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El dia :30 de març de 1931 va celebrar-se en una de les sales de la Casa de Convalescencia
de l'antic 1 fospital de la Santa Creu de I3arcelona l'acte de lliurament fet a l'IxsTrrt--r t Fsrt ms
CATALANS per l 'alcalde de la ciutat en nom de l 'Ajuntament, d'ambdós edificis històrics per ;t la
ínstallació de tots els serveis de l'INSTITUT en aquella casa i de la BIBLIOTECA en els grans
locals de 1 ' 1lospital.

La sessiú fou presidida per l'alcalde de la ciutat Sr . Comte de Güell, acompanyat de] President
de la Diputació Sr . J . 1laluquer Viladot i del President de torn de 1'INSriTUT Sr . J . Puig i
Cadafalch . Al seu voltant prengueren seient els membres de 1'INSTrrUT, regidors i diputats,
demés d'altres representacions.

El regidor Sr . Lluís 1Tassot, en nom de la Comissió de Cultura, posà de manifest la tasca duia
a terme per la comissió mixta de diputats provincials i regidors fins a deixar redactades les
bases de cessió d'aquells bells monuments urbans . Posà de relleu el que representava per a la
cultura catalana l ' acte que s 'estava celebrant ; i a continuaciú feia remarcar com esdevenia reali-
tat el bell somni que hom havia tingut en anys anteriors a la Dictadura, somni que, sobre tot, el
collega de 1'INS-rtTUT Sr . Ll. Nicolau d 'O1 nver havia exposat en una conferencia donada feia
algun temps corn a coronació de la seva obra a la Comissió de Cultura de l 'Ajuntament.

L'ALC .~Lnr FA 1:L L1,1URAMENT . El Sr . Comte de Güell post en mans del President de la
Diputació les claus de 1'1 lospital y digue:

Senyor President : L'alcalde de Barcelona posa a les vostres mans les claus que guarden una
de les joies més preades que la ciutat posseeix . Joia, per la seva bellesa artística, i joia pel que
significa, car representa, en la història de la ciutat, l'acte més esplendent d'amor d'un ciutadà
illustre als seus conciutadans.

jo us vull dir que jo no Iliuraria aquestes claus sinó a vós, ni per cap altre motiu que aquest
que origina l ' acte que estem celebrant.

No lliuraria aquestes claus sinó a vós, per tal com sou per nosaltres el President de la
Mancomunitat de Catalunya ; i així aquestes claus passen de mans de Barcelona a los mans de
Catalunya . No les lliuraria per cap altra finalitat que per a la instal . lació dels Enrunis CAT .-vLANs

i BIBLIO TECA nt. C :vTALUNi'A, puix que això equival a dedicar aquestes venerables parets a con-
servar l'esperit de Catalunya, tota vegada que això és una Biblioteca que contindrà els vells
documents representatius de la gloriosa història de Catalunya i la literatura moderna, expressió
de les aspiracions catalanes.

Abans de posar a les vostres mans aquestes claus, després de cinc segles de posseir-les els
batlles de la ciutat, vull des d'aquí dir al fundador d'aquesta Casa, a l'il .lustre Pau Ferran, als
que el precediren i als que el varen seguir, que s'han complert llurs voluntats, car segueixen
cobertes les atencions benefiques que van impulsar llurs esplendides donacions i que ahans
d' aquest acte l'Ajuntament de Barcelona ha pres la resolució de que una part de l'edifici
segueixi per sempre dedicada a fins benefics, per tal que mai no es separi d'aquestes pedres la
finalitat devota que les va aixecar.

