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L'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem 

 Vers el 1048 uns mercaders d'Amalfi, al sud d'Itàlia, havien fundat a Jerusalem un hospital per a 

atendre pelegrins i malalts. Aquesta institució fou l'origen de l'orde caritatiu de l'Hospital de Sant Joan 

de Jerusalem, que l'any 1113 rebia l'oficialització de mans del papa Pasqual II. 

  Això s'esdevenia just quan els croats havien conquerit Síria i Palestina per alliberar Terra Santa 

de l'Islam. Eren els temps forts del pelegrinatge, quan molts cristians d'arreu d'Europa acudien a visitar 

l'escenari de la vida i mort de Crist. Però, després de la conquesta, els camins que arribaven a 

Jerusalem esdevingueren perillosos i fou necessari organitzar escamots armats per acompanyar els 

pelegrins. Per aquesta funció i per a la defensa del territori, a Jerusalem, l'any 1119, fou fundat l'Orde 

del Temple. Poc temps després, per ajustar-se a les circumstàncies, l'Orde de l'Hospital assumí també 

funcions militars. 

 Per poder dur a terme aquella tasca, tant el Temple com l'Hospital necessitaren l'ajut d'Occident 

i allí es dirigiren a recaptar almoines i a reclutar vocacions. El Papa els acollí sota la seva protecció i els 

dotà de grans privilegis. De la seva part, els magnats ―laics i eclesiàstics― els afavoriren amb 

nombroses i importants donacions arreu dels països occidentals. 

 L'orde de l'Hospital estava organitzat en una estructura religiosa fortament jerarquitzada, 

basada en una Regla, i l'administració va prendre com a cèl·lula bàsica la comanda o preceptoria, 

governada per un comanador o preceptor. En el nivell immediatament superior hi havia la província, al 

front de la qual es trobava el mestre provincial. La província va tendir a circumscriure's als territoris 

polítics que aleshores s'anaven configurant a Occident. Al capdamunt de l'escala jeràrquica de l'orde de 

l'Hospital hi havia el mestre de l'Hospital de Jerusalem. 

 Els membres de l'orde feien vots d'obediència, pobresa i castedat i formaven tres classes: els 

cavallers combatents, procedents de la noblesa, els capellans, destinats al servei espiritual de l'Orde i 

els hospitalers. El vestit de l'orde no quedà definit fins a mitjan segle XIII, i era negre amb la creu 

blanca.  

 L'orde de l'Hospital comptà amb una branca femenina dedicada als serveis caritatius i 

hospitalaris. Aquestes comunitats femenines d'antuvi tenien una funció merament auxiliar, però, ben 

aviat, en ingressar-hi dames de la noblesa i membres de la família reial, van prendre un caràcter 

autònom molt peculiar.  

 A finals del segle XIII els conflictes i els errors comesos pels ordes militars minaren la bona 

fama que havien tingut. L'any 1291, amb la caiguda d'Acre s'acabà el domini llatí de Terra Santa. En 



 

ser expulsat de Terra Santa, l'orde hospitaler intentà inútilment instal·lar la seu central a Xipre. 

Finalment, el 1310, després de conquerir l'illa de Rodes la traslladà allí.  

 Entre tant un vergonyós procés, ordit pel rei de França, sense l'oposició necessària del Papa, 

suprimia l'orde del Temple. L'Hospital, sense haver-hi tingut ni art ni part, en seria el gran beneficiat, ja 

que la major part de béns del Temple passaren a engrossir el seu patrimoni. 

 El segle XIV fou el segle de màxim apogeu econòmic, polític i social de l'orde de l'Hospital. 

Rodes esdevingué un estat teocràtic i acomplí fins al segle XVI la important funció de frenar l'avenç 

otomà cap a Occident. Finalment, quan l'any 1520 els turcs van prendre Rodes, l'Hospital es traslladà a 

l'illa de Malta, que els havia cedit l'emperador Carles V. En endavant, l'Hospital serà anomenat també 

Orde Sobirà de Malta.  

 Els santjoanistes romangueren a Malta fins el 1798 en què Napoleó els féu fora. En fugir de 

Malta es dispersaren i, després d'un període confós, el 1834 traslladaren la seu a Roma, on encara la 

tenen actualment. 

 

 

 Jerusalem. El Sant Sepulcre (Fot. J.Fuguet)  



 

 

Siria. El castell de Margat, una de les principals fortaleses de l’orde de l’Hospital (Fot. JF) 

 

L'orde de l'Hospital a Catalunya 

 Trobem documentades cases hospitaleres per Catalunya des de l'any 1109, és a dir, abans que 

tingués lloc la butlla fundacional de l'any 1113
1
. L'Orde va instal·lar molt aviat hospitals en enclaus 

importants de les principals vies del pelegrinatge jacobeu. En els primers anys, tots els establiments 

hospitalers, estiguessin o no en rutes de pas, desenvoluparen com a activitat principal la caritat. Però a 

partir del segle XIII, la tasca hospitalària restà més o menys relegada a les cases importants de les grans 

rutes del pelegrinatge, mentre que les cases de la ruralia i de la ciutat es van anar ocupant 

preferentment dels afers econòmics. Per aquest motiu, els hospitals que hi havia en aquests llocs foren 

cedits als municipis o a altres institucions. 

