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TERC; DEL SEGLE XIX. LULTIM INVENTARI
DEL CONVENT
MONTSERRAT HOSTA [ REBÉS
SANT[ SOLER [ SIMON
Lantic edifici del convent deis ca rmelites descal~os a Girona, conegut
popularment amb el nom de Sant Josep per raó de l'advocació que havia
tingut la seva església, és un edifici amb molts anys d'historia i en general
fon;a desconegut. Un edifici que al Ilarg deis segles d'existencia ha tingut
diversos usos i funcions. En el segle XIX, un cop deixa de servir a les
finalitats originaries per les quals fou creat, és a dir, com a convent, les seves
estances foren aprofitades per l'Estat per tal d'ubicar-hi diferents serveis
de I'administració . Actualment, i d'en~a l'any 1984, I'edifici és la seu de
I'Arxiu Histbric de Girona, és a dir, l'Arxiu Historie Provincial. El servei a
l'administració podem dir que perdura, pero ara d'una manera diferent,
ampliat al conjunt de la ciutadania a través de tots els serveis que pot oferir
un arxiu historie en els nostres dies.
El Sr. Mirambell , que fou el primer director de l'Arxiu Historie Provincial ,
dedica ja en el seu moment un artic\e en que quedava pales I'interes
d'aquest historie edifici i en el qual ens recordava els fets més rellevants de
la trajectoria vital de la comunitat de carmelites descal~os a la nostra ciutat,
des de la seva fundació a final del segle XVI fins al moment de l'exdaustració
i les vicissituds per les quals passa l'edifici a partir d'aquell moment l • Aquest
artide apareixia quan feia tan sois uns mesos que el vell convent havia deixat
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La Ilei de reforma de regulars 8 que porta a terme el govern d'aquell
període contemplava entre altres coses que aquelles comunitats que no
arribessin al nombre de 24 religiosos ordenats ;n sacris s'havien de reunir
amb la del convent més immediat del mateix orde, i s'hi havien de traslladar
per viure-hi. És en virtut d'aquesta disposició que cobra sentit el text de la
nota seglient: «Gy dia 18 junio de 1821 se han cerrado la s Yglesias de los cinco
conventos de Religiosos que deben suprimirse y pasar sus individuos a reunirse en
los conventos que los ha señalado la Superioridad y habiendo quedado aquellos que
tienen recurso pendiente de secularización 9 .» En efecte, acatant les disposicions,
els agustins van passar a Barcelona; els caputxins van marxar cap a Olot a
les 5 de la matinada; els mínims a Granollers; els mercedaris a Sant Ramon,
prop de Cervera i finalment, els carmelites descalc;os marxaren cap a Reus,
tal com quedava exposat en la reial ordre relativa a com s'havia de fer efectiu
el reagrupament de convents JO
Abans de fer-se efectiva aquesta mesura , entre el 6 de desembre de
1820 i el 9 de marc; de 1821 , determinats grups de ciutadans mostren
la seva disconformitat vers la supressió de comunitats religioses que el
govern té en el punt de mira. Seria el cas, per exemple, deis membres de la
confraria de la Puríssima Sang a favor del convent deis carmelites calc;ats; o
els pabordes de la devoció de la Verge de la Merce a favor del convent de
pares mercedaris , així com també diversos ve"lns a favor deis convents deis
mÍnims i deis caputxins, els quals eleven sengles memorials a l'Ajuntament
de la ciutat.' I
La lIei de reforma de regulars, en el seu art. 26, preveia que el govern
podria destinar aquells convents suprimits per a I'ús públic que cregués
més convenient. En el cas del convent de Sant Josep es pensen d'entrada
diverses utilitats, com per exemple la de quarter de les milícies nacionals , a

"' Gaceta de Madrid de 29 e1' octubre el e 1820. Per a les vi ciss iruds deis reli gioso s al Ilarg de to t
aqu est per ío de és e1'obligada consulta I'obra de Caye tano BARRAQUER , Los religiosos en Catallllja du

rante la primera mitad del siglo XIX, Barcelona: Imp. de Francisco Altés y Alaban , 19 15- 1917, 6 vals.
• Arxiu Municipal el e Giro na , Ajuntam ent el e Gil'O l1a , X,I.2, Docui11 enració relati va a esglés ies i
co nvents, lIigall núm . l .
10

Gaceta de Madrid de 23 juny 182 1.