Senyor President : Sé que no us he de fer cap recomanació en lliurar a les vostres mans les
claus que ara us dono, per tal corn sé també a qui les lliuro : i espero que la BinLioircA
CAT:ALUNV .A i l'INSTITUT n'ESTUnis CATALANS adquireixin en aquest esplendit edifici tot el desen-
rotllament i tota la volada que desitgem, així com faig vots perqu' el jovent que aquí es formi, el
qual ha d'ésser l'esperança de Catalunya, en descansar de la lectura en aquests salons, aixequi la
mirada als arcs gòtics incommobibles d'aquestes naus i així moduli el seu esperit en l'esperit
verament català, que és el constant desig de progrés, sense rompre mai les sagrades arrels de la
tradició . »

PARLAMENT DEL PREStni;NT DE LA DIPUTAC1Ú . El Sr . 1laluquer i \niladot accepta Ics claus
que li oferia l'alcalde, al qual respongué en els següents termes:

«Com a president de la Diputació de Barcelona i, per tant, president del Patronat de la
BIBLIOTECA POPULAR i)i? C.vT:vLUNV :v agraeixo al senyor alcalde la donació de 1'ús que ens ha
fet d'aquest edifici, per a la instal.lació definitiva de l ' INSTITUT u'ESTUI)is CATALANS, on, si
a Déu plau, no tardaríi a estatjar-se amb preat honor de les lletres catalanes, contribuint la Dipu-
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taciú a pagar les despeses que ocasioni la restauració dels edificis i les installacions i trasllat de
tot el que Correspongui a l'1xsT1TCT D'ESTUDIS C :vT .-vL .-vNS.

~I'ha estat factible d'assistir, durant el temps de la meva Presidencia, a nombrosos actes cultu-
rals, però cap com aquest m'ha donat la satisfacció i dolça melangia de l'esperit, que sento ara,
i fue m'omplena de goig . Es per a mi intensament agradable juntar el meu nom a la meva
Presidència en aquesta solemnitat . L'INSTITUT somniat, era modest en els seus començos del 1907,
després de la crida que En Prat de la Riba féu en 18 de juny d'aquell any- a la Diputació de
Barcelona, i s'és tornat avui una obra cultural de renom universal que ha portat arreu del món
l'aire i la cii'ncia de la Batria.

Continuem amb fe la tasca des d'aquest Palau de la Catalanitat, que, de l'esperit de dolor que
unes centúries ha recollit, passa a fogar perenne de la cultura nostrada . Catalunya agraida ens
donart en tot temps les gràcies pel que per ella han fet tots els que fins avui s'han esforçat a
posar el seu talent al servei de la terra.

Moltes mercès, senyor alcalde y l'Ajuntament de Barcelona que tan dignament presidiu, pel
vostre gest que ha d ' ésser en tot temps recordat per tots els amants de la cultura pàtria.

P1I.LAMnNT I)EL PRESIDENT DE L'INSTITUT . El Sr . Puig i Cadafalch parlà tot seguit en nom
de l'IN sTITUT com a President de torn . Les seves paraules foren aquestes:

«Per la gracia de Déu he tingut l'honor de presidir els moments més gloriosos de l'INSTITUT

D ' ESTUDIS C:ATLANS, i avui, exercint la presidència, que turna amb la marxa dels temps, cm
toca de portar la veu de tots i acceptar aquest do monumental, amb qui' la ciutat honora l ' INs -riTuT

D ' ESTUDIS CATALANS, un any abans de celebrar les seves noces d'argent, i el do promès per la
)iputació de Barcelona, que es proposa restaurar i adaptar l'edifici a les nostres tasques, amb

aquella tradicional i severa generositat amb què en començar el segle XV la Diputació General
de Catalunya feia construir l'admirable façana coronada amb el Sant Jordi del mestre Pere Joan
obra ansats sumptuosa atesa la casa on s'exerceixen actes públics tan notables i de tan gran

poderositat».
Excuseu, doncs, la meva paraula esclava del meu deure.
Sers el dia d'avui, excel . lentíssims senyors, un dia solemne en la nostra història que separarà

un temps passat de creixença del temps de plenitut . La nostra obra futura ha de correspondre
al nou casal.