 De seguida, els comtes catalans van entendre que la dedicació a les armes dels ordes militars 

del Temple i l'Hospital podia ser aprofitada per a la conquesta dels territoris ocupats per l'Islam i no 

dubtaren a sol·licitar el seu concurs d'antuvi els ordes no acceptaren, car tenien molt clar que la seva 

funció militar era únicament la de Terra Santa. Una mica més tard, el 1143, Ramon Berenguer IV 

aconseguí que templers i hospitalers participessin i col·laboressin en la conquesta cristiana dels 

territoris andalusins. En les campanyes de Tortosa i Lleida el concurs dels ordes militars fou ja 

important. 

 Però, al marge de la funció militar que decidiren assumir després de llargues negociacions, 

templers i hospitalers s'establiren a Catalunya amb el mateix pla i propòsits que ho feren en els altres 

països d'Occident: rebre donacions i administrar-les a fi i efecte de treure'n el màxim de profit 

                                                 
1 MIRET Y SANS, Joaquim,  Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, Impremta de la casa de Caritat, 

Barcelona, 1910,  p. 13, 29. 



 

econòmic per mantenir i assegurar Terra Santa. 

 La transferència dels béns del Temple a l'Hospital, després de la dissolució del primer, 

incrementà immensament els territoris dels hospitalers, però comportà dificultats administratives que, a 

Catalunya, conduïren a la fundació d'un nou priorat (o província) el 1319. A partir d'aleshores hi haurà 

de l'Ebre cap al nord el Gran Priorat de Catalunya, i de l'Ebre cap el sud la Castellania d'Amposta, que 

també comprenia Aragó. 

  Quan les lleis desamortitzadores dels règims liberals del segle XIX acabaren amb els senyorius, 

el patrimoni de l'orde de l'Hospital va seguir el mateix procés que seguiren els altres béns de l'església: 

les propietats sobre les quals l'orde tenia ple domini foren subhastades i les que tenia cedides en 

emfiteusi o en règims similars van poder passar a propietat dels tinents mitjançant la redempció dels 

censos. 

 

 

 

Comandes de l’Hospital a Catalunya (Dibuix JF) 

 

La comanda i la casa de l'orde de l'Hospital a Barcelona   

  La que havia de ser comanda, o convent, de l'Hospital de Sant Joan de Barcelona començà a 

rebre donacions al terme i la ciutat de Barcelona, a les comarques veïnes del Baix Llobregat i el 

Vallès, i en alguna més allunyada, com ara Osona. Tot i que a l'arxiu del Gran Priorat hi ha 

documentació suficient, el fet que no s'hagi estudiat limita les possibilitats de conèixer els detalls i 



 

l'abast del patrimoni d'aqueixa comanda. Així, doncs, bastirem el comentari a partir de l’escadussera 

bibliografia existent i de nombroses dades procedents de resums de pergamins, la majoria inèdits, 

que es poden aplegar amb certa facilitat a l’arxiu del Gran Priorat. 

  Les primeres notícies sobre adquisicions al Vallès les publicà Miret i Sans. Fan referència a 

certes qüestions que va tenir l'Orde, els anys 1146 i 1151, per unes propietats de Sant Llorenç Savall 

(el mas Sunyer) i de Montesquiu; el mas Canyameres de Sentmenat, any 1150, de la família 

Montcada; i molts altres alous alous
2
.  

  Segons Miret, l’Orde de Sant Joan podria haver tingut comanda a Barcelona a mitjan segle 

XII
3
. Amb tot, la manca de documentació en aquest sentit no li ho permet afirmar. Sembla que en 

aquells anys la «casa» de Barcelona era més aviat una institució sobre el paper per administrar les 

propietats que anava adquirint. L’únic document del segle XII que evidencia una activitat important 

a la ciutat per part dels hospitalers, fa referència a la prolongació fins a Montjuïc d'una sèquia del 

Llobregat que, l'any 1198, volia dur a terme el rei Pere. Els hospitalers es comprometeren a fer-la a 

canvi d'explotar els molins i donar al rei la quarta part dels rèdits. 

  Al començament del segle XIII, l’Orde havia adquirit uns terrenys a la ciutat de Barcelona, 

vora la riera de Merdançà (torrent que vorejava per llevant l’antiga muralla romana), que l’any 1205 

amplià, mitjançant una permuta, amb uns farraginars veïns que pertanyien a la capella d’en 

Marcús
4
. Aquests solars, destinats a l’establiment i construcció de la seu de la comanda, foren 

prestament urbanitzats, motiu pel qual a partir d’aleshores el carrer principal s’anomenà Riera de 

Sant Joan (actual Via Laietana, entre la plaça de l’Àngel i el carrer de Sant Pere Més Baix). L'any 

1208 l’Orde aconseguí de les autoritats diocesanes el permís per construir la casa de la comanda
5
. 

  Aquell mateix any 1208, els hospitalers establiren una concòrdia amb el rei Pere I mitjançant 

la qual passarien a tenir un domini important molt a prop de Barcelona, al terme de Sant Martí de 

Provençals: el molí d'en Soler, a tocar del portal Nou, i la torre del Clot de la Mel, ambdues 

propietats properes i vora el rec Comtal. 