" Arxiu Mun icipal de Giro na , Ajul1tamenr de Giro na, 1,1,1, Manllals eI 'acords o lIibres e1 'actes,
núm . 425 (6- 12-[ 820,15-12-1 820,29-12-1820 i 9-3-1 82 1)
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pro posta del mateix Ajuntament, i també les de presó i escoles. Pero sembla
que, de moment, l'Estat opta per arrendar algunes de les dependencies del
convent a diversos particulars i decideix la venda d'altres. Aquest seria el cas
del magatzem que hi havia annex al convent i que avui constitueix la casa
núm. 4 de la pla<;a, la qual va ser adquirida el 1823 per Joaquim Vilamala i
Franquesa, causídic de la ciutat 12 •
Sabem que el refetor del convent fou arrendat el juliol de 1821, un
mes després que els frares abandonessin I'edifici, als mestres de primeres
!letres Jaume Albertí i Pasqual Colle!l, pel preu anual de 192 reals, per tal
donar-hi «lecciones de leer, escribir i contar, de gramatica casteIlana y catecismo
de la Constitució/1»13. Aquests mestres, juntament amb el prevere Francisco
Cirera, hi van impartir classes al lIarg de gairebé un any i amb una nodrida
concurrencia d'escolars. E!ls parlen de més de 90 alumnes. Tot i la gran feina
que les autoritats locals reconeixen que fan aquests mestres, la Diputació de
Girona no s'esta d'observar en el seu dictamen que la utilització que es fa
d'aquell espai va a compte d'uns particulars, i no del mateix Estat que és a
qui, en definitiva, correspondria crear un centre d'ensenyament de caracter
públic.
Malgrat aixo, el juliol de 1822 se'ls dona permís per continuar
interinament impartint classes al refetor de convento
Entre les idees del govern del Trienni Liberal, en el camp de I'educació, hi
havia la d'establír en totes les capitals de província uns centres d'ensenyament
secundari, sota la denominació de universidades de província. Per poder dotar
aquests centres calía en primer !loc disposar d'espais adequats ja que «para
eIlo es menester 16 aulas ó cathedras y además lugares para Biblioteca pública,
Escuela de Dibuxo, laboratorio de Química y Gabinete de Física, otro para Historia
Natural y productos industriales, otro para modelos de maquinas, terreno para
jardin botánico, y tambien para la agricultura práctica»!4. El desembre de 1822

12

Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona, Série de lIicéncies d'obres, 02735, de data

22 de maig de 1846. Aquesta Ilicéncia aporta informació sobre els antecedents de I'immoble.
13

Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona, 1.1.1. Manuals d'acords o lIibres d'actes,

núm. 427
14

Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona. X.1.2. Documentació relativa a esglésies i

convents, lIigall núm.1.
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sembla que la pro posta del convent de Sant Josep,

de desestimar

la de del cotlvent de franciscans (per les obres que s'hi havia de
podía ser una bona

Pero les coses no passaren d'aquí.

La fi del Trienni Liberal va suposar un pas enrere i un retoro al
un cop el rei queda alliberat del jou deis constitucionals. Tots els
actes presos

govern constitucional entre el 7 de mar.:,: de 1820 i el 8

d'octubre de 1823

abolits. Per tant, es tractava de tornar les coses

a la situació anterior. I aixo volía dir també la devolució deis convents i deis
seus béns i la reconstitució de les comunitats de
El

del convent de

el 19 de novembre de 1

a reclamar les claus del convento La resposta que rep per part ele I'Ajuntament
és que de moment no és

l'entrega immediata, ja que ha eI'acabar

eI'allotjar tropa, ja que «el
y del Exercito Aliado Francés por esta
Ciudad, como que en el dia no siendo suficientes los quarteles y otros edificios es
preciso que el Vecindario
un aloxamiento doble y aun
= En tan apurada
situación, no es posible hacer la
de las l/abes del Edificio del convento que
reclama el
y lo verificará
no sea necesario para el Servicio a que
esta destinado». 15
El 18 de febrer de 1824 el prior del convent deis Carmelites Descalc,:os
de Girana, en nom de la comunitat, designa eom a procurador Josep
Vinyals i Arbós per tal de reclamar al Credit Públie els papers confiscats del
convent. 16