Escau avui recordar com nasquérem . Era el juny de 1907, en qui', per iniciativa d'En Prat
de la Riba, la Diputació de Barcelona creava l'INSTITUT . En el mateix mes, celebràvem la pri-
mera sessió en una sala petita del egon pis de la Diputació ornada ràpidament per l'art de
Feliu Elias . Elegírem President don _entoni Rubió i Lluch, que viatjava per Italia recaptant
documents per la història de les gestes dels catalans a Orient . Hi eren presents: Brocà, l'his-
toriador del nostre dret ; Miguel dels Sants Oliver, que tants capítols de la nostra història
moderna havia il . lustrat amb el seu estil noble i brillant ; Miret i Sans, el recercador de la his-
tòria medieval, tots tres avui sols en esperit entre nosaltres ; Massó i Torrents, l'investigador de
la història de la nostra literatura ; Pere Corominas, que assajava el seu esperit subtil en la
història social i econòmica ; Pijoan, ple d'inquietuds, somniant en viatges i emigracions, i jo.
En Prat ens presidia . La sala cm sembla que no tenia taula ni altres seients que unes cadires i
uns caixons improvisats . Petita i tot, no hi hagué, per les ressonàncies, manera d'entendre'ns;
després ocupàrem la sala que presidí més tard el bust d'En Milà i trigàrem a tenir les tres
que donen façana al carrer del Bisbe . Un dels nostres companys protestà violentament que
s 'aterrés un embà que engrandia una de les sales . Els primers mobles foren una deixa de l'his-
toriador Aulestia.

L'INSTITUT no va néixer sense protestes, ell fou l'objectiu de violentes campanyes . I em
recordo sense enuig, d'articles pels cabals que comprometien la Hisenda esmerçats en les nostres
publicacions.

Després començàrem poc a poc les obres per al nostre local actual que s'inaugurava en 1914
i semblava difícil d'omplir. Un regidor benemèrit s'esglaià i escruixí perquè demanàvem cinc
centes mil pessetes per a llibres, i es discutí seriosament a la premsa per esperits selectes si
havíem de fer una biblioteca popular de manuals i llibres de divulgació.

\vui, al cap de 24 anys, el lloc és petit i el deixarem d'ací a pocs mesos, no sense recança.
Començarem i seguirem sota la tutela de la Diputació i l'adjutori de l'Ajuntament i d'alguns

ciutadans. L'any passat la Diputació ens concedia completa autonomia, tot conservant el seu
noble protectorat d'ordre econ )mic .
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Fig. 1 . — Casa de Convalesccncia : Galeria

L'obra d'aquests

	

anys ens omple, en mirar-la, d'orgull.
En reunir-nos a cada Secció, en posar en comú la nostra tasca científica, cada un de nosaltres

hi ha guanyat amb les converses i. amb les crítiques dels altres, i entre tots, sumant l'obra de
cadascú, amb la dels serveis que hem organitzat i dirigit i amb les coliaboracions que hem
tingut, podem dir que hem fet una tasca científica com mai no s'havia fet a Catalunya . Podem
dir-ho sense vanitat, perquè l 'obra individual és abnegadament renunciada por cadascú per
ennoblir la nostra companyia, i les institucions poden envanir-se sense falta . Despres, el
parlar-ne ací, ve a ésser com un rendiment de comptes a la desapareguda \1ancomunitat, a la
Diputació i a l 'Ajuntament de Barcelona i als particulars amb els cabals dols quals hem pogut
treballar.

La Secció de Ciències ha metoditzat i publicat la histùria natural de Catalunya col laborant a
la tasca del Museu i de la institució Catalana d'Ilistùria Natural . Amb la Societat de Biologia
i amb l ' institut de Fisiologia, ha fet extraordinàries contribucions a les ciències biolùgiques.
Mitjançant el Servei corresponent ha ordenat la recerca de la meteorologia catalana . I Iav-ia
iniciat una Societat de Filosofia, un Laboratori de Psicologia Experimental, una Biblioteca
d ' estudis matemntics i físics ; un Laboratori d'Estudis superiors de Física, destruits pels esde-
veniments polítics que no vull ni anomenar.

