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Almacelles, uma vila iluminista com um museu que mostra a evolução 

das cidades reticulares 

 A vila iluminista de Almacelles situa-se na zona mais ocidental da Catalunha. 
Com uma população de 7.000 habitantes é conhecida, entre outras coisas, pelo 
seu passado, especificamente pelas suas origens que remontam à segunda 
metade do século XVIII, no contexto do fenômeno das novas povoações. 

A vila medieval, recentemente encontrada a poucos metros da nova povoação 
é devastada e abandonada como resultado da Guerra de los Segadors. Esta 
antiga povoação e o seu território passaram a fazer parte do património da 
Coroa, e assim foi até à chegada do monarca Carlos III, onde este e outros 
territórios desabitados existentes na Península Ibérica mudaram radicalmente o 
seu cariz. O monarca e seus ministros impulsionaram políticas agrícolas e de 
ocupação, com as quais pretendiam repovoar os territórios despovoados, com 
a construção de novas povoações, visto que se haviam convertido em ugares 
de passagem de bandidos. Almacelles foi uma delas. 

Melcior de Guàrdia i Matas adquiria o território, ao mesmo tempo que o rei lhe 
concedia o título de “Senhor de Almacelles”, a troco de se comprometer a 
construir uma nova povoação. Para tal projeto procurou um dos melhores 
arquitetos da época, Josep Mas Dordal. A 24 de setembro de 1773 era 
colocada a primeira pedra e em poucos anos a nova povoação já era uma 
realidade. Uma reticula ortogonal, com as ruas retas que se cruzavam 
perpendicularmente e uma grande praça no centro, casas senhoriais com 
fachadas de estilo neoclássico, uma igreja dedicada à Virgem de la Merced, e 
um palácio presidindo o conjunto- declarado desde 2009 Bem Cultural de 
Interesse Nacional-, entre outros, são alguns dos elementos que permanecem 
e que caracterizam esta povoação Ilustrada. 

Completava o projeto, o objetivo de canalizar as águas do Rio Noguera 
Ribagorçana, para as planícies da nova povoação. Pretendia-se converter 
essas terras de sequeiro, em terras irrigadas, e Josep Mas Dordal foi 
contratado para desenhar o projeto. Era o ano de 1780 e os primeiros colonos 
já habitavam a nova povoação.    

A água chegaria a 2 de março de 1910, data que em cada ano se comemora 
por haver transformado Almacelles numa povoação rica e próspera.  

 

O Museu de Arquitetura e Urbanismo Josep Mas Dordal, é um local de 

interesse que aproxima o visitante ao maravilhoso mundo das cidades 

 O Museu - que abre as suas portas de quarta a domingo – é dedicado à 
evolução da cidade e em particular aquela que, como Almacelles, tem um 
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urbanismo reticular. Um urbanismo que por certo, tem as suas origens no 3º 
milénio a.C. 

O Sede do Museu é um antigo colégio do período da Mancomunidad de 
Cataluña (século XX – 1914-1925), conhecido como "Col·legi Pitàgores". De 
estilo novecentista é obra do arquiteto Joan Bergós Massó amigo e discípulo 
de Antonio Gaudí. Mais tarde, as ampliações do edifício ocorreriam a cargo de 
Ignacio de Villalonga e Mariano Gomà. No ano 2003 foi decidido converter o 
edifício histórico num museu, que mostra a vila de Almacelles, a sua história, 
as suas origens e singularidade. 

O museu dispõe de uma sala de exposição permanente e duas salas 
destinadas a exposições temporárias e outras atividades relacionadas com a 
atividade museológica. 
A exposição permanente apresenta 245 m² distribuídos por seis salas, onde o 
visitante pode apreciar o discurso museográfico, e os recursos que o 
acompanham, e a coleção patrimonial. Um atrativo percurso que aproxima o 
visitante a cidades desde o passado até à atualidade, e a conhecer as 
sociedades que nelas viveram.     
 