  Més enllà d’un curiós i fugaç episodi en què es parla de la Comanda de Vic-Dos Castells, 

entre 1228 i 1252, amb prou feines es constata cap altra activitat dels hospitalers barcelonins durant 

pràcticament tot el segle XIII, fet anormal que no sabem a què atribuir. Cal esperar al darrer quart, 

                                                 
2  El mas Joan de Santiga i Trullols del terme de Barcelona, donats, respectivament, per Ramon Carbonell i Ramon de 

Cervelló als anys seixanta; el lliurament l’any 1166 d’uns alous del terme de Santa Maria de Sants que els féu Pere de 

Santjoan en entrar com a donat a l’Orde. Als anys vuitanta, reberen propietats a Sant Joan Despí, a Santa Maria de Sants 

i a Sant Pere de Pierola; i, finalment, en la darrera dècada del segle, els foren donats dos alous a Caldes de Montbui, un 

de procedent de Sibil·la de Caldes i l’altre, el mas Olzina, de Pere d’Olzina (MIRET Y SANS, Joaquim,  Les cases... (Cit. 

nota 1), p. 69. 

3 MIRET Y SANS, Joaquim,  Les cases... (Cit. nota 1), p. 190-191. 

4 ACA, GP, reg. 21bis "Quadernet núm. 1 de 1798, dels pergamins de l'armari de Barcelona", núm. 26, 1205. 

5 MIRET Y SANS, Joaquim,  Les cases... (Cit. nota 1), p. 190-191.  



 

als anys setanta i vuitanta, per trobar una autèntica explotació del territori, sobretot del Clot de la 

Mel, a Sant Martí de Provençals.  

  De fet, la casa de l’Hospital de Barcelona no va ser realment important fins després del 

1317, any en què va rebre bona part del patrimoni de l’extingit Orde del Temple. Davant l'allau de 

propietats que li arribà, decidí suprimir les comandes templeres del Vallès i de la ciutat de 

Barcelona. A partir d'aleshores tot s'administrà des de la casa de la Riera de Sant Joan. És 

impressionant el volum de patrimoni que va haver d'administrar. Només al Vallès, acumulades les 

possessions templeres i hospitaleres, tenien béns a Sant Andreu de Palomar, Palautordera, a la 

parròquia de Santiga –amb Barberà, Polinyà i Cabanyes–, a la parròquia de l'Ametlla, a Santa 

Perpètua de Mogoda, a les parròquies de Mollet i Gallecs, Martorelles, Palaudàries, Palau-solità, 

Lliçà d’Avall, Parets, Palou, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Pere de Bigues, Cànoves, Sabadell i 

Jonqueres, Santa Eulàlia d'Altura, Sentmenat, Caldes de Montbui, Cardedeu, Vilamajor i 

Collsabadell. 

A diferència del que succeí en altres comandes hospitaleres catalanes, sobretot les de la 

Catalunya Nova, la casa de Barcelona no va senyorejar cap poble. En època moderna ho feu a les 

quadres del Clot de la Mel (Sant Martí de Provençals) i Sant Pau de Riu-sec (Sabadell)
6
, i, en part, 

al poble de Passanant (Conca de Barberà)
7
.  

 Durant el segle XIV, a la casa barcelonina de l’Hospital se celebraren moltes reunions del 

Capítol Provincial. El 1379, el gran prior, fra Guillem de Guimerà, hi convocà una assemblea que 

tractà de la construcció de muralles i fortificacions en diferents comandes per protegir-les de la 

Guerra dels Dos Peres
8
. 

 Era tanta la dificultat que comportava a l'Orde l'administració i explotació del seu immens 

patrimoni, que, malgrat que estava prohibit, autoritzava l’arrendament de les comandes. Hi ha 

moltes notícies d’aquesta activitat a la casa de Barcelona
9
. L'any 1436, per exemple, exigien al 

comerciant Matheu Solivella, arrendatari de les rendes de la comanda de Barcelona, que es fes 

càrrec de les despeses de manutenció de l'església del Clot
10

. De vegades només arrendaven una 

part dels rèdits; és el cas de Joan Marull, que l'any 1477 arrendà per tres anys les rendes que la 

Comanda de Barcelona rebia de les parròquies de Vilamajor, Cardedeu i Palautordera
11

.   

 Durant els segles XV i XVI, la casa de Barcelona fou escenari de nombrosos capítols 

                                                 
6 Sobre Riu-sec, podeu veure: FUGUET SANS, J. "Sant Pau de Riu-sec: priorat hospitaler i possible establiment templer. 

Noves aportacions al coneixement de la seva història”, Arraona, Sabadell, 2003, p. 256-265. 

7 Sobre Passanant, FUGUET SANS, J., Templers i hospitalers, I. Guia del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, la 

Segarra i el Solsonès, Rafael Dalmau Ed., Barcelona, 1997, p. 71-73. 

