I dels castlgs que va 
originar la victoria milltar de Fe- 
lip V i el seu decret de Nova Plan- 
ta (1716). com ara el tancament de 
la Universitat de Barcelona i dels 
Estudls universitaris d'arreu de Ca- 
talunya o com I'abolici6 dels siste- 
mes d'autogovern. 6s de destacar 
I'edificaci6 de la Ciutadella com a 
forti, projectat no pas per defen- 
sar Barcelona d'enemics exterlors, 
sin6 per poder-la atacar si torna- 
va a intentar altra vegada Lreure's 
el jou del domini castellh. 

Cobra material de I'edifici @tic 
de Santa Maria del Mar ha estat 
diverses vegades -abans, ara i 
desph- en perlll: perü hi estigue 
particularment en aquella circums- 
ancla. Efectivament. al primer 



La pmcessó de cm-pus dc 
Santa Maria del Mar w m- 
lebrava el dlumnge w- 
güent a la .wa dlada ('In- 
I ra  oclava.. dlns la 
capvultada. en expmrshi 
oncial). ja que el dibus es 
lela la d<. la w. N'mn ca- 
racloísllqum les enrama- 
de& I un lesumoni anisUc 
de la .wa Iradbl6 i popu- 
larltat 6s aquest quadn 
de I'artlsta Ramon Casas 
(Corpus Sorllda de la pi-3 

de I 'Ws la  de San- 
la Marla. 1896. Musru 
d'An Modem dr i i am-  
lona). 

Un mtimoni tamM dr la 
pmessd de Corpus dr 
Santa Marla del Mar Ps el 

passes de 860 cases i que restes ~ I ~ U I X  de ioia Anglada. 
en peu el n0g.R temple,%¡ Donada que la SllUa. k n f ~ S t I ~ a .  

ment per cen. arriban1 dr la importancia dels edlficis. els a la piarcm drls 
temples i els monestirs que es van Montcada. 
enderrocar per tal de construir la 
Ciutadella i donades les múltiples 
experiencies hlstbrlques en les re- 
lacions de Castella amb Catalun- 
ya. no haurla estat gens estrany 
que un dels primers temples del 
m6n sucumbís sota la fowa arro- 
gant de I'ocupaci6. 

prolecte d'enderrocament, que 
afectava 1.202 cases. a f i  de cons- 
trulr la fortalesa de la Ciutadella. 
hi era Inclosa Santa Maria del Mar. 
Va ser I'oposici6 popular el que va 
aconseguir que I'endemament no 



!&la Maria del Mar la 
uwilraria &l Sanll̂ wlm Sa. 
mmrni. aiiomrnada dr la 
Mlnrna. C ' e n c a w a  drl 
cumkgar drln malalLs 
(aqul r l  de Pawüelm. di. 
bulxal per Iala Anplada). 
I di1 conwna encara el 
gu16 o trniall drl lfi26 

La guerra de Successió acaba 
definitivament amb el dret de Ca- 
talunya a formar un estat. Resta 
subjecta a un domini i a una ad- 
ministració moit inferiors als que 
ella mateixa s'hauria pogut donar. 
D'aieshores ench. tot seria ilíciti 
amb vistes a mantenir Catalunya 
ben unida a Espanya: guems ci- 
vils, anticlericalisme com a arma 
politica per tal de contrarestar, en- 
tre d'aitres, la forca nacionalista 
de I'Esgiésia. etc. 

F6ra inacabable de seguir fil per 
randa la vida parroquial, litúrgica 

i institucional de Santa Maria del 
Mar, bressol de sants, de fundadors 
d'ordes religiosos. temple amb el 
qual trobem relacionats personat- 
ges importants de lota  nena.^^ 
lmpossible seria també parlar de 
totes les confraries i congrega- 
cions, com de les devocions. rls 
goigs ... 

Recordarem tan sois que una de 
les últimes esglesies de e t  otspa- 
nya on es va conservar fins a dar- 
rera hora 1'6s del ritu gblic -ano- 
menat després rtoled8~. i poste- 
riorment mossarab. per haver es- 



tat emprat pels cristians que van 
conviure amb els arabs- va ser 
Santa Marla del Mar, on I'any 1363 
encara era ~ i g e n t . ~ ~  

El papa Pau 111, en un breu del 
8 de gener de 1540. va concedir a 
la parroquia de Santa Maria del 
Mar la facultat de celebrar la pro- 
cessó del Corpus Christi el diumen- 
ge de durant I'octava de la fes- 
ta.5"ixí es va comenqar a 
celebrar, amb tot esplendor. riva- 
iilrant amb la de la Catedral." Hi 
assistia IAjuntament en ple, els 
mossos d'esquadra. eis geganls. 
etc. La process6 de Corpus de San- 
ta Maria del Mar es va deixar de 
celebrar entre el 1897 i el 1939: va 
restar suspesa aman d'un atemp- 
tat comes el 1896. el dia 7 de iuny, 
en fer el recorregut pel carrer dels 
Canvis Nous, a causa del quai hi 
van morir tres  persone^.'^ 

D'entre les n o m b m  confraries 
que van neixer de la vida religiosa 
de la parroquia, amb implantació 
inicial a Santa Maria del Mar i. 
posteriorment. a la resta de parr6- 
quies del bisbat. cal destacar la de 
la Minerva, creada el 1524 i que 
ha arribat fins als nostres d i e ~ . ~ ~  
La dwwió eucaríslica de les 40 ho- 
res fou establerta a Santa Maria 
del Mar el 1682.M 6s a dir. 93 
anys abans que el bisbe Climent 
I'estengues per tota la c i ~ t a t . ~ ~  

socials. En destaca. sens dubte. el 
vas o plal dels pobres vergonyanls. 
creat el 1396,"" i la Casa de Con- 
valescen~ia,~ entre d'altres inicia- 
tives de calce social. a les quals ens 
referirem desprks. com el mont de 
pietat. o mutualital de i'assaciació 
de la Cort de Maria, i com la Pas- 
sionbria, creada perla Comunitat 
de Preveres, on es podien inscriu- 
re, previ el pagament de les quo- 
tes fixades d'altres sacerdots i fins 
i tot  seglar^."^ 

La basílica de Santa Maria del 
Mar destaca tambe pel iluiment de 
les seves festes i cerimbnies i per 
la predicacid de tridus i sermons. 
Difíciiment es podrh trobar una ai- 
Ira parrbquia arreu del món de la 
quai existeixi tanta bibllografia i 
una coi.lecci6 tan important de ser- 
mons que hi hagin estal predicats 
i que hagin estal publicaLs poste- 
r i ~ r m e n t . ~ ~  

Santa Maria del Mar va sobre- 
sortir i es va avanqar també: en la 
creació i I'originaiitat de les obres 





VI etapa 



Aquesta sisena Bpoca va del se- 
gle xix flns al Concili Vaticil 11 i els 
nostres dles. 

Santa Maria del Mar batega 
sempre al ritme dels esdeveni- 
ments econbmics, socials, politics 
1 religiosos de la ciutat i de Cata- 
lunya, per6 notoriament en el curs 
de la inestabllltat provocada per 
les turbulencles revoluclonaiSes del 
segle xix. que va comencar amb la 
guerra del Frances i les execucions 
a la Ciutadella el 1809' 1 va con- 
tinuar amb la crema de convents. 
la desamortització, les tres guerres 
carlines. de fet. civils. Fou durant 
aquest trlst periode. en que I'Es- 

Vista de la placa del Bom 
mlranc cap a rabsis de 
Santa M& de Mar. on hl 
ha la pma d'aaésordlna- 
rl. del se& xvi. obra de 
m a l  salvador I presidl- 
da perla Mare de üéu del 
Fanalel. cn imatge moder. 
na de I'esnilbr Fi'ederic 
Mar& 

glesia i la socletat van ser tantes 
vegades maltractades, quan la Jun- 
ta d'0bra de Santa Marla del Mar 
va intentar desfeer-se del jou cand- 
nlc de les seves obligacions i llmi- 
tacions. La Junta d'obra, per dlr- 
ho aixi. lievat d'unes poques i hon- 
roses excepclons. va anar a llenyar 
de I'arbre calgut de ¡'Altar entrant 
en un segult de plets sobre qües- 
tions blzantines de tota mena, en- 
camlnat tot plegat a f o ~ a r  reelec- 
cions dels obrers mateixos, alguns 
dels quals s'havien enriquit amb la 
desamortltzacl6 dels bens de I'Es- 
glesia. i passat a defensar un pa- 
tronat laica1 inexistent. amb usur- 
paclons i actituds d'arrogilncla 



Una caraclnisuca de la la- 
cana de Santa Malla del 
Mar. nns a la w l m  IIWr 
elca del Conciii vaüca ii. 
lw I'ornamenlacl6 amb 
dues palmes monumen- 
tals. rPrmvaws anualment 
cn la ccrlmbnla de k n r .  
dlcchi drl Dlumrngr de 
Rama 



Com sigui que el bawi de 
la Rlbera havla nascul I 
c m 1  a lmpuls del8 mer- 
cader% la placa del Bom 
havla m a l  de sempn: 
com t rs l l f lca encara 
aqursi dlbulx del 1873. 
lb de merca1 1 f l m  m 
le de I'argenloria 1 el vl- 
d n  que r k w i u  enwdaw 
mal Tina de Mollna (s 
XVIII. 

Cefffwscencla wmercial 
del bawi arrlba a afeelar 
dlnclament I'dlflcl gblk 
de Sanla Maria amb la fl- 
xachl als mur% m es po 
veurc aqui a i'absis. de les 
a m a d a  ~ban-dqum o 
parades de revendora. 



'is1.1 de I'enmn de Santa 
Maria drl Mar per damnnl 
del8 lmaLx Un e n m  qur 
abasta desdels antlcs pa- 
laus rnnobllw 1 d'almn 
rdlflcls oticlals (a la Scca 
s'hl va bam mn& rnca- 
ra el 1836). llns a c a m n  
d'cdw~ gnmlal -abalw- 
don. agullem argrnwrn. 
assaonadora blanqucm. 
caldem canvladors. car- 
den. cordrrs espamn. 
cspawn. llassadem, lor- 
mawrs, rnirallem pelxa- 
lers. sombrerers. VI. 
drim..-, od'altrpi; d'una 
gran SlmpliciIat. wm rl dr 
les ~OB~UIS. el m& rstrrt 
dr uw Bawluna. 

enfrunt de I'Altar, que arribarien yes. les quals tornarien a entrar el 
fins al 1985.67 1936 en la violencia que engendra 

el pecat, i encara continuen latents 
Exigiria un llarg estudi el conei- en la cdemocrAc1a~ actual. 

xement detallat de la incidencia, al 
barri de la Ribera 1 a la propia par- 
roquia. de tot el seguit d'esdeve- 
niments que va originar la succes- 
si6 de Ferran VI1, que traspassd el 
1833. En el context de les guerres 
carlines, ss'enfrontaren partidlsmes 
vlnguts de Iluny. les dues Espan- 