La Secció Filolùgica ha ennoblit la nostra llengua i ha sistematitzat el seu estudi en tots els
aspectes. Mitjançant les seves oficines lexicogr'lfiques i els seus serveis diversos, ha publicat el
Butlletí de Dialectologia i la Biblioteca Filolùgica i fet recerques de ]'estat de la llengua, en
el present i en el passat, amb enquestes minucioses resultat de les quals és l'Àtlas lingtüstic
de Catalunya i ho són els diversos diccionaris amb què prepara el futur gran diccionari de la
llengua catalana . Ella, precedint la Fundació Bernat Metge, havia començat la traducció al
catal'l de les grans obres liternries . Els Himnes Homèrics traduits per Iaragall, i el Gènesi
i el Cäntic dels Cftntics, per mossèn Clascar—parlem sols de l'obra dels que ja no són entre
nosaltres—, seran fites cabdals en aquesta gran empresa .
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La Secció Històrico-arqueològica, mitjançant el seu servei d'excavacions, ha format la pre-
histiôria, l'arqueologia ibèrica, grega i romana de Catalunya ; mitjançant el seu servei de Con-
servació i Catalogació de Monuments, ha reunit i classificat geogràficament l'art de la terra . Ila
contribuït a l'ordenaciú d'arxius y Museus ; ha començat la publicació dels documents anteriors
a l 'anv mil ; ha col laborat amb la Institució Patxot a la publicaciú de les Cròniques i ha iniciat
l'estudi de la nostra documentació rabínica i aràbiga . Per les publicacions que ha fet i que té en
premsa, desfila tota la nostra història ; l'Orient català, l'itinerari dels nostres reis, la història
liter;lria ; la del dret ; la nostra història política i la del nostre art.

Per damunt de tot podem afirmar que hem introduit en l'estudi un mètode més sever i una
nova disciplina que per primera vegada han fet penetrar la ciència catalana a les grans Acadè-
mies i a les Universitats del mún vell i del món nou . El nostre estudi de la ciència local alguna
vegada ha penetrat en la Ciència ; el rústec «genius loti» ha entrat en el Pantheon.

Hem fet marrades, però hem trobat de pressa la drecera.
La tasca pública lou quasi interrompuda en aquests anys tristos . Fórem expoliats dels Serveis

que havíem científicament format . Fórcm en bona forma trets del nostre local . Un cert jorn
foren arrencades les lletres de bronze del nostre portal ; el qui ho feia era punit caient en terra
com per miracle . Quedaren els forats de les grapes corn en els monuments romans despullats del
ric metall pels bàrbars.

Uns quants patriotes han pagat les despeses indispensables i . han generosament editat els
nostres llibres.

Ens hem reunit en aquest temps com i on hem pogut . La meva casa ha estat ennoblida
en donar estatge cada setmana a la Secció Històrica, i, en dies solemnes, en rebre els savis
estrangers.

Però senyors, ni l ' INSTITUT ni jo, no compliríem ara el nostre deure si parléssim només
del passat.

I Iom veu com aquests murs gòtics de l'Hospital i com aquest Palau dels Convalescents,
anomenat pel poble <Palau de la Complacènciav que sembla la traducció catalana d'un palau de
Gènova, tornen a llur primitiu esplendor . La plaça amb els seus pòrtics coberts de volta, amb les
claus altes sostingudes pels braços dels arcs, s'obriran altra vegada. Un hort ple de flors com els
que es representen en els Llibres d'Hores i en els retaules, hi naixerä . Aquest Palau de la Con-
valescència, casa des d'ara de l'INSTITUT D'ESTUDIS CvTALAxs, ens recordarà aquell Palau que
alberga a Roma l'Acadèmia dels Lincei . La seva sumptuositat solemnial ens obligarà a una
major severitat i a un més gran respecte en la nostra tasca . Hom veu el Palau que ens doneu,
omplert pels nostres Serveis actuals i pels que hem de crear . La carta geogràfica i l'estudi de
la toponomàstica, criden una Societat de Geografia que organitzi aquestes disciplines nou-nades
a Catalunya.