8 MIRET Y SANS, Joaquim,  Les cases... (Cit. nota 1), p. 442. 

9 Ibidem, p. 498. 

10 Ibidem, p. 453-454. 

11 ACA, GP, reg. 579, fol. 119. 



 

provincials, però també de moltes anècdotes de relaxació i desobediència, fets no pas excepcionals 

en el context general de l’Orde a Catalunya
12

. En un altre sentit, sense sortir d’aquesta època, Miret 

i Sans explica que el gran prior de Catalunya, encara que residia habitualment a Barcelona, no hi 

tenia casa ni rendes. D'això resultava que el primer dignatari hospitaler de Catalunya era el més 

pobre. Aquest segle, concretament l’any 1561, l’Orde posà remei a la incongruència: d'antuvi, foren 

lliurats al gran prior els béns de quatre comandes (Barberà, Corbins, Gardeny i les Cases Antigues 

de Lleida) perquè es constituïssin les quatre cambres priorals. A més, com que no tenia hostatge a 

Barcelona i havia de viure de lloguer, s’acordà que, com que sobrava molt de lloc a la casa de 

Barcelona, el comanador ocupés la part interior i el gran prior, la part davantera, que donava a la 

Riera de Sant Joan
13

.  

 Miret comenta alguns esdeveniments de la casa de Barcelona en relació amb les guerres del 

XVII i XVIII. El 5 de juliol de 1640, mentre hi havia reunit el Capítol, s’hi presentaren el donzell 

Francesc de Vergós i el ciutadà honrat Jaume Damians per suplicar que l’Orde contribuís a les 

despeses de la guerra dels Segadors. La resposta fou una evasiva
14

.  

En temps de la Guerra de Successió (1705-1714), l’Hospital estava en crisi; durant aquells 

primers anys del segle XVIII no es reuní al convent barceloní cap capítol provincial. Va caldre 

esperar als anys vint per tornar-hi a trobar activitat
15

. 

A finals del segle XVII la migrada comunitat de cavallers de l'Hospital que residia al 

convent de Barcelona l'abandonà i la casa fou ocupada per les monges hospitaleres procedents del 

convent d’Alguaire. Acabada la guerra, l’esllanguida casa de la Riera de Sant Joan experimentà una 

revifalla amb la comunitat femenina del Segrià. Val a dir que en tot moment tingueren el suport i la 

col·laboració dels grans priors, que continuaven residint allí. Fou precisament al llarg del segle 

XVIII quan la casa fou objecte de les restauracions i construccions més importants.  

 A partir del 1758, les religioses santjoanistes van tenir com a seu de la seva comanda l’antic 

convent de la Riera de Sant Joan, on passaren les turbulències del segle XIX fins que l’any 1869 foren 

obligades a abandonar-lo. D’allí es traslladaren al convent construït de nou a Sant Gervasi de Cassoles, 

on encara viurien jornades més dramàtiques durant la Guerra Civil dels anys 1936-39. Després de la 

guerra, continuaren la vida monàstica a Barcelona fins l’any 1977, que es traslladaren, aquesta vegada 

tranquil·lament i per iniciativa pròpia, a una casa de Valldoreix (Vallès Occidental), la qual han deixat 

fa poc per marxar, les poques que quedaven a Alaba. 

 

                                                 
12 MIRET Y SANS, Joaquim,  Les cases... (Cit. nota 1), p. 423-426. 

13 Ibidem,  p. 467-468; ACA, GP, reg. 21bis, "Sobre les cases priorals de Barcelona" (plec de 4 fulls). 

14 MIRET Y SANS, Joaquim,  Les cases... (Cit. nota 1), p. 472. 

15 Ibidem, p. 506-507. 



 



 

La casa o convent   

 Des de les darreres dècades del segle XII, els hospitalers reclamaven a les autoritats 

eclesiàstiques barcelonines el dret que, segons una butlla papal, tenien a construir església i fossar a 

la seva casa de Barcelona. Finalment, el 31 de desembre de 1208, una concòrdia resolta per 

l’arbitratge de l’arquebisbe de Tarragona i el bisbe de Vic, i aprovada pel papa Gregori els concedia 

el permís
16

. A partir d’aquell moment, l’Hospital construí el convent de Barcelona amb tots els 

serveis necessaris, és a dir, casa, capella i cementiri. 

 A partir del segle XV hi ha notícies en inventaris i visites priorals i/o de milloraments que 

permeten veure l’estat i les transformacions de la casa a partir d’aleshores. En general, es pot dir 

que el convent va sofrir canvis importants, mentre que la capella, si més no en la seva estructura 

bàsica, no fou modificada.  

 El primer document que coneixem és una visita prioral de 1407, feta pel gran prior, Pere 

Despomer
17

, qui passà revista a vuit capelles (dedicades als sants Joans –l'altar major–, a santa 

Maria, l’Esperit Sant, sant Pere, sant Bartomeu, santa Maria Magdalena, sant Salvador i santa 

Justina). Duran i Sanpere diu que, segons una visita de 1435, a l'església només hi havia tres altars 

al presbiteri i que el segle següent –segons una altra visita de 1556– ja se'n comptaven nou, vuit dels 

quals havien de correspondre a altres tantes capelles obertes a la nau
18

.  

 La casa de la Riera de Sant Joan que fou seu de l'orde a Barcelona va desaparèixer en ser 

oberta la Via Laietana a començaments del segle XX. Se'n conservà la façana de l'església, que fou 

desmuntada i tornada a col·locar adossada a l'absis de la parroquial de Santa Madrona, que 

aleshores s'estava construint al barri barceloní del Poble Sec
19

. Malgrat la relativa proximitat 

cronològica de l’enderrocament, hom no disposa d’altre document gràfic del convent que els 

famosos quarterons Garriga i Roca de 1857
20

. 