El Bom continua recor. 
dant amb el rreu m el 
lk WiramrlLILk m la 
Conlmia & San1 J d  ar 
RanilZaYa le wvm I U ~  
l torne@ un cspal allur. 
gamt 1 envoltal d'edlflds 
In'hl ha un amh la lacana 

~~~~ ~ ~~.~ ~~ 

segle uv). piap pública 
per excel.li?nda. w cada 
dla 1 cada hora mien el 
seu al.lkienL 

Una abra caranerlswca 
del ~ o m .  m a qualwol 
espai popular a i'aire Illu- 
re. 8i la pm&ncla de gent 
de paa. alxf wm i'ofevia 
d'mespectacb mbnm eb 
ocasional8 (dlbulx de Lola 
Anglada) 





La influkncia del iliberallsrne~ 
porta a la qkncia d'Espartem, en 
el trienni de 1840-1843, continuant 
la primera guerra carlina, el quar- 
ter general de la resistencia cata- 
lana fou instal.iat, del 4 de setem- 
bre al 3 de desembre de 1843, dins 
mateix de Santa Marla del Mar, la 
qual fou bombardelada per ordre 
del dit general Espartero i va que- 
dar. durant tot aquel1 periode, in- 
habilitada per al culte." També 
durant les altres dues guerres car- 
lines, concretament el 1867 1 el 
1873. Santa Maria del Mar va ser 
escenari de la guerra Si el 
segle xviii Barcelona es va resistir 
a la llei de Quintes en un moti me- 
morable." la tropa d'ocupació 
puja el 1870 als terrats de Santa 
Maria del Mar per disparar als qui 
s'oposaven a les 

Hem parlat )a del fossar de les 
Morem. El cementiri de Santa Ma- 
ria del Mar es remunta ja a la ne- 
crbpolis romano-cristiana en que 
fou enterrada santa Eulhlia. 

Bernat Marcos, benefactor de 
Santa Maria del Mar, va adquirir 
un gran camp per destinar-lo a fos- 
sar de la parrbq~ia?~ el qual, 
amb el temps, resta dlvidit en 
dos:'= el cementiri de ponent. da- 
vant la fapna de Santa Maria. i 
e1 del carrer de Santa Maria. o fos- 
sar ait. wnegut també com el de 
les Moreres. on hi havia la capeila 
del Santcrist.14 

El bisbe Climent ja s'avanCri. el 

1774-1775, a I'ordre que dlctaria 
Carles 111 el 3 de maK de 1787. on 
es dbposava que els cementiris es 
situessin fora de les ~ i u t a t s . ~ ~  

Arran del decret de I'Aluntament 
en quk s'ordenava decididament 
que els dos cementiris de Santa 
Macla del Mar no fwin ja emprats 
-urgkncia motivada perla visita 
prevista de la reina- i a desgrat 
de I'oposicló popular. a inicis del 
mes de setembre del 1802 el fos- 
sar de les Moreres fou enrajolat." 
De fet, els felkresos no s'avenien 
a la idea de prescindir del seu ce- 
mentiri: pero. el signe del temps 
era evident: allunyar eis difunts de 
les ciutats per raons higikniques i 
socials. 

El 1816. per ordre del capita ge- 
neral. es demoiiren les sepultures 
o nlnxols que encara quedaven en 
peu. i eis cadrivers que contenien 
van ser traslladats a i'inkrior de 
la basllica.'I En aquest Iloc. 
doncs. restaren sepultades les des- 
pulles dels patriotes catalans. en 
espera que la foilia de la =politica~ 
les profanes el 1936. 

Paral.leiament amb aquestes 
circumsthncies. eis responsables 
de Santa Maria del Mar tenien la 
intenci6 d'engrandir la reduida ca- 
pella del Santissim. Efectivament. 
la capella primitiva. encabuda a les 
estances de la casa del vicari per- 
petu. construida el 1609. resulta- 
va masa petita. A partir del 1790. 
doncs. se'n comench a estudiar 



I'ampliació pensant a enderrocar 
la casa de la v i c a ~ i a . ~ ~  

Cal dir que, si be els trhrnits van 
cornencar a la darreria del segle 
xviii, la capella fou acabada i con- 
sagrada el 1835. 1 se'n va conti- 
nuar I'equipament fins al 1844.78 

La capella actual del 6an 
tlsslm. obrada en qualre 
anya. a partlr del 1831. 
subslltuf la que hl havla 
mig entaforada des del 
16M) enm I'espieala 1 la VI- 
caria b. ara. la capella 
de culiedlari. la qual m- 
pa uit I'espal de I'antlga VI- 
caria 1 lou enllmtlda en la 
seva decorad6 el 1842. HI 
e s m r e n  cabals pmpla 
gracles sobreioi a la de%- 
morZltzac16 de Mns I m w  
sada a I'Esglbla el 1835. 
alguns pamulana Cone 
Llturix un digne exponent 
d%stll neoclasslc. obra de 
Francesc Vlla. amb escul- 
Uiw de talla 1 relleus or- 
namental~ de fusta daura- 
da. I té la pankulatüat de 
Ser I'Unica obra nllgiosa 
duta a Lpmi r n  tal perlo- 
de Ha estar restaurada 
damrament (1988) 







LB CUslWla de treecam 
donacl6 del hll@ Josep 
Poiol. argenter. ei 1&18. 

SimultZiniament, va ser construit 
un nou baptisteri a la capella de 
sant Antoni abaLM 1 la basílica 
no va deixar de ser enriquida amb 
noves joies, com la custbdia de tres 
cares. encara existent, regalada 
per Josep Pujoi el 1848. 

Si be la basílica. fins al Concor- 
dat del 1851,R1 fou regida per i'ar- 
diaca. el vicarl perpetu i eis vica- 
ris curats. la vida litúrgica i el culte 
de Santa Maria del Mar estaven en 
mans de la Comunitat de Preveres 
beneficiat~.~ El primer benefici 
de tot el bisbat va ser fundat a San- 

ta Maria del Mar per Berna1 Mar- 
~Ús.8~ El 1329. ja existien a San- 
ta Maria del Mar 39 títois de 
beneficiatsffl i. a poc a poc. es va 
formar una comunitat. amb nor- 
mes. estatuts. etc.. la qual comp- 
Lava ]a el 1466 amb 77 mem- 
bre~.~"mb 120 el 1775. etc. 

D'entre els beneficiats sortiren 
teolegs que anaren a TrenW i ai- 
tres persones que van anar ocu- 
pan1 els carrecs eclesiastics mes 
diversos. fins arribar a I'episco- 
pat.R7 La Comunitat de Preveres 
va participar activament en lotes 
les sessions i reformes de la basí- 
lica. des de la construcció de I'al- 
tar del 1632' fins al del 1782.M3 

Tingue. aquesta Comunitat. des 
del 1656. una Germandat o infer- 
meriaw que, després del Concor- 
dat del 1851 i a partir del 1855. 
es va regir per uns nous estatuts. 



Aquesla Germandat de Beneficia- 
ris. a la qual també es podien ins- 
criurr sacerdots no pertanyenls a 
la Comunitat. va tornar a ser re- 
formada el 1877;q1 

la devociú mariana de la basí- 
lica ha estal constant. S'hi feren 
solemnes fesks i s'hi predicaren di- 
versos serrnons amb motiu d r  la 
declaració dogrnatica de la Imma- 
culada Concepció. el 1855. i Lam- 
bP eii desgwuge del papa de la Im- 
niarulada. Pius IX?2 El 1847. s'hi 
rrigí la Cort de Maria. amb una 
abundantíssima inscripció de cors 
i persones d'ambdós sexes i de to- 

lil llntinarlr (drl Ilali alln. 
linn;lhulum.). iunl amh rl 
ronowu 4) p;lvi>llO (di' ro- 
Inr verinrll I LNK. ali1.r- 
naL% anilrs n)lins p)nll- 
Ilcls). lorrn Ins(#nlrs 
carartisrlsllqurs di' Santa 
Marla del Mar. ;rrrtin dr la 
c11nix.ssi0 ianOnlra Iorni;~l. 
1.1 1823. drl lllrrl dr baslll. 
ca. qut' vlnRuC a ralilirar- 
nt, la InipirlAnrla I rlie- 
nital. 

I:al/r ilrl ll;47, ainh 1111- 
mns d ~ '  plalil nq)ussa#l;#. 
srnsr prdri'rl;i. d'arord 
amh lix irmx dlslnislrlitiis 
<Ir I'Euin'a. 



Corona dr la Imaer de la 
Marr d r  DEu. d'inlcis 
d'aqu~sl %.glr. corwsw 
nint a la Con dr Marla 

Drtall dr la corona dr la 
Con de Marla amh una 
vista r n  rrlltv~ drl pon dr 
Barcelona 

Krlloularl drl ~ a w  Clawt. a 
ambmollu dria seva k a -  
tlllcacki. que r<'pruduelx a 
wa la  una dr Im tmnes de 
iaitar malor. MI havla pw. \ 
dlcal la Vuarcsma del 
1848. alxi com el mes dr 
Marla rls primers anys de 
la seva lnstauraclb. 

Les les edats. A mes de la base fo- 
namental mariana. la Cort de Ma- 
ria s'organitza lambk com a 
asseguranca o mont de pietal: així. 
mitiancant el pagament d'unes 
quotes detenninada, s'obknien di- 
verses prestacions en cas de ma- 
laltia o d'invalidesa.!" Ja abans, el 
1839, s'hi havia creat la Pia llni6 

b 
del Sagrat Cor. D'entre els molts 
predicadors que ocuparen la tro- 
na de Santa Maria del Mar, desta- 
ca sant Antoni-Maria Claret. que 
hi predica e1 30 novembre de 1850. 

, quan ja era arquebisbe de C ~ b a . ~  

A Santa Maria del Mar, van ser 
consagrats diversos bisbes, desti- 
nats a Vic. a Menorca. a Gimna. 
etc.. i així s'ha continua1 fent el se- 
gle xx. amb la consagraci6 dels 



quatre bisbes auxilian de Barce- 
lona. el 1969. 

Durant el segle xix, la basílica 
continua essent lloc obllgat de vi- 
sita dels reis i de personatges de 
les Iietres i de la política.u5 

Amb el segle xx, no s'iulcia pas 
una epoca de progrés per a Santa 
Maria del Mari el seu entom. sin6 
la seva decadencia més acusada al 
llarg de tots els segles. Les cases 
pairals que I'envolten van quedan1 
abandonades, 1 tota mena de cir- 
cumstancles negatives incidelxen 
en els habltatges i en els seus ha- 
bltants. 

Cmu dr plala daurada. ln. 
venlarlada rl 1634 1 obra. 
da segurament el 1496 per 
Mlqurl Baniq. p r  la1 de 
contrnir ia rrliqula dr la 
vrracreu 

Pumpau earacliriv*lc (s. 
'iv1111. amb I'rrrrna drl 
Calvarl. 





El meu antecessor, el doctor 
Onofre Biada i Viada. atesa la ine- 
ficacia de les institucions existents, 
amb I'aiut d'altres persones com, 
per exemple. I'arquitecte doctor 