Exclaustració i desamortització
Els fets revolucionaris de 1835 que acabaríen amb I'exclaustració deis
a les comarques
amb la íntensitat d'altres 1I0es de

15

en general la violencia
com ara Reus

Arxiu Municipal de Girorla, Aiuntament de Girol1a, X.l.2. Documentació relativa a esglésies i

cOl1vents, lIigall núm. l.
"Arxiu Historie de Girona, Notaria de Girona-11, 658, Manual, 1824. notariJosep Bou Marro
rell.
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Fig. 3: Aspecte de I'ala oest del claustre del convent de SalltJosep J'any 1911 , quan funcionava
com a Delegació Provincial d'Hisenda (Procedéncia: Cayetano Barraquer, Los religiosos en
Cata/unya ...).
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i la mateixa Barcelona.
\1aria Marques l7 ens explica que a Girona les
notícies de la revolució foren rebudes pels eclesiastics amb certa serenor,
amb
que la revolta seria continguda. El mateix governador
militar havia visitat els convents de la ciutat i els havia promes
i els exhorta a continuar la vida
Les notícies de I'evacllació deis
pogueren
convents de Barcelona realitzada el 25 de juliol i dies
rebre's a Girona amb
que la revolta seria
el 6 d'agost fou assassinat a Barcelona el
el governador militar
de Girona considera que calía dissoldre els convents
El dia 7
el
militar reuní els superiors i els comunica
no
trobava de
obstant
al maxim les
se a les lIars familiars o altres indrets on es trobessin més segurs; per aixo els
passaports els estengueren funcionaris que anaren convent per convento A la
nit del mateix día 7 , la majoría deis frares abandonaven les cases
on havien residit.
seguits per Cayetano
l'evacuació
deis convents es va fer no solament amb el favor de les
sinó amb
mostres discretes de
per
de la
Els fets vistos des de l'Ajuntament són recollits en aquesta nota feta el
mateix dia 7
de 1835: "En este día en virtud de orden de la Autoridad
los conventos todos los Frailes, y se han vestido. la
de esta Plaza han
mayor parte el habito de sacerdotes seculares y los demas el traje de
habiendose dado pasaporte a todos 105 que lo han solicitado.» 18 No tenim notícies
concretes deis carmelites
en aquells moments. Sabem únÍCament
que poes meso s abans d'aquells fets, la comunitat la formaven 17
els noms deis quals reprodu'im també en l'apendix.
Un cop
els convents,
a través de les ano menad es
va passar afer-se carrec de tots els béns de
les comunitats
oficines d'amortització aviat
a subhasta pública molts deis béns mobles. Es tingué cura
mf"Hl1i7nn

«Exclaustració i exclaustrats», Revista de Girona, núm. 113 (l 985), p.

17

Josep Maria

IS

Arxiu Municipal de Girona. Ajllntament de Girona, x.l.2. Documentació relativa a esglésies i

301.
convents, lIigallllúm. 1: Expulsión de

105 }railes

de

conventos en esta dI/dad de Gerona.
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«los archivos, bibliotecas, obras de escultura, pintura y enseres que haya en dichas
casas, y puedan ser útiles a la Ciencia y a las Artes»_ En el cas del convent de
Sant Josep, el novembre de 1835, part de I'edifici s'arrenda provisionalment
per un any, una part a Joan Guillaume (pel preu de 500 rals de billó) i una
altra part de I'edifici a Jacobo Martinelli, tinent coronel retirat (pel preu de
72 rals de billó)_
És en base a la reial ordre de 1'11 d'agost de 1835 que s'ordena que es
faci un inventari deis béns deis diferents convents , que en el cas del de Sant
Josep és el que reprodu"lm en I'annex.
La implantació definitiva del sistema constitucional va portar com una
de les seves primeres mesures el reconeixement de les vendes efectuades
durant el Trienni Liberal que el retorn de l'absolutisme havia anul ·lat. Amb el
reial decret de febrer de 1836 s'inicia la que es conegué com a desamortització
de Mendizábal, que afectaria de pie els béns del clergat regular, posant-se a
la venda les seves propietats i facilitant les redempcions de censos i altres
gravalllens. El procés desamortitzador es completaria posteriorment amb
el de I'any 1841 (afectant els béns del c1ergat secular) i les disposicions de la
lIei general de desamortització de 1855, del ministre Pascual Madoz.
Segons les disposicions de 1836, s'exceptuaven de ser objecte
d'alienació els edificis que el govern destinés a servei públic «o para conservar
monumentos de las Artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales». El
govern havia de publicar una lIista deis edificis que amb aquestes finalitats
quedessin exclosos de la venda pública 19.
En aquells moments, el convent de Sant Josep no semblava tenir un
destí ciar. En una sessió de la Diputació del dia 6 d'octubre de 1836, en que
es parla del possible destí deis convents gironins, els informes que es posen
sobre la taula contemplen encara la possibilitat de "destinar-se a corceles
públicas atendiendo 110 solo a su localidad, sinó a la solidez del edificio, capacidad
y ventilación» o bé procedir a la seva alienació 20 .
Sabem que I'any 1840 part de I'edifici era utilitzat com a magatzem
de productes estancats (tabacs, sal. ..) i d'objectes decomissats per part de
¡'administració d'Hisenda. El 23 de desembre d'aquell mate ix any un fort

