
En un document de l’any 1782 
guardat a l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, el prior 
del convent de Santa Mònica 
sol·licitava una llicència per 
instal·lar una porta exterior nova 
amb una campana que permetés 
despertar el porter per atendre les 
necessitats dels fidels a la nit.

Les diferents intervencions a 
l’edifici del convent al llarg de 
la seva història, és a dir, des 
del segle xvii, han deixat un 
rastre documental en forma de 
llicències d’obra, contractacions, 
llibres de comptes, pressupostos 
i documents similars que es 
conserven a diversos arxius de 
la ciutat, com ara l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu 
Municipal Contemporani de 
Barcelona, l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó o l’arxiu de la Direcció de 
Serveis del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. La 
gran acumulació de documents, 
que es multiplica en l’època del 
convent com a centre d’art, permet 
entreveure el degoteig continu 
d’intervencions arquitectòniques 
que s’han fet a l’edifici: des de 

grans remodelacions fins a petites 
reparacions, entre les quals hi 
ha les proposades per cada nova 
direcció del centre, com passa 
també en la fase actual d’inici 
d’una nova direcció.

L’arquitectura només es veu aquí 
a partir d’aquests documents, de 
la burocràcia darrere de cada canvi 
d’usos, reparació o modificació 
de l’espai o de l’estructura, una 
paperassa que acostuma a 
passar desapercebuda per a la 
majoria d’usuaris d’un edifici —i 
del convent de Santa Mònica en 
concret—, però que posa en relleu 
tot un cúmul d’esdeveniments 
històrics de rellevància molt 
diversa, de gestions, normatives 
administratives, convencions 
polítiques i socials, i, evidentment, 
les persones que els han escrit i dut 
a terme.

Aquesta publicació proposa un 
possible petit recull de documents, 
una versió entre d’altres, que canvia 
al llarg de l’exposició “Exposar · 
No exposar-se · Exposar-se · No 
exposar” al mateix convent de 
Santa Mònica responent a diferents 
lectures, fils conductors, converses 
o l’arribada de nous documents. 

— Mariona Moncunill

Amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de la Ciutat 

de Barcelona, l’Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona, l’Arxiu de la Corona d’Aragó i la Direcció de 

Serveis del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.
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