Bonaventura Bassegoda i Amigó. 
va pmposar -1 ho aconseguí- 
constituir un patronal per tal de 
buscar una solució al pmblema. En 
efecte. en preencia del senyor Bis- 
be de Barcelona. queda constitu'it 

aquest brgan de gestió I'any 1918. 
Va ser en el man: de Wotja, la Llot- 
la de Mar, aquest edifici germa en 
I'aspecte material. que es va rea- 
llt7ar I'acte.% Sorgiren d'aquell es- 
foy popular moltes reformes. que 
afavoriren les campanes, el rellot- 
&e, les finestres. les msasses. 
etc?' 

I:lncrndi I rl saqurlg drl 
Wmplr. al lulliil drl 1936. 
wasionartw Mrdurs I r w  
parablcx vn d«rumrniarl(i 
hlsl6rira 1 Mus arllsllrs. 
alhora qur frrrn In.rlllar 
I1'sIPuiIura mi#lPl<iil d i  
I'<'dlllcai:l0. 1i1 qui~l rti ws- 
18 maltnrsa ibnr;trii rn 
molk asp'c~ws 1 drl;llls. 



Si I'any 1714 I'obra de Santa Ma- 
ria del Mar va estar en perill de ser 
endemada amb vistes o amb I'ex- 
cusa de la Ciutadella, el 1936 la 
basílica estigue ben a punt de veu- 
re's totalment destmyda. Efectiva- 
ment, el 19 de juliol, els anarquis- 
tes. mans preparades per a la 
destrossa i I'assassinat. van calar- 
hi foc, i van anar continuant amb 
la mateixa execució incendiaria per 
les altres esglésies de Barcelona. 

Donada la gran quantitat de fus- 
ta del cadiram. els altars laterals, 
el cor, les tribunes, I'orgue, etc.. I'in- 
cendi va ser paords. Donat el fet 
que la pedra de Montjuic. amb que 
e sa  c0nSt~ida I'obra, esclata a 
dos-cents graus de temperatura, 
van quedar afectats gairebe tots 
els murs interiors, les nervadures 
1 les claus de volta. Lincendi, que 
va durar onze dies. feu desaparei- 
xer un tresor rellglós 1 artístic im- 
mens; les tombes, a mes, havien 
estat profanades una a una, I'or 
febreria i els domassos saquejats, 
etc. Ni els mateixos arxius no van 
ser perdonats. Les parets van que- 
dar negres, i I'espai interior, amb 
un aspecte desolador. 

El doctor Joan Llompart era el 
digníssim rector que la Providen- 
cla va salvar de I'escull sanguina- 
ri de la guerra civil i que, ja en I'an- 
clanitat, va haver d'afrontar amb 
I'ajut dels feligresas el restabliment 
del culte. Ates I'estat niinós en que 
va quedar Santa Maria del Mar, ni 
lamió del doctor Llompart ni la del 

seu sumessor, mos&n Josep Cucu- 
rull, no en van poder culminar el 
proces restaurador. 

Arran de la visita que va realit- 
zar a la basílica I'esposa del gene- 
ral Franco, i gracies a I'empenta i 
la col~laboraci6 dels membres de 
la Junta d'0bra en I'exercici del seu 
canbnic servei, es va aconseguir 
que la Dlrecció General de Belles 
Arts 1 d'Arquitectura. de I'Estat. 
amb la col.laboraci6 de I'Ajun- 
tament de Barcelona i de la Di- 
putaci6 provincial. realitzés una 
importantísslma restauració i i l .1~-  
minació de I'interior. No obstant 
aixb, resten encara moltes pam in- 
teriors de la basílica en el mateix 
estat en que les va deixar I'incen- 
di. Només cal veure les claus de 
volta de les naus i dels altars late- 
rals, les capelles de I'absis, les co- 
lumnes centrals i molts indrets mes 
que denoten el pas de la des- 
trucci6. 

Si va ser greu que arrlbessin a 
existir les condicions que van fer 
possible I'incendl. ho 6s mes enca- 
ra, a parer de molls que en un mo- 
nument tan reconegut internacio- 
nalment. un cop passats més de 
cinquanta anys. quedin encara 
tants d'estigmes del fnc 1, sobretot. 
que no s'hagi fet cap esforc, per 
part de I'administracib, per tal de 
pmedir a la construcció del gran 
orgue monumental que existí de 
sempre a Santa Maria del Mar. Si 
es va aprofitar el moment d'eufb- 
ria dels anys seixanta per fer una 



primera restauració del monurn~ii~ 
nacional amb diners de I'Estat. 
I'eufdrla econbmica de mitjan dels 
vuitanta, en un moment en que. a 
Barcelona. s'han fet inversions pú- 
bliques de tota mena. les institu- 
cions polítiques no tenen diners per 
a aquest monument de la ciutat. 

pobriment econdmic i social va tina de irs Wrdurs wn- 

De fet, I'empobriment progres- anar en augment amb la immigra- dr"rn"'radrm'>"ra"'" 
6s la dr I'orgur menumrn- 

siu del barri ja s'havia iniciat ció i amb el tancament del merca1 iai: un instrumi,nt qur 

abans del 1936, pero no havia arri- del Born. que havia configurat el 2;; ~ l ~ t , " , ~ $ ; a p ; ~ !  
bat mai a la prostració dels anys Ilo~." ~ U F S  anfstiqurs I lunrle. 
vuitanta i noranta. Efectivament. naln #un rdlflrl roin r l  dr 

encara que abans del 1936 la clas- Sanla Marla drl Mar. 

se alta ja havia abandona1 el bar- 
ri. hi restava una bona part de la 
classe mitja. Així. com a signe de 
I'status socio-econbmic del barri. 
molts recorden que la majoria de 
pisos eren habitats per famíiies 
que knien minyona de servei. Cem- 





Si analitzem detingudament as- 
pectes importants del que ha es- 
tat la filosofia 1 la practica urba- 
nistiques de Barcelona. haurem de 
constatar que, ara I'especulaciQ 
ara I'esnobisme, ara... el que sigui. 
ha fet que es constniissin. bé o ma- 
lament. noves edificacions tot ig- 
norant o abandonant les antigues, 
o be enderrocant-les. tal com va 
succeir amb bona part de les cons- 
tniccions de I'Exposició Inmacio- 
nal del 1929. La Ciutat Vella, on 
tenim. a mes, I'experiencia del 
Born i el seu entorn. n'ks una de- 
mostració. 1 aquest tarannh. val a 
dir-ho, 6s foya preocupant. 

Artualrnirl la ,Isla al 
mar. drh di. Sanla Uarla. 
ha dc pa&sar l ~ i ~ u i ~ m r n l  
p r  damunl Ir* Iiwladri I 
i'ls kmal\ d<' Lul i'I a'u in. 
lom Els molls di'l lan 
s6n. a hurrr d'ara. loNa 
Ilun,. alrí cnm Ir* arrniii -. ~~ . - ~ ~ ~  ~.~ 
qui i n  deknnlnawn r l  
nom primlginl. 

dia. i resulta que cases i camrs 
continuen ben mancats de condi- 
cions higibniques. La delinqüencla 
infantil i juvenil hi és en augment: 
no s'hi vetlla per I'escolarització 
real dels infants 1 dels nois t noies. 
i bi manca la protecció dels me- 
nors. Augmenta una concepcib 
amoral 1 instintiva al si de la joven- 
tud marginada. 1 s'hi comprova 
com, previs els primers estadis de 
la deiinqüencia. es cau en I'averany 
del consum i la venda de droga: tot 
delinqüent acaba caient en la dro- 
ga peque pertany al seu medi. que 
al mateix temps que la fomenta 
se'n serveix. 

Limitant-nos a I'espai del barri 
de la Ribera, molts habitatges no 
deixen pas de degradar-se dia cera 



El panorama general de Barce- 
lona no es, en general. tan dece- 
bedor com el del nostre barri. Sor- 
tosament. Santa Maria del Mar, 
tant per ra6 de la seva histbria 
com, sobretot. de la seva arquitec- 
tura singular, és un temple visitat 
pel millor turisme i considerat pels 
harcelonins com una església pro- 
pia de la ciutat. 

Santa Maria del Mar. com a par- 
roquia, desenvolupa I'activitat re- 
ligiosa i social que li correspon, a 
la mesura de les seves necessitats 
1 disponibilitats: així, disposa de 
catecisme parroquial, chritas, es- 
plai, residencia d'ancians, escola- 
nia i escola de música. grup de 
cantaires juvenll, capella de músi- 
ca. etc. 

Santa Maria del Mar és també 
I'escenari religiós desitjat per 
molts, sobretot actualment. per 
contraure-hi el sagrament del ma- 
trimoni, i entre els nuvis es tmben, 
de fet. persones de totes les con- 
diclons socials. 

Santa Marla del Mar recorda, 
per altra banda, el seu passat gre- 
mial ja que 6s la seu canbnica de 
diverses confraries 1 gremis. Així. 
en aquest aspecte, podem asse- 
nyalar la Cooperativa de Vaquers 
de Barcelona (17 g e ~ ~ e r ) , ~ ~  el Con- 
solat de Mar (25 abril). el Gremi 
d'lndústries Grhfiques (maig). la 
Confraria de Santa Marta, d'Hos- 
talers i Taverners. i el Gremi de 
Restauració. de Barcelona (juny i 





La wnmlldacM nm&xIa  
del campanar feu posar les 
campanes en una esw 
danya. desd'on wntlnuen 
pmpngani 1'1s srus sons 
wwns rls plors i Irs alc. 

di13 parroqulans I els 
momrnu I dladrs d i  I'rs. 

29 juliol), la Confraria de Sant 
Magí (19 agost), el Gremi d'ln- 
dustrials Oliaires (novernbre), el 
Gremi de Detallistes d'0lis i Sa- 
bons (novembre). la Mare de Déu 
de I'Esperanca. patrona de la Bor- 
sa de Barcelona (18 desembre), el 
Col4egi d'Arbitres de la Federació 
Catalana de Nataci6 (desembrel. El 
1989 s'hi ha rehabilitat també, des- 
p d s  d'una colla d'anys. la Confra- 
ria del Bacallh. posada actualment 
sota la titularitat de la Santa 
C ~ l l  'm -. 

A més de la celebracl6, cada any, 
en el marc de la basílica, de diver- 
ses misses jubilars d'institucions i 



col.legis, hi ha d'altres commemo- 
racions anuals: en destaca la mis- 
sa que la Lliga Espiritual de la 
Mare de Deu de Montserrat cele- 
bra cada any el dia 11 de setem- 
bre en sufragi dels patriotes cata- 
lans.lO1 Cada any també, el 12 
