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Almacelles, una vila il·lustrada amb un museu que mostra l’evolució de 

les ciutats reticulars 
 

La vila il·lustrada d’Almacelles està ubicada en la zona més occidental de 

Catalunya. Amb una població de 7.000 habitants és coneguda, entre altres, pel 

seu passat, concretament pels seus orígens que se remunten a la segona 

meitat del segle XVIII, en el marc del fenomen de les Noves Poblacions. 
 

La vil·la medieval, trobada recentment a escassos metres de la nova població, 

es va arrasar i abandonar arrel de la Guerra dels Segadors. Aquella antiga 

població i el seu territori van passar a engrandir el patrimoni de la Corona i no 

va ser fins l’arribada del monarca Carles III, que aquest i altres territoris 

deshabitats existents a la Península Ibèrica canviarien radicalment el seu 

aspecte. El monarca i els seus ministres varen impulsar polítiques agràries i de 

colonització amb les quals pretenien repoblar aquests despoblats amb la 

construcció de noves vil·les, donat que s’havien convertit en llocs de pas de 

bandolers i mals homes. Almacelles va ser una d’aquestes.  
 

Melcior de Guàrdia i Matas va adquirir el despoblat, al mateix temps que el 

monarca li concedia el títol de Senyor d’Almacelles i es comprometia a construir 

una nova població. Per al projecte va buscar un dels millors arquitectes del 

moment i aquest no era altre que Josep Mas Dordal. El 24 de setembre de 

1773 es posava la primera pedra i en pocs anys la nova vila ja era una realitat. 

Una retícula ortogonal amb els seus carrers rectes creuant-se 

perpendicularment i una gran plaça en el centre, unes cases senyorials amb 

façanes d’estil neoclàssic, una església consagrada a la Mare de Déu de la 

Mercè i un palau senyorial presidint el conjunt - declarat des de l’any 2009 Bé 

Cultural d’Interès Nacional -, entre altres, són alguns dels elements que 

perduren y que caracteritzen aquesta il·lustrada població. 
 

Completava el projecte la voluntat de canalitzar les aigües del riu Noguera 

Ribagorçana fins a les planes de la nova població. Es pretenia convertir 

aquelles terres de secà en terres de regadiu i Josep Mas Dordal era 

l’encarregat de dissenyar el projecte. Era l’any 1780 i els primers colons ja 

havien arribat a la nova vila.  
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L’aigua arribaria el 2 de març de 1910, una data que cada any es festeja per 

haver convertit Almacelles en una vila rica i  pròspera.  

 

El Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal, un interessant 

espai que atansa el visitant al meravellós món de les ciutats  
 

El museu – que obre les seves portes de dimecres a diumenge - està dedicat a 

l’evolució de la ciutat i de forma molt especial d’aquella que, com Almacelles, té 

un urbanisme reticular. Un urbanisme que, por cert, té els seus orígens en el 

3er mil·lenni aC. 
 

La seu del museu és un antic col·legi, del període de la Mancomunitat de 

Catalunya, conegut com “Col·legi Pitàgores”. D’estil noucentista és obra de 

l’arquitecte Joan Bergós Massó, amic i deixeble d’Antoni Gaudí. Anys més tard 

les ampliacions de l’edifici correrien a càrrec d’Ignacio de Villalonga i Mariano 

Gomà. L’any 2003, aquell històric edifici es va convertir en un museu on 

mostrar la vila d’Almacelles, la seva història, els seus orígens i la seva unicitat.  
 

El museu disposa d’una sala d’exposició permanent i dues sales destinades a 

exposicions temporals i altres activitats relacionades amb l’activitat museística. 
 

L’exposició permanent compta amb 245 m² distribuïts en sis sales on el visitant 

pot gaudir del discurs museogràfic, dels recursos que l’acompanyen i de la 

col·lecció patrimonial que guarda i custòdia. Un bonic recorregut que l’atansa a 

les ciutats des de temps passats fins l’actualitat i a conèixer les societats que 

en elles varen viure.  
  