A Sala Ágora apresenta o nascimento das primeiras cidades no terceiro milénio 
a.C., no vale do Indus, antiga Mesopotâmia e Egito. As cidades gregas e 
romanas têm a sua representação em modelos como Empúries, Timgad ou 
Barcino. Um urbanismo que se desenvolve a partir do cruzamento entre eixos 
norte-sul e este-oeste, o cardus maximus e o decumanus maximus. 

A Sala Burg representa a cidade medieval, islâmica e cristã. A cidade islâmica 
é representada por Granada e Valencia, e é possivelmente o tipo de cidade 
onde raramente existe o urbanismo reticular. A cidade de cristã mostra a 
grande variedade de projetos urbanísticos: linear, radioconcêntrico, irregular e 
reticular; são alguns deles Jaca, Vitoria Girona, Santa Fé ou Aiguesmortes são 
exemplos de cidades que apresentam tais características. A arquitetura, como 
uma parte importante destas cidades, está aqui bem representada. 

Na Sala Plaça Forta é exibida a cidade do Renascimento, com a sua 
arquitectura palaciana, as praças-fortes, as fortificações preparadas para o 
ataque e a defesa partilham o protagonismo com a produção de tratados de 
urbanismo e arquitetura, os quais tiveram com a imprensa, um grande aliado. 
As cidades de Palma Nuova, Sabbioneta ou Freudenstadt mostram o seu 
espetacular urbanismo com uma das formas mais características daquela 
época: a estrela. 

A Sala Urbs apresenta a cidade hispano-americana, a barroca, a Iluminista e o 
fenômeno das novas povoações na Europa. A cidade hispano-americana é a 
que tem mais exemplos de cidades novas, assinala a produção de projetos que 
ainda hoje estão na maior parte conservados nos arquivos das Índias em 
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Sevilha criado pelo monarca Carlos III, merecem uma menção especial. A 
cidade barroca primeiro, a neoclássica e a iluminista depois, mostra todo o seu 
esplendor com cidades como Paris, Salamanca, Lisboa e Edimburgo. 
O fenômeno das novas povoações que tive lugar durante o século XVIII, em 
toda a Europa, antecipa a apresentação de Almacelles. Cidades portuárias, 
agrícolas, industriais e reais como Ferrol, la Carlota, Nuevo Baztán ou o Real 
Sitio de San Ildefonso são exemplos dessa natureza. Nesta sala está presente 
o mundo dos descobrimentos, das viagens, das invenções, da ciência e muito 
mais.   
 

A Sala Almacelles mostra a antiga e a nova povoação através dos projetos do 
arquiteto Josep Mas Dordal e dos seus sucessores, os quais foram fiéis ao seu 
modelo urbanístico. Tais foram, José Benedicto, Mariano Gomá e aqueles que 
trabalharam no planeamento vigente. 

Na Sala Metròpoli a cidade industrial acolhe o relevo das cidades do século 
XVIII, tomando protagonismo Barcelona, Madrid e Paris. A cidade pós-industrial 
e a cidade atual com projetos futuros fecham a exposição permanente. 

A coleção patrimonial do museu é constituída por documentos e um espólio 
valioso, nomeadamente livros antigos, tratados, revistas, mapas, material 
arqueológico, impressões... A maioria deste espólio é exposto na sala pois 
acompanha o discurso museográfico, e constitui o tesouro mais precioso que a 
instituição tem.  

As salas situadas no piso térreo do edifício acolhem diferentes exposições de 
grande interesse, tais como, uma coleção de gravuras de artistas como 
Picasso, Miró, Warhol, Barceló entre outros, e uma coleção de gravuras de 
cidades do mundo, designadamente as que formam a parte das Crônicas de 
Nuremberg, as mais antigas. Workshops, conferências, exposições, 
apresentações e outros atos completam a atividade cultural desta instituição, 
gerida pela Fundação Privada do Museu, dedicada à conservação e divulgação 
do património cultural. 