d'octubre. el temple s'omple amb 
mes de dues mil persones per 
celebrar-hi la festa patronal de les 
Cases d'Arag6, la Mare de D6u del 
Pilar, amb la missa baturra i I'ofre- 
na floral. 

D'entre els actes religiosos oso- 
cials celebrats a Santa Maria del 
Mar. podem recordar tambe, com 
a exemple. el 25I2 aniversari de 
la fundació d'0mnium Cultural 
(1985). el centenari de la Cambra 
de Comerc. Indústria i Navegació 
de Barcelona (1986). el cinquante- 
nari de I'Obra de la Visitació de 
Nostra Senyora (1986). D'entre les 
cdebracions organitzades per em- 
preses, sobresurt per les seves for- 
tes arrels al barri de la Ribera i per 
la seva importSncla actual, la 
celebracid del 15012 aniversari 
d'llriach i Cia.. laboraloris que va 
comenwr Joan Uriach i Feliu al nú- 
mero 6 del passeig i antiga placa 
del Born. per passar després al nú- 
mero 20 del carrer dels Montcada, 
fins que. en una evolució de perfec- 
ci6 progressiva. ha arribat a ser, 
ubicada a Barcelona. una de les 
empreses de medicamenls m& im- 
portants d ' E ~ ~ p a ,  amb una biblio- 
teca lnformatitzada de consulta 
obligada per part del investigadon 
medics i farmacolbgics de Barce- 

lona i fins de I'exterior. La missa la basflira 6s lloc dr crlr- 

de I'aniversari es va celebrar el ~ $ ~ $ ~ ~ , ~ ~ ~ $ ~  
1988. sota la  residencia del oro- com ara risanivmarir.dr 
hom i anima de I'empresa, el doc- mnslllucl6d~rnllta~1 rm- 

pít'sEs AlXl. Cl 1988. Cls tor Joan Uriach i Marsal. el qual ,,S,, ,,,,,,, ,, 
manté oer Santa Marla del Mar la crlcbravrn rlu 150 nnvs . - - ~ ~~ ~ - ~ ~-~ ~-~ - 

mateixa devoció i veneració que els 
wus avantpas~ats.~~ Sanla Marla dt.1 Mar. 



en contemplar el monu- 
ment a m u l ~ k  de San- 
la ~aila'del Mar nnm w .. -. ~. 
dem perdre pas de vkar lü  
lunclonalllat que 11 (Ls pr& 
pia rom a parrbqula 1 lloc 
de cultc. la Iltilrgla. prr 
tant. hl (Ls consubslanclal 
1 S h~ la de loma k n  acu. 
rada. I:aulord'aques( M. 
hall. Dr b b n m  Tiin m 
sldelx aquimm a recio; la 
mlssa domlnlral aludat 

Cada any se celebren a la basi- 
lica misses extraordinaries, amb el 
ben entes que s'escolleix Santa Ma- 
ria del Mar, alhora que per la seva 
historia. el seu nom i la seva arqui- 
tectura. pel fet de ser el temple de 
mes gran cabuda de Barcelona. 
dem recordar, perla seva pmximi- 
tat, les celebracions tingudes du- 
rant el 1989: 256 aniversari del 
Col.legi Canig6, de I'Opus Dei; el 
centenari del primer Col.legi de les 
Teresianes a Barcelona; el cente- 
narl de la Casa Cuna del Niño Je- 
sús. al c m r  dels Monkada; el cin- 
quantenari de les Religioses Ale- 
manyes; la missa del moviment de 
I'Esplai Catolic, de Barcelona, etc. 
Santa Maria del Mar es tambt! el 
lloc escollit per a les exequies d'al- 

gunes personalitats ciutadanes 
com ara Joan Miró. Frederic Mom- 
pou. Nattllia Granados. Ramon 
n ias  Fargas, Antoni Bonet. etc. 

No caldria recordar potser, per 
coneguda, la tmbada intemaclonal 
de Taizt!. del 18 al 25 de gener de 
1986. o la conferencia multitudina- 
rla de Helder Camara. el gran es- 
deveniment de la inauguracl6 del 
11 Congrés Internacional de la Llen- 
gua Catalana (1986) i alguns con- 
certs importants que, previa sol.li- 
citud i acceptaci6. s'hi celebren 
cada any; aixi, el 12 de febrer de 
1987 s'hl representti el Misteri 
d'Elx; el 29 de febrer de 1990. din- 
tre del marc dels actes culturals 
italo-espanyols, el Acta Martlrum: 





HI ha cc~maciuos que ta Maria del Mar, el dia 25 de maig 
s'acullcn al marc de la ba- 
sllica prr la swa cabuda i 

d'enguany (1990). 6s la concelebra- 
signilkacl6 Aquesl lou rl ci6 d'un solemne ofici. en la presa 
cae. per exernple. dr la de posessi6 del nou arquebisbe de 
wncelcbracl6 eucarlstica 
prvyldlda. cl dla dr la pw Barcelona. monsewr Ricard-Mana 
ea de possessi6, pl nou Carles i Gord6. amb la participa- 
arqurbisbc d~ Barcelona ció de diversos bisbes. nombwsos 
Muns Rlcard M caries sacerdots i una gran afluencia de 

el 9 d'abril hi actub I'Orfe6 Cata- 
lb, i. en diverses ocasions, la pr6- 
pia Capella de Música. etc. 

Un esdeveniment irnportant que 
ha tingut lloc a la basílica de San- 



la basílica loma a ciiml>- 
lar. drl 11)86 en@. amb (4s 
s<-rvrls d una Caplla dr 
MIIxIca. que 1C wmm(.nt 
anl(vfYIPnL? ~ I I  II Iustn's 
la Capilü dr MUslca ac- 
lual 6s un grup polilhnlc 
rsprcialilral I dl' gran 
p~~xl ip i .  ronxtlluii wta 1.1 

bret$ de les reeleccions. Tot es- 
perant el moment oportú de reins- sones públiques i privades amb 
taurar-la amb el sru mateix nom. vinculaci6 personal amb Santa Ma- 
pero amb un nous estatuts en con- ria del Mar. Aquest Patronat ha 
cordanca canbnica amb els temps aconseguit ja, amb les seves ges- 
vigents, he deixat erigit I'any 1986 tions. que es signés el convenl de 
el Patronat Parroquia1 de Santa restauració de la basílica de que 
Maria del Mar, formal per repre- parlarem.im 
sentants dels Consells de Pastoral 
i d'Economla. pels prohoms de les 
confraries 1 gremis aquí radicats. 
per benefactors diversos i per per- 





Cal consignar també el nomena- 
ment, el 1986, per al c a m c  de 
Mestre de Capella de la basílica. 
vacant durant diversos anys, de 
I'eminent múslc barcelonl Enric 
Gispert. promotor de moltes i va- 
riades iniciatives muslcals ciutada- 
nes. Ell. amb la seva tecnica 1 pres- 
tigi, ha format la Capella de 
Música de Santa Maria del Mar, 
que ha vingut a ser en pocs anys 
la capella de música litúrglca més 
notoila de Barcelona i una de les 
mes significades d'Europa.1" Es 
deu a la Capella de Música la so- 
lemnització de les dlades Iitúrgi- 
ques mes importants, aixi com la 
Iniciativa de representacions sa- 
c r e ~  wm ara el Gant de la Si- 
bil4ai. de la vetlla de Nadai, o el 
Petit Retaule de Maria Assumpta, 
que es representa des del 1987 
com a pbrtic de I'ofici solemne de 
festa majar, que és el dia de la 
Mare de Déu d'agost;In5 la Capella 
e s a  treballant actualment en la re- 
cuperació d'altres autos sagramen- 
tals. 

Des del 1985. i en diversa eta- 
pes de perfeccionament, Santa Ma- 
ria del Mar disposa d'escolania 
parroquial. la quai intervk a les 
misses majors del diumenge i, tal 
com fa en certes ocasions la Ca- 
pella de Música, canta també con- 
tractada en alguns casaments. 
Lescolania gaudeix d'una escola 
de música i d'iniciació a diversos 
instniments. S'ha format. a mes. 
un gnip coral juvenil, a tal1 d'Scho- 
la Cantorum. wm a grup coral in- 



Hi ha tradlclona antiguis. 
cm la del Can1 Or la Sl- 
bll.la. abans de I'olicl de la 
wula de Nadal. que ybn al- 
hura un compcndi d'an i 
de rrIigiu~i!al Xavter lb- 
cta. amb la Cap'lia dr MP 
sica. rn xón inwrprt% brn 
signlricaw 

termedi on s'acullen els escolans A part aixb. i gracies a les ges- 
en fer-se grans. tions realiv~ades per alguns mem- 

bres del Patronat de Santa Maria 
CArxiu pamquial te actualment del Mar, i donada la circumstancla 

I'atenció i I'organització degudes. propicia de ser Conseller dr  Cultu- 
així com la sagristia. Es publica ra de la Generalitat de Catalunya 
mensualment. des del 1986, el el senyor Joaquim Ferrer. el 1987 
4'1111 Pamquial de Santa Maria del es va aconseguir la signatura d'un 
Man, amb informació amplia.lm conveni important entre el Banc 

Hispano-america, la Generalitat de 
Pel que fa a la restauració. tan Catalunya i la parroquia per tal de 

necewiria, destaquem la que es va procedir, durant quatre anys, a la 
fer per a la rehabilitació de I'anti- restauració de la basílica. Cobra 
ga capella del Santíssim,tol així pactada va comencar per les teu- 
com I'ordenació de la instal4ació lades. la part mes necessitada, i el 
elhtrica interior, I'electrificació de 1990 continua amb els vitralls. que 
les cinc campanes de I'espada- havien arriba1 al seu pitjor moment 
nya,Iw etc. del 1936 ench. 



El problema dels orgues mereix 
ser comentat al final d'aquest es- 
b6s de la hlstbria de Santa Maria 
del Mar. Val a dir que la nostra ba- 
sílica en va tenir, tot al llarg de la 
seva historia i fins al 1936.Iw 
Efectivament. I'any 1485. quan es- 
tava molt avanqada la construcci6 
de I'orgue major per par1 de I'or- 
guener alemany Splnn vom Noyern, 
van ser adquirits del mateix mes- 
tre uns altres orgues menors.l10 
Santa Maria del Mar visque sem- 
pre penden1 de posseir els mlllors 
orgues de Bar~eiona:~~~ així. I'any 
1794. es va comenwr I'orgue gran, 
que s'acabd el 1798, amb un cost 
global de prop de 10.000 Iliu- 
res.u2 L'any 1852. s'estrena un or- 
gue positiu per tal de poder subs- 
tituir I'orgue gran. que estava en 
molt mal estat.117 

El mal estat de I'orgue major, el 
1852. s'escau dins les coordenades 
de les guerres carllnes o civlls 