La Sala Àgora mostra el naixement de les primeres ciutats en el tercer 

mil·lenni aC. a les valls de l’Indus, a l’Antiga Mesopotàmia i a l’Antic Egipte. Les 

ciutats grega i romana estan ben representades amb models com Empúries, 

Timgad o Barcino. Un urbanisme que es desenvolupa a partir del creuament 

entre els eixos nord - sud i est – oest; el cardus maximus y el decumanus 

maximus. 
 

La Sala Burg exposa la ciutat medieval: islàmica i cristiana. La ciutat islàmica 

està representada per les ciutats de Granada i València i és possiblement el 

tipus de ciutat on rarament s’aposta per la reticularitat en el seu urbanisme.  La 
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ciutat cristiana presenta la gran varietat de dissenys urbanístics; lineal, 

radioconcèntric, irregular y reticular són alguns d’aquests, i Jaca, Vitòria, 

Girona, Santa Fe o Aigües-Mortes, algunes de las ciutats. L’arquitectura, com a 

part important d’aquestes ciutats, està també ben representada. 
 

A la Sala Plaça Forta, la ciutat del Renaixement amb la seva arquitectura 

palatina, les places fortes i les ciutats fortificades preparades per a l’atac i la 

defensa comparteixen protagonisme amb la producció de tractats d’urbanisme i 

arquitectura els quals van tenir en la impremta un gran aliat. I Palma Nuova, 

Sabbioneta o Freudenstadt mostren el seu espectacular urbanisme amb una de 

les formes més característiques d’aquella època; l’estrella. 
   

La Sala Urbs mostra la ciutat hispanoamericana, la barroca, la il·lustrada i el 

fenomen de la Noves Poblacions a Europa. La ciutat hispanoamericana és la 

que més exemples de ciutats noves ensenya i la producció de projectes avui 

conservats la majoria d’ells en el Archivo de Indias a Sevilla creat pel mateix 

monarca Carles III mereix menció especial. La ciutat barroca primer i la 

neoclàssica i il·lustrada després, amb ciutats com París, Salamanca, Lisboa o 

Edimburg hi són presents. 
 

El fenomen de les Noves Poblacions que va tenir lloc durant el segle XVIII en 

tota Europa és l’anticipi a la presentació d’Almacelles. Ciutats portuàries, 

agrícoles, industrials i reials como el Ferrol, la Carlota, Nuevo Baztán o el Real 

Sitio de San Ildefonso són exemples d’aquestes categories. En aquesta sala 

està present el món dels descobriments, dels viatges, dels invents, de la 

ciència i més. 
 

La Sala Almacelles endinsa al visitant en l’antiga i la nova vila a través dels 

projectes de l’arquitecte Josep Mas Dordal i els seus successors, els quals 

foren fidels al seu model urbanístic. Aquests foren José Benedicto, Mariano 

Gomà i aquells que varen treballar en el planejament vigent.  
 

En la Sala Metròpoli la ciutat industrial recull el relleu de las ciutats del segle 

XVIII essent el protagonisme per als eixamples de Barcelona, Madrid i París. La 

ciutat postindustrial i la ciutat actual amb els seus projectes de futur tanquen 

l’exposició permanent. 



4 Almacelles -  AiCEi 

 

La col·lecció patrimonial del museu la constitueixen documents i elements de 

gran valor como llibres antics, tractats, revistes, plànols, material arqueològic, 

gravats... La majoria d’aquests elements es troben exposats a la sales perquè 

acompanyen el discurs museogràfic i esdevenen el tresor més preuat que té la 

institució.   
 

Les sales ubicades en el primer pis de l’edifici han albergat diferents 

exposicions de gran interès com una col·lecció de gravats d’artistes com 

Picasso, Miró, Warhol, Barceló i altres, i una col·lecció de gravats de ciutats del 

món essent les que formen part de les Cròniques de Nuremberg les més 

antigues. Tallers, conferències, exposicions, presentacions i altres actes 

completen l’activitat cultural d’aquesta institució gestionada per la Fundació 

Privada del Museu i dedicada a la conservació i difusió del patrimoni cultural. 

 

 