 Una visita molt detallista de 1639
21

, i la planta dels «quarterons» permeten entendre 

perfectament la tipologia del temple car el text precisa que «la dita iglésia és tota de pedra picada ab 

volta grassa». Cal entendre, doncs, que aquells arcs transversals projectats a la planta dels 

«quarterons», eren arcs torals d'una volta de canó. Sembla clar que l'església que va arribar al segle 

XIX, si més no la capçalera i mitja nau, era la mateixa que bastiren els hospitalers a començament 

                                                 
16  Vegeu la nota 5.   

17 ACA, GP, reg. núm. 328, "Visitació de la Santa Casa de Sent Johan de Jherusalem de Barcelona", any de 1407. 

18 DURAN I SANPERE, Agustí., Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat, Documents de Cultura, 

Curial, Barcelona, 1973, p. 547. 

19 DURAN I SANPERE, A., Barcelona ..., (cit. nota 18),  p. 551. 

20 Duran i Sanpere reprodueix la planta de l'església que figura als "Quarterons" (Ibidem, p. 553). 

21 ACA, GP., reg. núm. 18, "Visita Prioral de 1639". 



 

del segle XIII, a la qual, el segle següent, obriren capelles entre els contraforts.  

 L’any 1699 l’Orde de l’Hospital cedí les dependències conventuals (exceptuant-ne la 

residència del gran prior) a les religioses del mateix Orde que havien vingut d’Alguaire (Segrià)
22

. A 

partir d’aleshores, sota l’impuls de les monges i els grans priors, tant la casa com la capella 

experimentaren millores i ampliacions importants.  

 Vers els anys vint del segle XVIII, el gran prior Josep de Vilallonga féu prolongar l’església, 

la qual dotà d’una façana nova que donava al carrer
23

. Aquesta façana seria traslladada l'any 1988 a 

Santa Madrona del Poble Sec
24

. És un frontispici barroc que té la porta arquitravada flanquejada per 

dues columnes d’ordre compost i un frontó semicircular que serveix de marc a un escut del gran 

prior Josep de Vilallonga i Saportella.  

 Altres obres importants realitzades al convent de Sant Joan correspongueren a la 

magnificència del gran prior Manuel de Montoliu, com relata extensament la visita de milloraments 

de 1773
25

.  

 Per acabar, cal fer esment d’un detall, que, encara que anecdòtic és prou important per a la 

història de Catalunya: en una sepultura de l’església, situada vora la porta d’entrada, hi havia 

enterrat el canonge i diputat Pau Claris, heroi del dissortadament famós Corpus de Sang de 1640. 

Sembla que la sepultura va desaparèixer en una de les reformes del segle XVIII.  

                                                 
22 DURAN I SANPERE, A., Barcelona... (cit. nota 18), p. 551. 

23 ACA, GP., reg. 21bis, "Quadernet 5: relació de la església i cases priorals" s/d lletra del segle XVIII. 

24 Vegeu la nota 19.  

25 ACA, GP., reg. núm. 418, "Visita de milloraments de la casa de Barcelona", any 1773, gran prior Montoliu. 



 

 

Església de la casa de Sant Joan segons els “quarterons” Garriga.  
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LA TORRE DE SANT JOAN DEL CLOT DE LA MEL 

 La història de la Torre del Clot de la Mel, de l'antic poble de Sant Martí de Provençals, 

comença el 18 de maig de 1142, quan el bisbe Arnau Ermengol de Barcelona feu diverses donacions 

a l'orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, entre elles uns alous en terres del Clot
26

. La part 

del document relativa a aquest lloc és molt lacònica, no especifica les mesures del territori donat, ni 

diu res en relació a l’aigua per a regar-lo. Aquests aspectes s'anirien concretant al llarg del segle 

XIII mitjançant tres altres documents, dos atorgats pel rei a l'orde de l'Hospital. Són els següents: 

 L'any 1208 s'estableix una concòrdia entre l'Hospital i el rei Pere el Catòlic, mitjançant la 

qual els santjoanistes cedien al monarca la part que els pertanyia del Castellciuró de Molins de Rei, 

mentre el rei els donava, en alou, el molí d'en Soler i aigua per regar l'hort i altres terres i vinyes de 

la torre del Clot
27

.  

 L’any 1273, Jaume I, des d'Algesires, lliurava un document "ad instantiam et suplicationem 

vestri fratris Bernardi de Almenara gerentis vices magistri ultramarini in Castellania de Emposta", 

a l'orde de l'Hospital de Barcelona, per aclarir aspectes que no contenia l'anterior concòrdia feta pel 

seu pare sobre l’ús de l'aigua del rec comtal per regar l'hort de la torre o mas del Clot. Pel que es 

desprèn del pergamí reial i d’altra documentació, el territori hospitaler del Clot era molt gran 

("desde la azequia condal hasta el mar")
28

, per la qual cosa des de 1142 que els el lliurà el bisbe 

Arnau, els hospitalers havien anat fent establiments emfitèutics a diferent gent. Aquesta 

circumstància exigia una reglamentació racional de l'ús de l'aigua de reg. I això ho van fer l’any 

següent, 1274. 