La Societat d'Astronomia i de Química s'entreveu ja en l'horitzó.
Hom veu per aquestes naus gòtiques que albergaren el dolor i l'apaivagaren, la llarga, la

quilomètrica renglera d'armaris que contingui la Biblioteca de la gran Barcelona . Som endarrera
encara: dos cents mil volums formen la BIBLIOTECA DE CATALUNVA, i hem d'aspirar d'arribar
ràpidament al milió . Una Universitat americana, francesa o alemanya, conté una Biblioteca de
dos milions . Ilorn veu els llibres d'una mateixa ciència agrupats en una sala ; les sales amb els
estudiosos reunits ; després de l'estudi, les converses.

Tenim consciència del nostre estat científic . Com tots els pobles que reneixen hem començat
per l'estudi del jo col . lectiu ; per la història i per la filologia ; per la recerca del medi físic:
Història Natural i Geografia . Ens cal aspirar més enllà.

Les ciències progressen en els pobles tal com es formen en l'esperit humä : comencem veient
els fets; dels fets deduïm lleis empíriques ; sobre la llei empírica s'aixeca la llei deduida per
raonament ; una llei empírica és substituïda per una llei matemàtica . Les lleis deixen d'ésser
lleis que enllacen coses concretes i. passen a tenir un valor substantiu i abstracte vivint per elles
mateixes, capaces de regir tota mena de fets . Es pot llavors pensar en els móns irreals, i així es
puja a les grans abstraccions i s'arriba a les grans altures.

D'aquesta ascensió, som a mig camí.
Per aquestes sales que l'Ajuntament ens dóna i que la Diputació restaurarà i adaptarà, hom

veu passejar els físics, els matemàtics, els grans pensadors de l'esdevenidor, que formaran
amb els estudiosos de les altres disciplines, els escollits de la gran democràcia catalana .
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Sense aquets escollits no hi ha civilització.
Senyors que regiu avui i que regireu dem<l Barcelona i Catalunya, poseu ara la primera

pedra de la més gran obra que podíeu fer . L ' obra als ulls orbs, vulgars, més inútil, que té
l'aparent inutilitat de les coses fecundes i és misteriosa llavor de les grans realitats de l'esde-
venidor .»

Terminada la festa tots els assistents efectuaren una visita a les dependOncies de la Casa de
Convalescència i a les espaioses naus gùtiques del vell hospital.

DE LA PRESA DE POSESSIÓ DELS NOUS

LOCALS FOU REDACTADA LA SEGÜENT ACTA

En la ciutat de Barcelona, als trenta dies del mes de mart del any 1931, reunits a la
Casa de Convalescència de l'antic Hospital de la Santa Creu, l'Excm . Sr. D . Joan _Antoni
Güell i López del Piélago, Comte de Güell i Marques de Comillas, Alcalde de la Ciutat, i

1 ' Iltre . Sr . D . Lluís \lassot i Ilalagué, Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, i 1'iltre . Sr . D . Jo-
sep \J. a Pi Suñer, Secretari interí de la Corporació Municipal d'una part ; i d'altra l'Excel-
lentíssim Sr. D . Joan \ialuquer i Viladot, President de la Diputació Provincial de Barcelona i de
la Junta del Patronat de la BIBLIOTECA DE C_ATALUNvA ; i D . Josep Puig i Cadafalch, President
de l'INSTrruT D ' ESTUDIS CATALANS ; per tal d'acomplir i portar a terme l'acord del I'1e. Con-
sistorial, de data tretze del present mes, de cessió de l'ús de l 'expressat edifici i de la part de
l'Hospital de la Santa Creu, que resta delimitada en el plänol que obra en poder de les Corpora-
cions cedent i. cessionäria.

L'Excm . Sr. Alcalde, President de l'Ajuntament d'aquesta Ciutat, i en el seu nom i repre-
sentació, cedeix l'ús dels referits edificis a l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS i a la 13113LIOTIscA

DE CATALUNYA després d'haver recorregut Ilurs dependències i fer-se clrrec del seu estat i
objectes en ells continguts .