abans esmentades. i de la perse- 
cucló religiosa que es va originar 
a Barcelona. A partir del Concor- 
dat del 1851, quan les reiacions en- 
tre I'Esgiésia i I'Estal prenen un 
caiw millar. es va poder fer la dar  
rera reparació important de I'orgue 
major, el qual va ser engoiit per les 
flames del 1936, junt amb tots els 
altres orgues. 

Passats la cinquanta anys d'aqueil 
lncendl que va devorar, si mes no 
en arxiu, mes de mil anys d'hislo- 
rla. I'any 1985 Santa Maria del 
Mar només posseia un orgue elec- 

t&nic de valor ben escas. Aquest 
va haver de ser substituit el 1987 
per un de nou.I1' mentre el senyor 
Gerhard Grenzing estava cons- 
truinl per a Santa Maria del Mar 
un orgue de tubs positiu, finanqat 
per la Cambra de Comerc. Indds- 
tria i Navegad6 de Barcelona. com 
a ofrena feta a la basílica amb mo- 
tiu de celebrar aquella institució, 
liigada amb la historia anterior de 
Santa Maria del Mar, el centenari 
de la seva existencia amb aques- 
ta denominacib. 

La preocupació, tan1 meva com 
del Mestre de Capella, ha estat 
sempre poder aconseguir motivar 
les institucions en ordre a la cons- 
trucció de I'orgue major. 

En aquests m f o ~  previs. i per- 
que no es pogués adduir falta de 
pressupost, es va demanar la for- 
mació de projectes i costos a dos 
orgueners de Barcelona. i va donar 
satisfacció a I'encarrec I'orguener 
Grenzing. que I'any 1987 ja ens ha- 
via lliurat la documentacib ... El 
tema es lroba en aquest moment 
esperan1 temps millars. 



k h l l  de la msb3ncla 1 els 
eSf0r.p del Dr. k>anmr 
an. reciar aciuai I h i so  
dador. & la slgnalura de 
wnvmls per la miaurad6 
adequada de la bnslllca 1 
pcr la mcuperacY d21e 
menis palrimonlals que 
s'havlen prrdul. t s  d ca8 
dr la nslauracl6 lela del8 
kPPals. I 18 dels vI1raIIs. 
alxl wm el wnw!nl n-lallu 
a i'wue rnenac piocedeni 
de I'wgl&la dely 'Mnllnris 
di. VI" 

~~ -~ ~~~~~~~ V~ - 

@SlD &¡S !RUS WnSlNC. 
10% 1 a la vida quc s'hl ha 
rnanllngul la duran1 més 
de sls seales Nomb cal 
que aquesls propbslls 
mmptin amh la slntonla 1 
el supon adequalu. 
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Val a dir que el senyor Claudi 
Boada. en I'ocasi6 de la signatura 
del conveni i d'haver-li indica1 la 
conveniencia d'aquest orgue. s'hi 
va mostrar interessat i no ho des- 
carta. sin6 que va donar entenent 
que el mateix Banc Hispano- 
america. fidel al seu conveni. po- 
dria continuar i afrontar I'orgue en 
nous convenis. 

Una solució m& prdxima tindrh. 
en canvi. pel que sembla, I'orgue 
menor1!" 
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Entre tants de reptes com té 
piantejats a hores d'ara la par& 
qula de Santa Maria del Mar. hl ha 
el pmjecte ambiclós que la legacid 
feta perla senyora Roslta Nonell, 
del seu pis propl 1 la planta baixa, 
es pugui arrtbar a convertir un dia 
en unes dependencles per al cen- 
tre de I'esgitsia de Santa Maria del 
Mar: rectoria. consergeria, inteniat 
de I'Escolania. despatx i arxlu. ca- 
tecisme, Capella de Múslca. etc.nn6 

Acabem amb una preghria a la 
riostra titular i patrona, que és I'As- 
sumpcid de la Mare de Deu al cei. 
1 ho fem escollint dues de les onze 
estmfes del golgs nous que li ha 
compost i dedicat, en lletra i mu- 
sica, Jaume Planas i Pahissa: golgs 
que van ser estrenats en celebrar- 
se la festa maior. el 15 d'agost de 
1987. i publicats en la diada pa- 

tronal també de I'Assumpta del 
1989: 

Aquí a la vora del mar 
Barcelona us enlgia, 
fmt de I ' es fo~  popular: 
aquest temple singular: 
6s com nau que a l  cel ens guia, 
i vós en sou el patró: 
Conduiu-nos. Mare pla. 
a l  pon de salvaci4. 

Benefu els casamenB 
i els qui hi tenen confarfa 
deis diversos estamenta 
tant de nou com de fa lemps. 
tot el poble en vós confía, 
Verge Mare del Senyor: 
Conduiu-nos.. . 

Dr. Francesc 'Ibrt 1 Mitians 
rector de Santa Maria del Mar 



PERSONAIGES EMINENTS. JA MORIS. 
QUE VIHJUEREN A COMBRA DE 
SANTA MANA DEL MAR 

!3e& MI Bernat Marcdg loode I'Hoepltai 
Segle XN &a N W u  Rowü, camba1 
Segle xv re4 Pae IV. ComQble de Mugal 

uuul oespur. ardlaca, hiod8 el 
prhner muaeu 

Segle xvl Fnu Fum,  luadador de la 
Coovaleaoencla 

Sylle xvii ppre-lgnasl de Dalmaaea hiodador 
de I'- dela DesconNets: 
fou a SaiRa M a h  del Mar 
el 1670 

Ramac N l c v b d e ~ ,  
~ a i c a p  

U& Setantl. cwsella edl cap 
BeltassFdeBestso1w 

MsbcdeGLmoa 
RancescdelirbaoeEcoaadleralosp 
J o e e p d e ~ b a o s , M B b c d e G ~  
TMnb de Boxado~a bWat a SaiRa 

Marta de¿ Mar. domtplc. cardsDsl 
Sesie XWII Aeuam SaralDoesa ~*AguaiW 

d'Am@). balejada el 1788 a 
Smta Macla bsl Mar 

gamans V W .  fawwwis - 
IsWe Caraie. latmdul el pliitat 

a$xiaeaaedlebt&b 
desale 

&&m R a n c s s c R 1 M a r g a U ~ a  
Santa M- dd Mar. POWC 





V I I G s M a ~  

1466A:M@~d de VMREUW 
1471-1474 A: WRNO (despñs Msbe 

1114-1124 P: P m  
1124-1137 P: Anw BRUgWtX (1137-1142 bl& 1475- 1491 A: C B M  BOYlRA 

be de 8sFcslaaa) 1484-1494 VP: Joaa W 
rUZkGidlbaiVIDN, t491-1497 A: NlcdaP F m M  

12481267 R: G@lk?a & m (domliilc. 14881523 A: Joaa BWQUBlS 
lZ4ü-1255 blski Uada) 1506 - 1538 VP: Rn copm8 

1267-m1 R: m de CUAlBA 1523-1547 A: ReocaPJaml BENBT 1  IiRANC 
1298 R: Ria O W  (daspCa OOWD@) 1539VP: O w l h P s u 1 ~  

13081315 R: J m  de ViúAPRANCA (aspias 1543VP: A(pi&lPPers 
-1 1547-1584 A: Rn LOSAM 

13181326 R: han 8g9coMES 1564-1574 A: CrlsiMbr ROBU8TER de üENTM& 
1328-1327 A: han SgSCOldBS 1327-1334 b$be NAT (10881593 m M E )  

lMd% 1334-1346 Ilureeooa) 1570 VP: Mlpusl Batlte 
13281348 A: Bsa* LWlL (t8plde a?p&W), 1573 VP: Mlpud Aigoes 

1327VP:ani&ni 1574-1578 A: W ROBUSTER 1  NBBOP 
l32%1341 VP: Beiast R o d l  15181569 A: ihücem ROBUWER 1  8hW (1- 
1341 VP: Baaat s&ts 159BMsboEhuia: 1 5 9 f I - i s o ? ~  

1348-1360 A: BIxast de CARDELKQO (desprC8 vb) 
Mabc M e )  1578 VP: Jm Uobd 

135&1367 A: GUILLgM (dsspda bisbe Tbaailom: 1581 VP: Aman Molar 
l=@=@ 1581 VP: Jaume l)ous 

1357-1385 A: 8AWaI% & MONTIRAC (6 1582 VP: W Rl<re de Vakntl 
m-t m. Pnmphma: cm 1590 VP: Banoeiau Rlcdl 
d-0 15901597 VP: natsu Armas 

1372-1378 VP: Rn de Casenava 1591-1592 A: BmW de S A W M B N T  
137BVP: BIxast8wall 1592-1808 A: Ramracr om d'i4uvhNI~ 

13.%6.1.(a8 A: Baw@m de BARVlBU 1597-ieos VP: Rn Psu 1 m 
13WW: GIuWmIhCesamva 18081617 A: MBFOAmaala NAVBL 

18081613 VP: JaeaS, 3aeo 
VP: Bsnoimu- 1617-1831 A: Jüuaie COltTB 

1617-1627 VP: DamYB Cddb 
182&1w W: Mawd Wssaa 

1682 A: Jomp CiARESVAU8 
1634-M37 w :  JeoW Rapiwr 



1640 VP: MlqIld UoQb 
1BH-t6!51 VP: Jmml Ooeiban 

1661-1876 A: m m 1 MIWUlBB 
1862.1853 w: seb5sa wpear 
1853-1881 VP: RsaEar: IW8- 

-1- 
18781881 A: Ihi$ de JOM i de PEGUERA 

1881-1682 VP: Joen v m  
1887A: W 8AYa 

1893-1705 VP: astcve Rooa 
1702-1711 A: Franaao de J08A 1 AGULLb 

1705-1714 VP: E8tevs MascaFo 
1714-1718 E: Joeep SAWDRIGA 

171617211 VP: Ramsc Pbalatca 
1721-1782 A: 3aeep de RIBERA 1 J08A 

1721-1738 VP: Joeo Ueooait 
17#1743 VP: Joen Spbets 1 

Gar& 
11451747 VP: Fraaceac astcve 
17681758 VP: Josn U Gwldo 

1758 E: Rawa ALBERT 1 JUUANA 
1758 E: V- BROOUgEAS 1 I'USqUgPS 

17651788 VP: M. Guste 
1 sahdlx (lewilta) 

1782-1786 A: PLre de NOCllO 
17881777 A: PWa RICO 1 de RICO ~~WDI@ Ms 

1857-1M R: Joao PBRBUd 1 O W A  
1 6 i 3 6 & ~ R O C A  

18BSwR:m1üUID6IcAesl  
1886-1886 R: J m  lORRAS 1 lllOM8&C 
1895-1887 R: ÉULA 1 Glü 
1897.1WJ6 R: J m  1 CARRENY 

1904-1806 RG: Joeo bWsagum 1 
SolU 

l ~ E : ~ ~ U B R 1 8 o L e R  
1WW RG: aohe Bisda 1 Vlada 

1808 E: A l l W  PASTOR 
19181930 R: Oadre BIAIM 1 VlAD.4 

1828RG:JoeaUombenlBergaW 
19301948 E: Joen WLlART 1 BhaOAUb 
19481884 R: ~oen UI~MBART 1 BARG~Ú~)  

1984-1983 E: CUCURUU 1 SERRA 
19851885 R: JOW CUCURUU 1 SERRA 
18BB u : F r a n a a o m R T 1 m s  

-1 
17881792 VP: E8tevs Oms 1  TE 

18151827 A: Joeep WXER 1 de COMA 
1 7 u e i m  VP: M 
1808-1814 VP: Pau Wnieht 
t8ietezs VP: Fraaceac Rogwr 

1831-1832 A: vkeq de SUW 1 OBBSSO 
U)281830 VP: Pem Rtlo 
1831-18!52 VP: Jossp 1 

mlw 
1833-1634 A: s&mjw POU 
18351851 A: Cariai P1 I BABSA8 

1853-1667 VP: Joan Paslld 
IOavs 



notes 



l. CI JoxP 'Ibmnl6 Relacl6n de los  wlemnrs apara- 
108 maenlhvs afmuosm fmIPlosy m m a s  celebra- 
cionrs mn Que en la M.I. cludad de .&&lona. wpllal 
de Catalu~ia. se auWzd la ioIocacl6n de Crlsw Sacra- 
mentado en su n u m  maenlflco altar: oue e r M  la Iltre 
f%rruqulal I~Iesla de Santa Marla de¡ .Mar. & rlecuth 
el dla 2 de lunio. y se mntlnuamn las flnlas r n  los si- 
,tuirnrrs dras 3. 4 . 1  $ 6 de lunlo dr 17.92 dedicada a l  
llmo .Sc-ilor Obispo de Barwlona d Sr ünn (;atino de 
Valladam v .Uesls. del Cunselo &S M . elc.. <.srrlta por 
el i!Inlor/uhlladu. ... Juan hladal Impr. ñamlona 1883. 