19

20

Caceta de Madrid de 2 1 de febrer de 1836.
Arxiu Historie de Cirona , Diputaeió de Girona, Llibre d'actes de 1836 (sessió del dia

6-10-1836) .
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de pluja
¡'entrada
a I'edifici, pel teulat i per les
finestres de la
de lIevant, afectant en part els
cosa que obliga a aixecar acta notarial deis
Uns anys més tard, amb la creació del cos de la Guardia Civil, rEstat
va ordenar als ajuntaments la provisió d'edificis adequats per tal d'albergar
i les seves famílies. El 22 de juny de 1844 el consistori
gironí
una carta a la Reina en
manifesta la impossibilítat de poder
que per
atendre tal finalitat se'ls pogués
oferir cap edifici i li
adjudicar un deis dos convents disponibles en aquells moments, el de Sant
o bé el de Sant Francesc de Paula. Cinc dies
l'Ajuntament
rebia resposta amb la
de la seva sol·licitud 22 •
No sera fins uns anys
a final de 1
que es veura un clar i
definitiu futur per al vell convent de Sant
El 17 de desembre d'aquell
any els representants d'Hisenda prenen oficialment
de l'antic
edificí per tal d'ínstal·lar-hi les oficines i d'habilitar-Io com él futura
d'Hisenda de la
És bo de recordar que va ser
en el convent de Sant
Josep, habilit3t j3 com a
tots els arxius deis
convents de la província, els quals posteriorment
serien traslladats a
a I'Arxiu de la Corona d'Aragó, arran d'una
reíal ordre de 1918. Curiosament,
del fons documental del convent
se' n va fer. No s'ha conservat amb la
de
de Girona no sabem
resta de fons monacals 24 •

LÚLTIM INVENTARl DEL CONVENT
Linventari del convent que
publíquem el pren el comissionat
subaltern d'arbitris
Narcís
en data de 27 de febrer de

" Arxiu Historie de Girona, Notaria d'Hisenda, 3, Manual de 1840. notari Josep M, Salamó.
n

Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona, X.I.2. Doeumentació relativa a esglésies i

eonvel1ts, lIigall núm. 1,
Arxiu Historie de Girana. Notaria d'Hisenda, 5, Manual de 1844, notariJosep M. Salamó.

Entre el, poes doeuments del eOl1vent de earmelítes descal<;:os de Girona, deis qual, tením
!loticia, es noba un llevador de censos de I'any 1825, adquirit recentment per I'Arxiu deis Carmelites
24