Fig. 2 . -- Casa de Convalescència :Noti
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L'esmentada cessió té per Llei i. noria les
bases aprobades pel Ple Consistorial abans
expressat i conformades per 1 ' Excma. Co-
missió Provincial Permanent en sessió de
vint-i-set del corrent mes; les quals diuen:

1 . L'Ajuntament de I>arce1ona cedeix
l ' ús dels edificis de l 'antic l lospital de la
Santa Creu i de la Casa de Convalescèn-
cia d'aquesta Ciutat, en la part que resulta
del plànol que s'acompanya, perque s'ins-
tal lin l ' INSTITUT D' EST UDIS CA1 XI .vNS a
la Casa de Convalescència, que des d'ara
esdevindrà C_vS .v DI L ' INSTrI UT D ' ESTU-
DIS CATALANS, i la UIBLIOTEC.A DE C.vTA-
Lt-N V y a la part corresponent a l'antic
Hospital.

Les anteriors cessions de l'ús dels esmentats edificis les fa l'Ajuntament de Barcelona a
favor de l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS i de la BIBLIOTECA DE CATALUNYA respectivament,
per mentru es compleixin íntegrament totes les condicions contingudes en aquests acords i con-
servi l'INSTITUT la seva finalitat de dedicar-se a l'investigació de la cultura catalana en tots els
seus aspectes i segueixi la tasca d 'estudi i ennobliment de la llengua ; sense que puguin destinar-
se els edificis a fins diferents dels que motiven la seva cessió.

La Diputació de Barcelona contribuirà a l'instal•laciú d'aquestes dues Institucions en els
nous locals esmentats procedint a la deguda restauració dels edificis de referencia i pagant les
despeses que s'ocasionin amb motiu de llurs instal'lacions i trasllats tan pel que correspon al de
l ' INSTITUT D ' ESTUDIS C_ATAL_ANS COnl al de la BIBLIOTECA DE CATALUNYA ; al qual efecte Consig -
narà, cada any, la corresponent quantitat en pressupost.

4 . L'Ajuntament col'laborart assumint la direcció arquitectùnica de les esmentades restau-
ració e instal•laciú per mitja dels arquitectes que han projectat i dirigit la darrera reforma de la
Casa de la Ciutat, corrent a compte de la Diputació els honoraris extraordinaris que per aquests
serveis té avui establerts l'Ajuntament.

Les obres executades formaran part de l'edifici i quedaran de propietat de l'Ajuntament, sense
que aquest vingui obligat per cap concepte a sufragar-les ni a indemnitzar-les, ni en el cas de que
fineixi l'ús de la cessió de qui' es tracta.

La conservació i reparació dels esmentats edificis aniran a càrrec de les entitats usuàries
dels mateixos, les quals satisfaran les despeses que pur tal concepte s'ocasionin.

Per fer obres que no siguin de mera conservació precisant acord entre la Diputació, l'Ajun-
tament i les entitats usuaries.

3 . Considerant com d'utilitat pública els
serveis de l'INSTITUT i de la BIBLIOTECA DE

CAT_AI UNY-A, l'Ajuntament de Barcelona i la
Diputació declaren que eximeixen les dites
Institucions de tota mena de càrregues i
impostos, i s ' obliguen, per parts iguals, a
pagar aquells que l 'Estat o altres entitats
imposin o poguessin imposar per raó dels
edificis esmentats.

C) . La 131BLIOTEC=A DE CATALUNVA Se-
gruiri regida per un Patronat compost del
President de torn i Secretari General de
l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS ; un repre-
sentant de cada una de les Seccions d'a-
quest; l'inspector de la BruLIo-rtc nome-
nat per l ' INSTITUT ; dos representants de

\ II

Hospital : Galeria dcl claustre

Fit . 1 . —Hospital : Nau del pis primer
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l'Ajuntament i altres dos de la Diputació;
tres representants dels donadors que han
afavorit la BIBLIOTECA en deixes impor-
tants ; i el director d'aquesta, el qual ac-
tuara de Secretari . L'Excm . Sr. Alcalde
de Barcelona i l ' Excm . Sr. President de
la Diputació seran presidents nats del Pa-
tronat .