p. 3: IamM JoKe Orlol Colx. .Srrmdn que r n  la .snlrmnc 
slma Fimw M w r  Que wlrhrb la panoqula dt' Sanfa 
Marla del Mar. de la cludad de Ramlona. el dla 1 dr 
enem de 1865, Impr. y Ubr. IbmAs Gorchs. Barcelona 
1865. D. 11. 
2. Cf Tomni6. Relación. . p. 3: 4uae I.:cclesla credl. 
lur f u l ~  consI~~cla Lemporlbus Imperalonim ante san. 
rlorum Fellcls el Cucuphalls manyrum ... . (any 503): cf 
IamM Wllx Amat. S& que en las .wIemn1.slmas nm 
las oue se celebramn con motlw de la lraslacl6n del 
S& Sarramnu, a l  n u m  Aliar Ma.wrde la parmgulal 
I,t l(~sl~~ de Santa Maria del Mar. de la cludad de Ramlo- 
na. nredlc6 wr encarea de su reven?ndo Clem en el día 
3.1 i- 17ii.2 fa¡ Dr D. F&x Amal. Pmsb. benelriado dr la 
misma Paqu la l .  Hlbllotecario dp la B i b l l ~ ~ < ' a  Públl- 
t a  h.'nIy~ooal de dlrba rludad v .S~rlo de la Kral Arade. 
mla de Buenas Letras. Sale a luz a expensas de la mls- 
ma R m n d a  Comunidad. Bernardo Pla. Barcelona 
1782. p. 15-16. Cf Arxlu de Santa Marla del Mar 
(= AMM): PaWaml reforma de Santa Marla del Ma,: 
pmferlda e l  9 de tuny de 1413. o. 22. . . 

3. K o c a  I Coll supasa que el primer lemple dr Santa 
Marla del Mar é8 anterlor al manlrl de santa Eulblla 
I fonamenta la seva hlodlesi. entre d'altres. en els se- 
giienu argumenls: el c&clil d'Elvlra. celebra1 I'an) 300. 
deixa constancia de l'exlsk?nrla de lemole a IbPrla. des 
d'un nrlnclol. es dlu oue santa EulAlla va ser enterrada 
a Santa ~ á r l a  del ~8 r .  elc : c l  Jasé Roca y Coll. Dlscur- 
.ws oane.?IrlmhI.uM~~a' en las anuales Y .wlemnlslmas 
flea¿as m+vm de la Pamqula de Sanli, ~ a r l a  del Mar 
de la cludad de B a m b a .  celebradas al dla uno de enm 
de lm años 1860 y 1861. por el reverendo ... Pbm, II- 
cenclado en lblagfa, beneflcllado de la pmpia Iglesla .... 
Joaquln B w h .  Barcelona 1861.72 pp (La PrwIdencla 
mmpensandn la pleded de los flelm panoqulanm de 
Sanla Maná del Mai: p. 22). 
4. CI Amat. Stmdn ..., p. 16. 
5. Cf Roca y Coll. Dlscu PSOS.... p. 49: IamM Biada y 
Vlada. NoUclaDlst6rlca. Sublrana. Barcelona 1918. p. 10. 

6. Cf Maiham Aymrrkh. .Yomlna rl acla I?'plscoponim 
Barclmn~nslum. Barcrlona 1760. P. 35.107: lambe o. 
238. 
7. Cf AMM: PalrlamI reforma .... p. l. 

8. Cf Amal. Sermdn .... p. 14: lamM Roca y Coll. DIS. 
cu m.... p. 12. 
9. Flns a la publlcacld el 1969 de la .Gula de la Igie- 
sla en la Archldldcesls de Barcelona.. la oarrbpula de 
Santa Maria del Marencap~alava Loles I& lllsles de les 
pan'WuIrs de la clutat de Barcrlona. los quin los rl mo- 
tlu m¡ oual eren redactades l oublicades. Alxl aoawi 
kla h 1.~0rdo. (o& Iiivln( 01fk¡l rwllandl ?L MI& ce- 
Irbrandae In cl\ltale dloerrslqur Barrinonrnlil). qur r?i 
publlcava anualmrnt flns al 1969 Als dlvrrsw drrwis 
de les wrganllzaclons dels llmlts de Irs parrbqulw dr 
la ciutat de Barcelona. ocuoa m o r e  rI orlmer lloc lcf 
Yollcl~s panlrulares de Baklona. Plan dr  parroqula.~ 
de la cludad de Bamluna. a -Dlarlo de ñan-elona- 270. 
de 2710911835. p. 2.271: 1Jmlle.s dr  las parruqulas dr 
Ranx?lona. a .Holetln oflclal drl Obispado de Harctbltr 
na. 886 120i18771. p 253). alxi com a les IllsWs l lnfor. 
mrs rnvlaLs a la suprlnrllat. 

La orlmacia de la oamhula I drlh m'lurs dr Snla  
~ a r l a d r l  Mar s'evldencia clarament als slnodrs diocr- 
sam. el mUIP de Santa Marla del Mar Fa: membre. per 
la ra6 de srr tal mtoc de toles les cumlualons mwl. 
bles. encapcalant les lllsles o posar a contlnuacld dels 
membres del capltol de la catedral (cf Conslllullones 
Slnodales D l m s l s  BanJllnonensls. sancitar ab plus 
epl.~oopo Excmo e l  Rdmo BD Jarobo Catalu el Albnw. 
In 5 W  bablfae anno MüfXCk'C, Tlp. Pau Rkra I Sans. 
Barcelona 1891. o 129. 135. 139. 142. 144. 147. 208 
i 209).  vos. R&O cura-párraco de esta prhnera pa- 
m u l a  de nuestra dl6cesle Icf Roca v Coll. Dlscum. ... 
p 56). Alxl per lo prlmer lloc que &upa Santa Marla 
del Mar desp& de la Sania Caledral Baslllra .. (AMM 
Real. I lusm y wnerable Conen-gaclbn de Nlra (ira & 
la Esperanza). .la prlmwa de las parroquias de üan-e. 
lona es Santa Maria del Mah (&ole+ +¿irles rxmr.q 
del manuscrlt que amb el lila1 de .Ca&lx de sastrestre... 
f. 2vt alnter noblllora et orlncloallora Cathalonlae nu- ~ ~ -~ ~~~ 

mergur -1839.. ( ~ ~ ~ : ~ ~ t i l a k a l  reforma. .. f 1): 
honmws tllu1os Y espwlales eloglos con que (e suelen 
distlneulr los hlslcrladores dc Barcelona o CaraluRa \ 
aun tÜ8 m l s m  superiores en SUR ~ n l a s  vl~ltas (los d6. 
crelos de blslta antlgos ) modernos. y r n  esprclal los 
del llmu Sr. B. Rafael de Roblmla. en 10 de nmlrmbre 
de 1605. donde dlw: "Slcul llceal aff lnare nullas aul 
sallim paucas In tala HIouanla Pawhlalrs F;cclesiar ... 
quantus ln hac B ~lrginis Mariae de Mari..:'). (Amal. 



W 6 n  .... p. 12). 
10. Cf Blada y Vlada. No~lcla .... p. 30 145: Amat, Ser- 
m.... p. 12. 
11. Cf AMM: PstrIamI~fonne ..., f. 1; lambé Roca y 
Coll. M s c u m  ... p. 23. 
12. Cf lbldem. p 389. 
13. Cf Blada y Vlada, Nollcia .... p. 30: també AMM: 
Bwaventura Basm@da i Amlgb. ConPe&oda pmuo- 
clada a la casa Uolfa á 10 de marc de 1918. f. 9. 
14. Cf Maní Vergb l l b w a  Vlnyoles. La catedral m 

mBnlca de &melona. a aLunbard. Estudis d'Art Medie 
val. 3 (1983-1985). p. 99. Cf lambé AGI. Santo Domln- 
@, 1% 2.289: SM Carlos 111 a Marlaw Marti. obisw 
de Puerto Rico, real c&ufa de 21 abM 1768. s o b ~  edl- 
flcacldn delnuevo templo de la vIIk, de Aragua. vlearia- 
to de CumanB, tres foüs (biografia de Marla Manl 1 Es- 
talleda. blsbe de hierta Rlco i de Ven-uda. que prepara 
el reclor de Santa M&a del Mar des del 1980). 
15. Roca y Coll. Dl8culgos ... p. 22. 
16. Amal, StrmBn ..., p. 18s. 
17. Roca y Coll. D l s c u m  ... p. 298: lambé AMM: Cap 
tas mIe% 

18. Amat. W b n  ..., p. 18. 
19. AMM: CeMfIcacIons la C00sW~lb de San- 
ta Marla del Mac p. 5. 
20. CI   oca y coll. D18cum .... p. 388: també Blada 
y Vlada. Noticla .... p. 30. 
2 1. üemt d'1DslitucM dels ~JW ardimats. Santa Ma- 
rla del Mar: A:& 1 VaIIPs f. 1: d lamM Roa. p. 388. 

1;ardiaca normalment no residla a la pamüqula, la 
qual era regida prbnicament pel v I M  perpetu 1 pela 
tres vlmIs curats, Junlament amb la Comuollat de pre- 
veres i beneilcials. Arran del wncordat del 1753.1' ar- 
dlaconat de Mar va comenvr a ser p m i t  Del blsbe o 
pel rei. segons el mes de la vacant (cf Francesc TMt 1 
Mltjans, El  d>ispo de &melona José Cllmenl 1 Avlnent 
(1706-1 781). C o n ~ r i ~  a ia NstoFla de la tedogla p 
tara1 tamamense en el siglo XVIII: B lb l lma Hlslórl- 
ca üalmes, serle 11. vol 29. Balmes. Barcelona 1978. p. 
95. 137 1 142). 

La figura de I'ardfaca va quedar suprlmlda aman dei 
concordat del 1851, a parllr del qual el govem de Santa 
Marla del Mar resta a cura del mm, nomenat pel se- 
nyur bisbe de Barcelona (d Consueta dels RvntsSagrIs- 
tans Ma/ors de Santa Marla del Mar: Hereus Vda Pla. 
Bamlma 1890, p. 50: iambé Blada y Vlada. Noticia .... 
p. 45. Cf Conomiato celebrado entre ST Pío IX y SM 

Isabel II. a: Alzog HIslotYa EclesiBstlca de Espada. vol. 
3, Ubrerla Rellgiw. Barcelona 1855. p. 590-602). 
22. Cf AMM: Ce~tíflcacloos. .. l. 1; lambé Roca y Coll. 
D I S C U ~ F  .... p. 28: .el magnlfku kmplo de esta lnslsne 
m u i a  fue princlplado donde estaba conlenldo el an- 
tiguo ... 8 .  lbldem p. 22 
23. IB expreaslons Felallvea a la malestuosa i hamo- 
niosa amulleclura de la basflica de Santa Marla del Mar 
se succ&lxcn spnsp parar en U)L~ rls seeles. tan1 abans 
com deapn?a dc la swa desuucrl6 del 1936. Serla Ina. 
cabable de Iranwriurt el w u l l  d'expmlona que con. 
tk el Ubrede vlsllan&?11~1& Cuna colla d'anys en@. 

Si wlem remuntar-nos a un a l M  Wmps. poden cl. 
tar: ~..:'noblllslmo temolo': como lo aoelllda Caomanv: 
..muy Ilustre Iglesia': e¡n expresión de'~uladt?s: "la mis 
rica de las parroquias': como la llama Sena I Pontlus: 
"templo gentll en su &m y bien fatwicado, cuanto pue 
de darse': según a f h a  Ponz: "aliovlmlenlo de los mas 
brillantes v bien eieculados de la aniuilectura &tIca", 
en mur dél padre.~lllanuwa...s  oca.) Coll. Dl&t908..., 
dedicatoria); e... Se levantaba ya ocra basfllca. honor de 
aquel slglo y modelo perfecln de la aqulreclura @Ika 
para nacionales y exlranlems ...S (Cota &m6n ... p. 6): 
iLelmoa som~ndldos. en una mamatlca de las estllas. 
donde se enbmlaba a los edliiclos que el a m  g6iko 
levan16 en E s p m  "Mals aucun monumentgothlque de 
la Mnsule ne eauralt etre com& a I'&llse d~ Sable- 

esos neaoclantea Y ciudadanos aue erldan un santua- 
rio que iivaiiza con los que se dekn al poder y magnlii- 
cencla de los mayores monarcas?. (Rora y Coll. Dlsrur 