Descai<;os de Catalunya i Balears.
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Fig. 4: Aspecte actual de I'ala oest del claustre del convent de Sant Josep. (Foto Dani Bosch).
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en base a la reíal ordre de 1'11 d'agost de 1835.
acte es fa 3mb
13 intervenció de Josep
3dministrador dípositari de rendes
dutat i amb j'assistencia de I'exprior del convent Fr. Nicolau de Sant
El convent es trobava aleshores t3ncat. Pero una part, pel que es diu, es
trobava ja arrendada a diferents
per
aJacobo Martinelli
Guíllaume. També estava Ilogat el que aleshores era un magatzem
annex, de grans dimensions,
que constava només de
i sostre
(avui corresponent a la casa núm. 4 de la pla<;:a de Sant
Joan
Recordem que aquest mateix magatzem havía estat
1823 aJoaquim Vilamala, pero acabat el trienni es va haver de restituir
a la comunitat.
L:inventarí comen<;:a en
!loc amb j'enumeració de totes les
rendes que
la comunitat i a continuació s' entra en allo que és més
interessant des del punt de vista de la historia de
la descripció de
les seves estances.
Centrada principal d'accés al convent es feia per una porta situada a
del
de davant de la portalada del temple. Hem de recordar
que aquest
a nivell del
pis actual i que s'hi accedia mitjan<;:ant
una graonada que arrencava del tena de la pla<;:a. Per tant, I'entrada al
convent estaria situada en I'espai que aVlli día ocupa el balcó situat jllst
damunt de l'emrada de l'arxiu.

De la porteria es passava de
al clallstre i al seu mateíx nivell
trobem algunes de les estances
de la vida comunitaria: el refetor, la
Cllina j el celler i també un
i una cisterna que cobria la necessitat basica
del
d'aigua.
deis membres de la comllnítat, les
es trobaven
en el primer í en el segon pis,
l1'hi havia 13 en el
pIS I
16 en el segon. Eren
amb porta i
la major part de les quals
orientades a
cercant la claror. Pel que es dedueix de la descripció,
la part més afectada del convent durant el
de 1809 fou la part de sol
ixent. Les cel·les
banda es troben molt
totalment
inhabitables. Pel nombre total de cel'les dedu'úll que la comunitat, en els
seus millors temps, diffcilment podia passar deis trenta membres.
Del tercer
es diu que el constitueix únicament una mena de terrat
situat a la banda de migdia, mirant sobre el segon
que es fa de l'església, en la
Especialment interessant és la
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Fig. 5: Foto actual de la

fa~ana

de I'antic convent de Sant Josep. (Foro Dani Bosch).
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qual veiem que tot es trobava encara al seu lIoe: els
els retaules, els
les
els
Laltar major, amb el seu retaule
era dedicat a Sant Josep, al qua! acompanyaven quatre sants més i
la Mare de Déu del Carme. A banda i banda de la nau, tres
amb els
fa notar que dos
el de la mort de
Sant
eren propietat de
eoneretament de
Ramon de Pouplana de Camós, de la Bisbal. i d'lgnasi L1umpeig, de Girona,
En el cas deis Pouplana, tenim noticia que un membre de
Joaquim Pouplana, originad de Torroella de Montgrí, hi va ser
enterrat I'any 1773. 25
En referencia als retaules, tots d'estil barroc, és interessant recordar
el que apunta Cayetano
sobre el seu trasllat d'aquells a J'església
del monestir de Sant Pere de Galligants. En
de continuar
inalterables en el seu 1I0e durant temps, coexistint amb els diferents serveis
de I'administració instal'lats en I'edifici, en una data imprecisa, entre els anys
1860-1870, van ser traslladats tots ells a Sant Pere de GaHigants. D'aquesta
manera es pogueren substituir les
deIs altars del monestir que la
riuada del 19 de setembre de 1843 havia fet malbé. En el eas del retaule
per una
de sant
major
de substituir la figura de sant
Pere, titular del monestir. Ara per ara, les tmiques descripcions que tenil11
deis retaules i altars de I'antic eonvent de Sant
són les
al
mateix Cayetano
i les dades que proporciona aquest inventario Per
tant, es tracta d'unes dades interessants des del punt de vista de la historia
de I'art.
Linventari acaba amb la
de la sagristia, en la qual es trobava
una ealaixera de fusta de dotze ealaíxos, que eontenien encara
estoles i altres elements de la indumentaria propia de les celebracions
religioses, i amb la
del campanar que disposava de dues campanes
de bronze.