L’any 1274 hi va haver un conveni entre el comanador de Barcelona, fra Pere de Balaguer, i 

i els emfiteutes que els comanadors havien anat establint en terres del Clot de la Mel. En aquest 

acord, que signaven 32 emfiteutes, s’establia un sistema racional de reg, en el qual s’especificaven 

els dies de la setmana que regaria cadascú i les dues fibles d’on havien d’agafar l’aigua. D’altra 

banda, en el mateix conveni es dividia la terra en tres parts, des de la Torre de Sant Joan fins al mar. 

La primera era l’Hort de l’Hospital, sobre la qual el comanador tenia el domini útil; la segona, era 

                                                 
26 ACA. GP., reg. 20 (Plec 6 del quadern "68 fullas"), fol. 4r-8r. (Agraïm a Jordi Fossas el coneixement d'aquest 

document). 

          Aquesta donació és la mateixa de l'"olivari de Cedró" (Castellciuró), citat per Montserrat Pagès i Paretas a 

l’article “Castellciuró (Molins de Rei)” dins Catalunya Romànica, XX, EC, Barcelona, 1992, p. 388-389.  

27  ACA, GP., reg. 21bis, "Pergamins y altres instruments de la casa de Barcelona" (3er quadernet). El rei era Pere el 

Catòlic i els hospitalers, Eximén de Lavata, "gran comanador d’Espanya" i Martí d’Andós, castellà d’Amposta. Aleshores 

els hospitalers ja tenien certs dominis sobre el molí d'en Soler i l’hort del Clot que els havia donat el mateix monarca, l’any 

1201. 
28

 ACA. GP., reg. 20 (Plec 6 del quadern "68 fullas"), fol. 4r-8r. Citat a la nota 26. 

 



 

el Camp, on havien començat els establiments a cens; i la tercera, anomenada el Prat era el terreny 

més fondo i més proper al mar, que aleshores anomenaven la Llacuna, la Granota i l’Arenal. En 

total l’extensió de la finca del Clot de la Mel formava un quadre de set km de costat (“resulta la 

extención de terreno de una legua y tres quartos en quadro que cabalmente y con poca diferencia es 

el que contiene el territorio llamado del Clot y de San Martin de Provensals incluso el Arenal”
29

).  

El segle XV hi ha molta documentació sobre aquell alou de Sant Martí de Provençals, 

gairebé tota deguda al comanador de Barcelona, Joan Barutell; són documents relatius a 

establiments i arrendaments de peces de terra, a benifets de la capella de la torre que estava sota 

l'advocació de sant Nicolau, i a obres realitzades a la casa
30

. Tanmateix, com d’habitud, la 

documentació més interessant i exhaustiva és la que ofereixen les "visites priorals" i les "visites de 

milloraments"
31

 dels segles XVII i XVIII. Aquestes, a més de donar informació de l'administració i 

de l'economia del lloc en concret, parlen de l'estat dels edificis i de les obres que cal fer-hi o que s'hi 

han fet. Per exemple, diuen que la finca tenia 16 mujades de superfície, que el comanador tenia la 

plena jurisdicció sobre el lloc i la facultat de posar-hi batlle...  

 L’Orde de l’Hospital va posseir la hisenda de Sant Martí fins a la Desamortització de 

Pasqual Madoz a mitjan segle XIX, en què passà a mans privades. L’any 1921 la família Casas-

Guarro, que aleshores n’era propietària, cedí l’edifici a la ciutat de Barcelona a condició que 

l’ajuntament el convertís en escola pública. 

                                                 
29

 ACA. GP., reg. 20 (Plec 6 del quadern "68 fullas"), fol. 4r-8r. (citat a la nota 26.  

30 L'any 1453, "lloà, aprovà i confirmà" a Felip Gombau, mercader de Barcelona, una casa amb una peça de quatre 

mujades de terra al Clot de la Mel, per un cens de 8 lliures, 15 sous i 6 diners (ACA, GP, reg. 21bis "Núm. 2 

Comanda de Barcelona"). Resum de documents, fol. 42.  El 1455, el procurador del comanador Barutell signa una 

àpoca de 8 lliures 55 sous pel lloguer del mas i les terres del Clot de la Mel, a Arnau Busquets (ACA, GP, reg. 572, 

f. 29). El mateix any, arrendà el mas Roig, del Clot de la Mel, amb terres, honors i possessions (Ibidem, f. 77-78); i 

també aquell any, signa àpoca de 10 lliures al beneficiat de la capella de Sant Nicolau de la torre del Clot de la Mel 

(Ibidem, f. 54); i una altra àpoca, aquesta de 6 lliures, 125 sous, al mestre de cases,  Miquel Fortuny, per obres fetes 

al mas (Ibidem, f. 94)....   

31 Són equivalents a les "visites pastorals" que feien i fan els bisbes a les parròquies del seu bisbat.  



 

 

La Torre de Sant Joan del Clot de la Mel, avui (Fot. JF) 

 

La Torre del Clot abans de la reforma de 1930. 

 

 

 

 



 

La torre 

 L’antiga torre de Sant Joan del Clot de la Mel (com l’anomenen els documents) actualment 

forma part d’un conjunt edificat que constitueix el grup escolar «Escoles Casas», remodelat l’any 

1930 per l’ajuntament de Barcelona segons projecte de l’arquitecte Josep Goday
32

. 