so8 .... a 591: ....Desde su llegada a esta ciudad ... --. . 
demosln) ya el Condeslable pr&llecr16n por esta Igle 
aa. baslanle bella I malestuosa en su @llco eslilo para 
atraer la atenci6n.de tóda m n a  Intelleen te.... IAn- ---. - - 
d1-5~ Baiaguer y Merino. ~ o i ,  M m ,  el ~ o ñ d ~ l a b l e  de 
muaal11429-68). Vicente Dorca. Glmna 1881. P. 57). 
El ~r.>o& Tomas l Bages el quallflca de =temple lnslg 
nm (Wciirga de les H m .  11, p. 1.563). 
24. Cf AMM: Altar mafor de Santa Marla del Mar: f .  
2: mbé Amat, Sermbn .... p. 35.37. 1 J.M. Gamit, 61 km- 
plo desanla Marla del Mar: Barcelona 1952. p. 19. 
25. Cf Roca y Coll. DI8cum .... p. 11: AMM: Casas 
mies f. 3. 
26. Sbl va col.locar I'últlma clau de volla el 3 de no- 
k b m  de 1383.1 ea va acabar I dedicar el 15 d ' a w l  
de 1384. al cap de 55 anm 1 5 m m  d'haver-lo lnklal. 
Cf Consueta deis Rnds Sawisians p. 38-39: lambé Bla. 



da y Vlada. Nollcla .... p. 16: Roca y Coll. Discursos .... 
p. 30 1 36: alxl com una gran varietat de publlcaclons. 
entre les uuals destaca: Bonaventura Bassewda i Aml- 
@. Sanla k n f a  d<. la Mar: Mfmgrana hl&+an~qtpfka. 
2 voln. Barcrblona 1925.1927. o bé en edtM abreulada 
o comoendi. a cura de Bonavenlura Bassewda I Musté 
1 ~oan'8ausegoda i Nonell (EdiMres  ni& Asociados 
Barcelona 1976): cf tambf Joan Baasegoda 1 Nwell. Guia 
de Santa Maria del Mar (prüleg de Francesc Ib r l  l Mlt- 
fans. m M r  de Santa Maria del Mar). Barcelona 1987. 
27. Cl AMM: Canasreales. l. 1: AllarmayordeSanta 
María del Mar. f. 2: cf Umbé Amat. Sermbn .... p. 365s. 
1 AMM: Bassegoda 1 Amlgó, Cunferpncla .... 1. 19: lamM 
Balaguer I Merino. Don Pedm.... p. 61. 
28. CI AMM: CerZIflcacfons .... f. 7. 
29. CI AMM: Patrlarral reforma .... f. 2. 
30. Arxiu de I'aulor. 
31. Cf AMM: la placa de Santa Marla. al ldlbn? de de- 
llkraclnns 1488. 1 notes posterlon. 
32. S6n els de 1410. 1427. 1448 l 1525: c l  Roca y Coll. 
Dlwu rsos.... p. 45 1 59. 
33. Cf Blada y Vlada, Noticla .... p. 13. Fou rewinstrul. 
da el 1459 (cf AHB: bbnts nolarials. Contraetes. 1459). 
34. C l  AMM: Primlthm 0i.dInacIons per a IkIeccM dels 
obwm de Santa Marla del Mar: 1475.1504. f. 5-9. Cal 
adverllr que, la abans. els lalcs. amb el nom genkric 
di~bren. iol4aborarrn amb I'Altar en la wnstruccló I 
I'admlnlslració ordinhries: c l  AMM: CerZlflcaclones,.. 

35, ....las exorblianm prlvlleglosde que hacen meri. 
to. n~rwupondlentes al figurado patronato. no punlen 
ser mas oue Mlerados. o wr una enuivocada inlelleen- 
rla de lo; principios amlba lndlcadbs. u oblenldosks- 
perhou O subrep1tlamt:n le... P llnformr dado por los 
RW Vicario &muo .Y Pmuradom eeneraki de he- 
rrnrlas. dr la /l& y Kida Comunidad ';lr knenclados 
dr la Panwqula dr Sanla Marfa del Mar: dr onien del 
llmo Sr Obispo de la dlór~sls.. y Dlclamen flxal. lmpr. 
Brusl. tlarcrlona 1840. p. 27: rl tambe AMM: Vlslla pas. 
lora1 de Santa .Marla del Mai: depafl de ,Vanres Sans, 
vlsllador general ,se& vacanh. Auto o dwwl dr vlsl- 
l a  de 13-1.1656. 28 capltols). 

De fel. els obren del segle xviii acluen segons la tra- 
dlcló secular i candnlca: *las obrers i comlssionals oer 
la nwa eonstniccb de I'altar major.. amb la de,uda'vc 
neracSl. r rpwnten a VS que. hawnt-se Lret de snn llw 
lo retaule oriocloal 1 no wdent &ser de ulllltal aleuna 
ya ronsrriacl6. han p e k l  pasrar.lo a vendrr al'm~s 
donan1 . .  Ftr lo que supllcan a \S ae dlgne conredlr.los 

Ill&ncia necesaria per efectuar dila wnda. que lo re- 
br8 a singular gracia de VS. Barcelona. 11 de ma% de 
1772. lcam dirleida a Ftllx Rico. vlcarl eeneral. amb 
Cllmeni de vlsitaapasloral: FPllx RICO h. a mh. ardla. 
ra: cf 9MM: Aliarma/ordr .Sanla Marlu del Mar: f. 19). 

Tamw no hl ha pwxni  la m h  pellta Idea de patro. 
nat lalral a la visita pastoral del 1656 ( r l  AMM: Vlslla 
nasluraldr Sanla .liarla dr l  Mm... 13.1.1656. f. 86.88: 
4nMnlo. oblspo dr Barrrlona. Rr~glamrnlo para las 
Obras u Junlas dr Fábrlra dr las wmqulas dr l  Obls 
oado de BamIona. a ~Bolelln oficial icleslhtiw del 
i)blspadode 8arcelona. 1 f18581. n6m. 51. p. 813-818). 
Cf també nola 103. 

36. Cf AMM: Cmrntlrl de les Mowms. dr Sanla Ma. 
rla del Mar. l. Ilv-12. 
37. Cf OniInacIons dels Knds Pas8Ionrm de I?sgIEsla 
parroqulal de Sanla Marla del Mar: Tlpografla CaMII- 
ca. Barcelona 1887. p. 14: lamM Roca y Coll. D l s w  
sos.... nota 86. p. 70. 

38. Cf AMM: AltarmayordeSanla Meria del Mai: CII- 
ment havia de Mmar en allres ocasions a Santa Marla 
del Mar (cf J w p  (:limrnl. PlBtlra gur lo 11 Im Sr bis- 
br dr Barcrlona f6u en I? . v l l a  pam>pulal de .Sanla 
Marla del Mar lo dla 6.CI. l enw  dr Pasuua de kn t r .  
cuit& de I&wy 1775. abans dr 12idmln1svarld de la ron- 
flmarlb. Berna1 Pla. Barrrlona 1775. blllnaür. 18 DD) . . . 
39. CI AMM: Altar mayoi: ... f. 10v. 
40. Cl A. Duran y S a n w  Bamlona. Dlvul#acMn hls- 
lbrica. vol. 1. Barcelona 1945. p. 109-111. 
4 1. Cf Duran y SanpeR f?amionalolo. MI. 1. p. 263-264. 
42. CI Balaguer y Merlno. Don Pedm .... p. 12-14, 
43. Cf Ibldem. p. 55-59: Roca y Coll. D~SPUPS~F .... nota 
69, p. 88: cf també Ricardo SuIi6. Nuwa cr6nIca de Bar 
celona. Barcelona 1946. p. 28. l Ruy-Vela. El  casllllo 
de Plera y los palaclos de Barrrlona. Barcelona 1946. 
p. 68. 

44. Cf Blada y Vlada. Ni~tlcla .... p. 17. 
45. Cf Aymar i Pulg Consueta. manuscrit. p. 90. 
46. Cf Blada y Vlada. Nillcla .... p. 17. 
47. Cf Santiago Alkrti. Lbnzr de Stembre. Barcelo- 
na 1964. p. 55: cf iambé Ruy-Vela. El  castlllo .... p. 92: 
Roca y Coll. Discursos .... p. 62. 1 Amal. hi-rmdn .... p. 
27-28. 
48. Cf Aymar I Pulg Consuela .... p. 27. 





plrltual de la Marr de M u  de Monlserrat. f. 1. 
50. Cf Aymar I Pul@, Consuela .... p. 49. 
51. Cf Josep Flter 1 Ingld. üe@adaclb d'un so~dlaca 
a l  IWn de Bamlona. a .la Renalxenca., 6 (1876). p. 
169.170. 
52. 1;11 de setembrr de IRR6. els naclonallslev cata. 

~ ~. ~~- ~~ ~ - ~ . ~ ~  
lans organl&ren la celebració d'una misa funeral en 
mmbrla d'aouests m8rtim hi havla de oredlcar el Dr. 
Jaumr ~ l e l l :  alqual. prr m s  de pnide"cia. li íw pr~. 
hlblt de fer-ho (cf Aymar i Pul& Consuela ... p. 547). 

Aauesta damm aavs. a cada nova diada de I' 11 de 
~<*kmbre. la Ulea Espiritual de la Mnrr de M u  dr ~ o n i  
wrrai. de Bamlnna. conwa rls xus  aflllats 1 ~o t s  els 
cluladans a celebrar a Sanla Marla del Mar una mlssa 
que s'ofereix en sufragl de lots els qul han mort o patit 
per la patria. sense llmltarse al 1714. 
53. AHN: Estado. Comqmdencia del Gobemach Ili- 
gall 541: cf Alberti. L'Onzr dr Selernbre. p. 390. 
54. Fmwnalges relaclonals amb Santa Marla del Mar: 
vegi's I'ApendIx A, p. 112- 113. 
55. Cf Roca y Coll. Df.ycum .... p 14 i 34-36. 
56. Cf Aymar i Pulg Consueta .... p. 378. 
57. Cf AMM: Altar ma m... f .  11-17v. 
58. S'hl van reglstsar mes de 44 ferits. Gres deis quals 
iambe es van morir icf Ramon Muntaner. La Barcelona 
vullrrnllsla. Barcelona 1929. p. 100). 

Cf larnbé AMM: Notes vBrh  lnle~twanis i curl~ses. 
referenis a I'e~giésla panwquial de Santa Marfa del Mar, 
de Barcelona. extmles del manuscrll que amb el llcol 
de 4alalx de Sastm* comen@ a &ure el 10 de lullol 
de 1769 1 acaba el 4 de febrer de 1819 Don Rafael 
dXmalI de Comda. baní de MaldB, noble clutadB. na- 
tural de Bawona. Tbt el que es m b a  escrll en aquest 
lllbre Cs lranscrlocld fldel dels manuscrlts cltals lela 
Pw I'anlk f c l ~ .d ' aqu&  pamqulal W l a  desanta 
Varia del Mar. Aurrll Capmany l I.'arWs. llamelona. ju- 
llol de 1920 o 1940 ldeu wr 20. oerd srmbla 401.1 35v 
1 lamb6 1.a l nw  Obra dr Sanla'Maria del ~ard&an: 
SBrB amb son prucuradnr dt' cvbranrrs (que arosiurna 
S<T un lndlvldu de la Rd.7 Comunltail ... f. 5 1 7. 
59. CI AHN: Estado de las Cofradías de la ciudad de 
Barcelona y pueblos de su partido, 1771. a Conselas 111. 
gall7.106. núm. 65 (Roca y Coll. Dlscuisos. .. p. 14): cf 
bmbé L. Daunls l Grau. Nnllcla hlstdrlca de la Colra- 
dia del Santf8irno SBcramenla.. Agwada después a la 
de la Mlnerva. establecida en la lglesla panoqulal de 
Santa María del Mai: de la ciudad de Barcelona. Hereus 
Vda Pla. Barcelona 1848 (32 pp). p. 4-8. 

60. Cf AHN: Eslcnlodelas Cofradfas. .. cll.: també Cm- 
su& dela Rnds Sagrlslans. p. 34: Roca y Coll. Dlscur 
sos .... p. 14: elc. 
61. Cf AHN: Esladode las Cofradlas ... cil.: WmM lbrt 
1 Mltjans. El oblspo Climenl .... p. 344-47. 

62. Cf Biada y Vlada. Notlcla .... p. 17: mmbé Aymar 
I Pulg Consueta ... f. 172. 33-34: Miguel Pardo Fernhn- 
da.  E l  plalo de Ibbres vergwnzanles Barrelona 1972- 
73. l A. Aymar I Pulg. NoUclas del Plata de Pobres wr- 
@nwntes. Tlp. Cal6llca Pontlflcla. Barcelona 1916. 
63. Cf Roca y Coll. Dls(.um .... nota 74. p. 68-69, 