25

Arxiu deis canneJites descal,os de Catalunya i Balears. A-V11-7 (1708-1838) doc. reprod. 133.
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APENDIX

Copia de/Inventario del Convento de San José de Gerona. 26
Inventario de los bienes, rentas, efectos y demás que corresponde al convento de San
José de la presente ciudad de Gerona que se halla cerrado en el dia, y toma el infrascrito
Comisionado Subalterno de Arbitrios de Amortización Dn. Narciso Sellas a consecuencia
de la Real Orden de 11 de Agosto del año proximo pasado, comunicada a esta Comisión
Subalterna, con intervención de Dn. José Fans Administrador Depositario de Rentas de la
propia ciudad, como a Delegado de la Contaduria del Ramo en Cataluiia, y con asistencia del
R.P.Fr.Nicolás de San José, ex-prior del expresado convento.
Un edificio grande, pegado con el mismo convento, con su correspondiente puerta de
cerradura y llave, que fué empezado de algunos a¡]os á esta parte, y por no haber sido
cone/uido consiste en el dia solamente en tejados y paredes en las que hay seis aberturas
tapiadas, cuatro balcones, y dos para ventanas, y así mismo dos otras aberturas sin tapiar,
con rejas de hierro, y sirve para almacén, alquilado áJuan Tapis vecino de esta ciudad por
precio de 6611. anuales, y tiene satisfecho hasta San Juan de Junio del presente año.
Una parte del convento está arrendada á dos diferentes inquilinos, á sabel; á Dn. Juan
Guillaume, Administrador de Salinas, por precio de 500 rs. van. también solamente por
un a¡]o que empezó en 10 Noviembre del aiio proximo pasado, y á Dn. Jacobo Martinelli,
teniente coronel retirado, por precio de 72 rs. van., también solamente por un mio, que
empezó á 7 de Noviembre del año próximo pasado.
Estos dos arriendos fueron celebrados por Dn. Francisco Ignacio Feliu, que en aquel
entonces estaba á su cargo como a subalterno de Dn. Jayme Domínguez, comisionado de la
Administración de monasterios y conventos de CatalLl/la.
En uno de los huertos que fueron de dicho convento, y en 1823 se vendieron, en el dia
existe una casa construida de nuevo sobre unos vestigios de otra antigua dirruhida, de la
qual está ventilandose por parte de Thomás Dalmau, negociante de Gerona, la propiedad de
dicha casa. Esta se halla en el dia habitada por Dn. Jacobo Martinelli por precio de noventa
libras barcelonesas, y viene pagado hasta San Juan de junio del presente año.
Observacion: Segun há expresado el ex-P. Priol; invirtió el convento en obrar de la
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Coriginal d'aquest document es rroba a I'Arxiu de la Corona d'Aragó. Fa uns an)'s responia a la

signatura: Monacales-legajos procedentes de Hacienda , Leg. Grande. Conventos. Incautación. Aquesta
signatura antiga s'ha canviat, i en els lIigalls actuals, corresponents a aquella, no I'hem sabut trobar.
Hem hagut d'utilitzar la reproducció que d'aquest document es conserva a I'Arxiu deis Carmelites
Descal<;os de Catalunya i Balears: A-VI-7 (1708-1838), doc. reprod. 153-180. El manuscrit original , de
tamany foli, té 14 f. Aquí en presentem una transcripció parcial. Hem deixat de banda I'apartat de
relació de les rendes i en s hem centrat en aquells aspectes més interessants des del punt de vista del
propi edificio
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indicada casa en cantidad de 751 11.

3, que

á los maestros albañil,
el

dineros, resto de sus
cuentas, para cuyo
el arriendo
de dicha casa, como y también el del almacén arrendado, y está individuado en el
de este Inventario.
Llevadol; col1stan los censales que á dicho convento prestan
En el libro reportoreo
los
que a continuociól1 y por su orden expresaran (...)
del

del convento

La pieza llamada
con su I nrTP'"n11111i'n puerta de cerrojo, cerradum y llave.
e! rpt,'rttlrln
los claustros ya su continuación la
puertas de madera, cerradura y /lave.
un
obscuro que se
donde está puesta la llave de la cisterna
donde se saca la agua y da acia
descnto al
de este Inventario
1/: Piso

Un corredor que
al coro y está a la parte de
a la
Por la parte de medio dio, un corredor con nueve celdas pequel'ías, y en cada una de ellas
su
puerta y ventana. Por la de oriente, otro corredor con cuatro celdas
malveratadas e inavitables, sin puertas, y está en este estado a consecuencia del Sitio que
esta ciudad en 1809.
20. Piso

Un corredor COI1 doce celdas a la parte de medio dia con sus
ventanas en buen estado; y dos aposentos obscuros que dan sobre la tribuna de la
la de oriente, un
que antes del Sitio de
celdas y su
dos ventanas de madera.
3er: Piso
Está compuesto solamente de la Sotea que mira a la parte de medio dia, sobre