Com es pot veure a la memòria del projecte (i al propi edifici), les obres respectaren la 

construcció històrica que era la torre, tal com l’havien deixat diverses restauracions dels segles 

XVII i XVIII. 

 Sembla que originàriament l’edifici era una torre de defensa que durant la baixa Edat 

Mitjana havia estat engrandida amb construccions annexes ordenades al voltant d’un pati 

quadrangular, a la manera renaixentista dels palaus o casals catalans. És a dir: el pati amb la galeria 

porticada, practicable per tot el perímetre, i l'escala de pujar a la planta noble encaixada en un dels 

racons de la galeria. És probable que aqueixa estructura, restaurada amb un gust una mica dubtós en 

els darrers anys, dati del segle XVI, ja que les obres fetes del XVII en endavant van ser 

principalment restauracions.  

 Les visites de milloraments que hem utilitzat per estudiar l’evolució de l’edifici són dels 

anys 1622, 1661, 1704, 1729, 1746 i 1775. La primera
33

, que es féu en temps del comanador 

Xatmar, no dóna gaires dades, tanmateix parla de l'existència d'un pati interior que ja és un detall 

important. Sí que dóna informació la que l'any 1661
34

 féu el comanador Pau d’Àger. En aquesta 

s’explica que la torre havia sofert molt en la guerra dels Segadors «la havie trobada enderrocada 

sens portas ni finestras, bigas ni teuladas, així que era inabitable que no.y podian estar homens ni 

personas» i que va caldre fer-hi obres importants de restauració. Tot explicant les obres, fa esment 

de la capella, del pati, del cos d’edifici que mira vers la ciutat, on a la planta noble hi havia la sala 

gran i quatre cambres, dues a cada costat i la «porxada» que, en aquest cas, no és altra que la galeria 

de solana de les golfes.  

 La visita de 1704
35

 correspon als anys en què era comanador de Barcelona Nicolau Cotoner i 

Sureda, nebot dels famosos hospitalers mallorquins Nicolau i Rafael Cotoner i Olesa, que foren 

grans mestres de Malta entre 1660 i 1680. El comanador Cotoner féu importants reformes a la torre 

del Clot els anys 1704 i 1705. El text, a més de donar puntual informació d’allò que es feia nou, és 

                                                 
32 Vegeu  la nota final.  

33 ACA, GP., reg. núm. 19, "Extracte de los milloraments de la encomanda major de Barcelona desde lo any 1535 a 

tot 1797".  

34 ACA, GP., reg. núm. 18, "Quadernet de millores, any 1661, fetes per fra Pau d'Àger, comanador de Barcelona, 

batlliu de Mallorca y comanador de Vallfogona" 

35 ACA, GP., reg. 23, "Torre de Sant Joan" (quadernet solt relatiu a una visa prioral del comanador Dídac de Serralta, 

any 1704).  



 

molt explícit amb vista a fer conèixer l’aspecte general que aleshores tenia la casa: pati central 

porticat, escala magna –entrant a mà esquerra–, sala gran, cuina i altres estances, a la planta noble i 

galeria de solana i terrat, a la planta superior. El comanador Cotoner va fer construir de nou l'edifici 

de tramuntana, el que dóna a la plaça Valentí Almirall; ho recorda una inscripció llatina a la llinda 

d’un portal interior de la planta noble que dóna pas a aquest edifici. Ramon Arabia la va transcriure 

i la va traduir: «A.costas de.Frà D. Nicolau de Cotoner, preceptor de (las) quatre (encomendas) 

de.Barcelona, Selma, Masdeu (y) Bajolas, pera regalo de(ls) caballers de (la) ordre de Sant Joan ha 

sigut restaurada aquesta vasta part de(l) edifici per Frà Joseph Circuns, procurador de(l) molt noble 

comendador, (l’)any 1705». També hi ha inscripcions a les llindes de les finestres i balcó que donen 

a la plaça Almirall: «F. D. NICOLAU COTONER ANY 1705»
36

.   

Una altra visita que parla d’obres d’envergadura és la de 1729
37

. L'edifici havia tornat a 

sofrir els estralls d'una guerra, en aquest cas el famós setge de Barcelona de 1714. La restauració de 

l'edifici correspongué al comanador Josep de Ros i de Sorribes. Va fer de nou les teulades i 

consolidà els murs, les cantonades i també la galeria del pati, que estava molt malmesa. En aquest 

cas, és l'àpoca del mestre de cases (Gabriel Coll) la que explica els motius de tanta destrucció: «se 

han sospedrat las parets, se ha tapat diferents forats de balas de artilleria en la mateixa, fets de temps 

del siti de dita present ciutat». El comanador de Ros va fer treure el pis construït damunt de la 

capella, on dormien els masovers, atenent les disposicions del concili de Trento, que ho prohibien. 

Va aprofitar l'avinentesa per refer de bell nou, segons l'estil barroc d'aleshores, l'oratori i la sagristia. 