64. Cf Roca y Coll. D l s c n m  .... noles R7 1 89. 
65. Cf AMM. 
66. Cf Aymar 1 l i i l& Consu <.la.... p. 48: cf també AHh: 
t'stado de ~aeas en 'nCataluria. 1808-1809. b:Wdu. Ill&!all 
BOT. 
67. Cf Exposlcldn que la lllre Obra y Srrs Comlxbna- 
dos de la panwqula de Sanla Marla del Mar dr esla c/u- 
dad dlrlglemn a l  Excmo e llmo S,: Oblspo de cyk7 dlb- 
cesls en raz6n de lo ocurrido en la mlsma o a m u l a  el 
día del domingo de Corpus del aiio 183! l .~lmpr.~~~~l.  
Barcelnna 1840: cf també Informe dado por las Kvdos 
Vlcarin m u u  y pmuradom ~nnerak,  de hwnclas 
de la IIm y Rnia Comunidad de Benrflclados dr la pa. 
m u l a 1  I.?l&a dr  Sanla .María del .Mar de onlrn d ~ l  
Excmo eilmo 9 Oblspo de esta dl6cesIs. Impc Rrusl. 
Barcelona 1840. 
68. Cf Roca y Coll. D l s c u m  ... p. 62 i 50: Aymar I 
Pul& Cmsuem .... p. 547. 
69. Cf Aymar i Pulg Consueta .... p. 592. 
70. Cf ToiZ I Mltjans. E l  obispo Cllment .... p. 139. 167. 
213. 336. 347-351 1 362. 
71. Cf Aymar I Pul& Consuela .... p. 214. 
72. Cf Roca y Coll. Dlscams ... nota 72. p. 68. 

73. Cf AMM: Cemenllrl de les Moreres, de Sanla Ma- 
rla del Mar, a Aymar i Pul& Consuela .... p. 53-54. 

74. El marc del 1895 es oobllcA una nova edlcló de 

veneraba en d ido  -I: El fogsar de les Moreres ocu- 
pava LOia la placa que pona avul el a u  nom 1 galrrbé 
LO1 el r a m r  de Sania Marla En aquest r o w c  I al lloc 
que ocuparla dmocéñ la casa del niimem 9. hl haauC 
la capella en que & veneraba el Sanwrist esmenw. Que 
desp& va ser col.loca1 damra el m de Santa Marla 
del Mar(cf Aymar i Pulg Consue ta.... p. 291-292: cf tam- 



75. Cf AMM: Cemenm de les MOPXX..: cf també Ton 
I Mltlans. El blsbe Ciiment ..., p. 341-342. 
76. Cf AMM: Notes viWeslnteressani8 ... f. 57: cf m- 
bé AHN: VIafe de SS MM a Bedona, 11802-1803. UI- 
gall 11.888. 
77. Cf AMM: Cementirf de les m m  .... f. 24-25. 
78. Cf Roca y Coll. Dlmum.., p. 37. 
79. Cf &mar i Rilg Coweta ..., p. 56. 13 i 86. 
80. Cf ExphgJcI6n que la  Ilm Obra .... p 11 
81. En el context de les dues g u e m  carllnes. després 
del decm de desarnortltzacM anomenat de Mendlzábal 
(1836). 1 despréa de la reg¿?ncla d'Espamm (184043). 
durant el període de govem dels moderala (1844-54). es 
nubllcil el 1851 el Concordal entre Rus IX i Isabel 11. --- - -  ~~ ~-~ ~ -~ 

que reordene el nombre i els llmits d'aquebkbals 1 bis: 
bars. 1 la flxacl6 dels runongev 1 beneflcials prr ruda 
catedral. El Concordal arlarelx que nom& queden qua- 
tre dignllala a cada catedral 1, per lanl. un sol ardlaca. 
la aual wsa anuklava automatlcament els ardiacooala 
de Mar. del Valles 1 del Penedb. m s e  que el Conrordai 
en facl mencld exnressa (cf Alzw Hlslorla Eclesl~sll~ 
ca .... vol. 3. p. 59'0602). 

. 

82. Rectomlogi de Santa Macla del Mar. VegI's I'Apen- 
dlx B. p. 114-115 
83. Cf Roca y Coll. D l s c u m  .... p. 27. 
84. Cf Roca y Coll. D l m m  .... p. 22. 
85. Cf Balaguer y Merino, Don Pedm .... p. 67. 
86. Cf AMM: Altarsprlvllegla~perpfus VI, 1775, f. 7. 
87. Cf mn 1 Miliana E l  obispo Cllment .... p. 58: tam- 
bé Amat. Senn6n .... p. 7. 
88. Cf AMM: Altár maloi: ... f. 2. 
89. Cf Amat. Serm6n ..., p.11 i 3659. 
80. Cf AMM: Estatutos de la Reverenda e Insigne Co- 
munidad de Sanla María del Mai: 
91. Cf AMM: Estátutos de la  comunidad .... 1855: Or 
dlnacims de la Infermerfa de Santa Macla del MW de 
ibmelona. Hereus Vda Pla. Barcelona 1877, 14 pp. 
92. Cf Ramon Buldd. Sermdn wn motivo de la definl. 
cldn dogmhuca de la lnmacnlada Concepcl6n. predica. 
do en Santá María del Mar, Impr Pons 1 Cia. Barcelona 
1855.16 pp; també Eduardo M. Vilarrasa, La Iudepen- 
dencla y el triunfo del Ibntillcada Conferencias predi- 
cadas en la lglesa de Santa Marla del M;u: de B a m b  
na. Llbr. Religiosa e hpr .  Pablo Riera, Barcelona 1860. 

82 PP. 
93. Cf Ordenanzas de la AsoclacI6n de la C m  de Ma- 
rfa. caubnkamente crlglda en el panwqulal IgIesIa de 
Santa María del Mar: Hereus Vda Pla. Barcelona 1848. 
94. Cf Aymar 1 Pulg Consueia .... p. 140. 
95. Cf Ricardo Suad Nueva crdnlca de Bamlona. Bar 
celona 1946: també &mar I Pulg Consueta .... p. 700. 
96. Cf Roca y Coll. Dlscum.., p. 33. també Blada y 
Vlada. Notlcla .... p. 144. 
97. Entre d ' a l m  respmta a aquest movlmenl en pm 
de Santa Marla del Mar. podem esmerilar I'obra que va 
publicar I'aquitecte Dr. Bonaventura Bassegoda I Ami- 
g6 entre el 1925 1 el 1927. De la sortlda del primer lom 
se'n fa ressd da Hormiga de Oro. Iluslracl6n Calbllca.. 
num. 42 (1925). p. 202. Caum de I'obra Bs I'avl del Dr. 
Joan Bassegada I Nonell. aqulmte actual de Santa Ma- 
rla del Mar i membre del seu Patmnat. 
98. E l  28 d'octubre de 1875 es va pmcedir a la Inau- 
guracl6 oflclal i la benedlccl6 del nou mercal del Bom. 
~ c o ~ i i  a I'extrem de I'anllga plaw d'aquell nom. al 
costal del Jardl del General ... Formen el mercal tres 
naus. de gln7e metresde llum les laterals. 1 vlnt.1-wll. 
la central ... La di~trlbucl6 esU perfertamenl eliludlada. 
dislribuint-tx 8.000 m e m  de suoerflcle del total en 720 
puestos ...- La wustniccl6 havla ~ a t  a c & w ~  de la Ma- 
qulnista Terrestre i Marítima: es va comenw el 13 de 
jullol de 1874 1 es va acabar el 15 de novembre de 1875: 
I'obra conté un mili6 & qullos de f e m  (Noves. a *.La Re 
nalxenca.. n6m. 6 (18751. p. 389). 
99. La refer+ncla entre par+ntesl 6s lndlcallva de la 
celebracld dels culles. 
100. A m& de recuoerar els seus anlecedent.9 I Imolan- 
taclb la Coniraria d f  la Santa Crru o drl Bacallh dispo- 
sa d'un rllual D ~ D I  d'admlwló dels seus membrra ar- 
trena1 1 oublicál en la dlada mtmnal. celebrada el 1989 
el dla 2í d'oclubm 
101. Actualment. 6s I'iinlc acte rellel6s unltarl aue se 
celebra en aqumta data a 8an-elona.Pio hl ha capauto 
rltat: hl aslllsklx. en canvl. un bon nombre de genl. Es 
una mlssa concelebrada que presldelx el rector de San- 
ta Marla del Mar, el qual hl predica I'homllla (cf AMM: 
Homlliari del Dr Francesc Ibrt, anp 1985.89). 
102. Cf Uuls Pennanpx 1838 Urlach 1988(Urlach 150 
anys), Funda016 Uriach 1838. Barcelona 1968. 108 pp. 

aTota empresa, de pmp o de Iluny. mlra de servir 
I'bome. que va ser crea1 a lmatge 1 semblanw de M u  
Cescriptura dlu que DBu es amor. Per tanl. els homes 
eos awmblem m68 I m& a Mu com m& bé ens estl- 





P. BaldeU6. La músfca .... cll. P. 234s). 
11 1. S6n n o m b m  IPS nollcl~% documenladrs de n. 
paraclons. renoracions. restaurnclonr 1 rtronstnuxlons. 
dwudes a vklasituds moit diverses Es el cas de la re. 
paibcl6 dels dan@ cauaalr per la bomba del 25 de (uny 
de 1591: la que va ler a lona I'orgucner aragunks Jos4 
de Sesma el 1677: la renovacl6 a lons del 1691. conlla- 
da al llamenc Andreu Bargere: la reslauracló Ir la del 
1719 al 1721  el wnatruclor mallomul Josep Busrh: la 
monstruccl6 wnllada el 1741 a A&nl üosch. que la 
hl havla la lreballs d l v m  des del 1734. o els que hl 
va Ar el seu fiU Josep pel desernbre del 1783. 
112. V a S a m n l l a t d e w n s l n i P a I s g e ~ ~ I D o -  
mPnw Cavallle. lrancem emirralr amb moUu de la RF- 
voluc16. 1 és va Inaugurar en l i  mlemnllat de Nada1 del 
1797. la qual c m  lou mdt wlebrada per tola la cluiai. 
113. Conslniii per GaieCB VUardebb. s'estrenava el dlu- 
menge 25 d'abril a la lunci6 de sant Fellclh. L'orgue ma- 
Jor, perb. va ser mtaurat tot segult per I'orguener Joan 
Pulg i se'n va fer la pmva el 22 de Julio1 de 1854 
114. Estrena1 a iniclv de la quaresma del 1987. va w r  
subvlneut oel Col.& Olklal d'Aeenis de Canvl I üorsa. 
de FMr&ioOa (cf .mi ~anogulal..;. núm. 21. abril 1987). 
115. Electivament. en el wnlext d'una circumstancla 
casual del üe-1 de Múslca de la Ceneralllat. van 
cedir a Sanla Maria del Mar I'orgue dels %lnllails dr 
Vlc. Que dala del sede xvii. üemanat oraasuwst de res- 
laur&6 al senyor Crenzing 1 desp& d'd'haier awnse. 
guil que la Ruidacl6 Urlacb ampl& amb lnlerés ler. 
se c h m  de la rmlauracl6, es va c m  que. a fi de res. 
peclar les clAulrules del convenl vlgenl. s'havla de co- 
municar als dlrectlus del Banc una deria tan eenemsa: 
el cas és que. per carta del 7 de ~IJJIOI de 1989 a m a -  
da al senyor Esleve Mach. dlrector ollclal de relaclons 
I o a m l n l  del üeoartament de Cultura de la Generall- 
G1. el maklx B&C Hispano-amerlch s'ha compmmb 
a f l n a ~ a r  I'orgue menor esmental. amb una nova c18w 
sula i wnvenl en slmullanl amb el vleent. - 
116. El 12 de lebrer de 1988. lestlvllal de santa Eulh. 
Ila. lou slgnada per Manuel Plana. hereu de wnllanca 
de Roslia NoaeU, la donaclb d'uos lmmobka que ella 
desItlA que passassin a la Parrbgula (cl ~Fiill Pam- 
qulal ...v. n6m. 31. may 1988: cf AMM: E8crlpLura de 
m 1 6  1 pmpklatl. 