Su puerta
con dos cerraduras y llaves. Un cancel de madera sin
en muy buen estado.
El altar mayor de madera, de escoltura dorada, con la
de San José y
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cuatro santos a su lado, y arriba está la Virgen del Carmen . A su lado, dos pequeñas
tribunas que caen sobre el presbiterio , en donde hay dos Santos de culto a derecha
y izquierda, todo de escoJtura dorado. En el mismo presbiterio hay una varandilla de
hierro, con dos lámparas de latón y un pequeño banco de madera.
Altares
A mano drecha, una forma de altar sin imagen alguna. A la izquierda, un altar de
culto con la imagen de San Pelegrin, todo de escoltura. Aliado de éste, otro altar de
un Santo Crusifixo, con una lámpara de aja de lata . Siguen a mano drecha, tres capillas
con sus correspondientes altares, todos dorados; a saber, el primero de la Virgen del
Carmen; el segundo de San Juan de la Cruz; 3ro. una imagen del Ecce-homo. A la
izquierda , otras tres capillas con sus altares dorados; a saber, la una de Santa Teresa,
otra la muerte de San José, cuyo altar, segun ha manifestado el ex Prior, es propiedad
de Dn. Ramon Pouplana de Camós, vecino de la Bisbal, y en seguida, otro altar de la
Piedad , que igualmente dicho prelado ha expresado ser de Ignacio Llampuig Sastre, de
Gerona. Entre todos los altares hay tres lámparas de latón_ Hay tres confesionarios.
El púlpito de madera . Doce bancos con respaldo. Una fechada de órgano sin
flautas, que desde 1809 se halla en este estado. El coro a su frente un grande Crusifixo
con unas maderas pegadas a la pared en forma de banco; en un lado de adentro de la
Iglesia hay un cuadro grande antiguo, de tela pintado, del Nacimiento del Señor.
Sacristía
Una grande cómoda de madera con doce cajones, dentro de los quales se han
encontrado dos casullas, ambas blancas y encarnadas; otra casulla negra; tres cubresalives,
uno negro y dos blancos y encarnados: tres estolas blancas, otra negra y otra encarnada
y blanca; dos manibles blancos de seda; cuatro cordones, tres de blancos y otro de azul,
de algodón. Una bolsa de corporal negro, otra colorado con una tovallita. Un bonete y un
missal muy estropeado. Un docel negro estropeado y una custodia de aja de lata.
Campanario
Dos campanas de bronce, la una regular y la otra pequeña. En el próximo
pasado 1835, le ha sido sei'íalado a dicho convento por razón de catastro de la renda
de censales, 118 Rs. 5 mas. Van.
Es todo cuanto se ha hallado pertencer al convento arriba citado y para que
conste lo firmo junto con Dn. José Fans, Aministrador de Rentas de esta ciudad, y el
mismo ex- Prior Fr. Nicolas de San José, en Gerona a 27 de febrero de 1836 = Narciso
Sellas = José Fans = Nicolas de San Jase ex Prior.
Es copia del original
Narciso Sellas
2
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Lista de los
que moran en el convento de San José de la presente
Ciudad de Gerona con sus nombres, clases. y of1cios. 27
P. Prior, fI: Nicolás de San José.

de Santa Teresa.
Fr. José del Carmen, sacerdote.
de Santa Teresa, sacerdote.
de los Dolores, sacerdote.
P. Francisco del Carme/o, sacerdote.
Fr. Antonio de Santa Teresa, sacerdote.
Fr. Antonio de San José, tOllsurado y menores.
Fr. Dalmacio de Sall Alberto, subdiácono.
P.
de Santa Maria, sacerdote.
Fr. Francisco de Santa Eulalia, tOllsurado y menores.

P.

I~

tonsurado y mellores.
Fr. Pedro de San Antonio.
Fr. Genisio de San Antonio.
Fr.Juan del
Santo,
Fr. Manuel de Santa Rosa, lego.
Documento
Teresa

y rubricado en Gerona, 12 mayo de 1835, por Fr.

de Santa

Arxíu deis Carmelítes Descal\,os de Catalunya i Balears, Comunirars, A-III-8 (1700·1835), doc.
reprod.
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