Aquesta obra, que deixà el temple tal com es pot veure avui, la realitzà l'any 1728 Josep Fiter, 

mestre de cases de Barcelona, per un import de 268 lliures. A l'interior de la capella hi ha una làpida 

de marbre, coronada amb un blasó del comanador de Ros (que porta una garba d'arròs, senyal 

parlant del llinatge, i tots els elements propis d'escut de comanador: creu al cap, timbrat amb una 

corona i sobreposat a una creu de Malta). Una inscripció al peu, transcrita i traduïda per Ramon 

Arabia, commemora l'efemèride: «(Lo) Sr. D. Fr. Joseph de Ros y de Sorribes, havent obtingut en 

(la) Ordre de (ls) caballers de Malta, á que pertany, (la) encomenda de.Sant Joan de Barcelona, á dit 

(Sant) erigeix aquest temple, (l’) any 1730»
38

 

 L'any 1746
39

, el comanador de Barcelona i batlliu de Mallorca, Joan Antoni Puigdorfila, hi 

féu també reformes notables que es poden apreciar actualment. La més important fou la galeria 

                                                 
36 "Butlleti mensual de la Associació d'Excursions Catalana" (Barcelona, 1885), vol. VII, p. 178-181. 

37 ACA, GP., reg. núm. 23, "Visita de milloras feta per lo Iltre fra D. Joseph Ros, comanador de Barcelona" (plec 

solt), fol. 13 "Torre de Sant Joan". 

38 "Butlleti mensual de la Associació d'Excursions Catalana" (Barcelona1885), vol. VII, p. 178-181.  

39 ACA, GP., reg. núm. 23, "Millores fetes per J. Anton Puigdorfila, balliu de Mallorca i comanador de Barcelona", 

any 1746, (plec solt). 



 

exterior, del costat que mira a la Gran Via de les Corts Catalanes. Es va fer alineada amb la capella 

per protegir l'entrada principal de la casa, que també es fabricà de nou en aquella ocasió. 

Puigdorfila, com a prova de la seva intervenció a la casa, posà dos escuts seus en algun lloc que 

avui ignorem, perquè Josep Goday els féu recol·locar a l'ala nord de l'edifici, sota la porxada del 

claustre. Ambdós escuts són de pedra i porten les armes del comanador esculpides en relleu. El 

camper és quarterat: al primer, un mont floronat (dels Puigdorfila); el segon és partit (dels Dameto); 

al tercer hi ha tres víbres mossegant-se la cua (dels Morlà), i al quart, dos pals carregats amb dos 

parells de rossinyols enfrontats (dels Rossinyol). L’escut està timbrat amb una corona sobreposat a 

una creu de Malta i a sota porta un filacteri amb el nom Puigdorfila.  

 L'últim comanador que, segons la documentació emprada, féu reparacions a la Torre del 

Clot, fou Manuel de Montoliu, l’any 1775
40

. Entre altres obres de menys importància, va fer 

construir dos magatzems «sota la habitació del masover per conduhir en ells lo cànem y fruits».  

 Quan els anys trenta del segle passat, la torre fou convertida en escola, l'arquitecte Goday 

envoltà tot el conjunt (exceptuant-ne la façana de la plaça de Valentí Almirall) amb una gran tanca 

rectangular que conté pavellons d'ampliació, un gran pati escolar i un jardí
41

. 

                                                 
40 ACA, GP., reg. núm. 14, "Visita de millores a la casa de Barcelona, a la Torre de Sant Joan del Clot i a Sant Pau de 

Riu-sec", comanador  fra Manuel de Montoliu, any 1775.  

41 Per a la reforma feta per Goday hem emprat els fons del "Dipòsit de prearxivatge de l'Arxiu Municipal 

Administratiu", del carrer de la Granada 106:  

 Caixa 83 (Ensenyament); 1/87/5952, signatura C1-A-4-1,  

  "Escola Municipal Casa, cessió a l'Ajuntament de l'edifici del c/. Sant Joan de Malta nº 26 pels hereus de la 

família Casas-Guarro. Presupost per a la construcció d'un grup escolar (hi ha plànols). Proposta per a l'adjudicació 

de beques Casas-Guarro. 

  Donació de Dña. Camila Casas i Jover, vídua de Wenceslao Guarro, a l'Ajuntament de Barcelona, l'any 1923, 

d'una finca urbana situada al c/. Sant Joan de Malta, Corts Catalanes i Plaça Valentí Almirall, composta d'una casa de 

planta baixa i dos pisos i terres annexes en una extensió de 70.000 pams quadrats, per ha establir-hi unes escoles 

d'ensenyament primarii domèstic per a noies obreres d'aquella barriada. 

  19 d'abril de 1930 

 (Hi va haver un plet entremig perdut per l'Ajuntament que va haver de pagar 76.518, 67 ptes a la família Casas).   

 Hi ha també un opuscle editat en motiu de la inauguració de les escoles: "Inauguració de les obres de les "Escoles 

Casas", Barcelona XII de novembre de MCMXXX. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

 
 

 

Finestres antigues de la Torre del Clot desaparegudes el segle XIX. (vegeu nota 38) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capella i làpida commemorativa del comanador Josep de Ros, segle XVIII (Fot. JF) 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

 
 

 

 

Planta del conjunt de la Torre del Clot i les escoles “Casas”, segons el projecte de l’arquitecte Goday. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

 
 

El pati interior de la Torre del Clot convertit en menjador de les escoles “Casas”. (Fot. JF) 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  
 