7. En compensació a l'esforç de la Ciu-
tat de Barcelona, l ' lNSTITUT D ' ESTUDIS CA-
TALANS s'obliga, mentre ocupi els edificis,
l'ús dels quals se li cedeix, a dipositar a
la BIBLIOTECA DE CATALUNYA, corn ha let
fins ara, un exemplar de cada una de les
publicacions, i a m S les revistes de tota

	

Fig. 5 .-Hospital : Nau inferior del costat del carrer d `EgipciaLlue,
mena i llibres que obtingui per canvi, dona-
ció o compra, a part dels fons que ara posseeix i que la BIBLIOTECA DE CATALUNYA tí en dipòsit.

Igualment l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS s'obliga mentre ocupi els edificis referits a diposi-
tar en el Museu d'Art i Arqueologia els objectes procedents de les seves excavacions, en e15
Museus de Folklore i Etnografia que organitzi la Ciutat els objectes d'aquesta mena que reculli
i en els Museus d'Història Natural els dels resultats de les seves recerques.

8. La Diputació de Barcelona es compromet a organitzar i mantenir a la Ciutat deu Biblio-
teques populars, una a cada districte Municipal, mentre 1'A juntament li cedeixi local indepen-
dent en les condicions tècniques que aquest servei exigeix . Una d'aquestes Biblioteques quedara
establerta a l'Hospital de la Santa Creu.

9. El pas central que comunica els carrers de l'Iospital i del Carme, seguim essent públic
amb les condicions actuals i, per tant, subjecte a les disposicions municipals.

L'Ajuntament es reserva expressament en tota ocasió el dret de pas pel carreró que condueix
al que fou <Corralet», com a entrada posterior al sedificis de l'Ajuntament amb façana al carrer
del Carme.

10. Els objectes artístics i arqueològics que existeixen a la Casa de Convalescència i a
l'Hospital quedaran en els edificis a títol de dipòsit, conservant-ne la propietat i el dret de dis-
posar-ne l 'Ajuntament.

Aquests objectes són ; a la Casa de Convalescència : vuit pintures que, respectivament, repre-
senten Sant Pere, Sant Pau, Sant Geroni, San Francesc de Sales, La Concepció, Sant Francesc
d'Assís, la Verge de Montserrat, i Sant Francesc Navier . Una caixa banc i dos armaris, situats a
l'Arxiu . Quatre pintures representant La Pietat, Sant Tomis, La Dolorosa, i una Romeria o Aplec.

L'altar de la Capella, amb els objectes del
culte, i el retaule central representant la
Conversió de Sant Pau atribuït aViladomat,
i un baiard processional amb el seu armari.

Els de l'Hospital són : conjunts ceramics
estils Talavera i italia, formant dibuixos de
flors i episodis del Via Crucis, situats a les
sales de la Verge dels Dolors i Sant Fran-
cesc ; reixa de ferro forjat, estil gòtic, en el
finestral de la farmàcia que dóna al pati de
l'Iospital. A l 'interior de la farmàcia exis-
teixen cent seixanta tres pots i gerros de ter-
rissa decorada del sègle xA-in , i dos gòtics;
i quaranta quatre capses de fusta decorada
per a herbes, de la mateixa època dels pots.

11. E1 lloc en què hi ha instal fada la
que fou farmacia de l'hospital seguim en

v . — Institut d'Estudis Catalans

	

v

Fig . O . — Casa de Convalescència : Una sala dels baixos
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la mateixa forma, sense que pugui variar-se la seva estructura, quedant-hi també a títol de
dipiûsit, podent disposar-ne 1'Ajuntament en tot moment, els pots, caixes, mobiliari i altres
objectes que són els relacionats en el paràgraf anterior.

12 . Els arrendaments que l'Ajuntament té concedits dels magatzems i locals en els carrers
de Cervelló i Egipciaques, corresponents a la part dels immobles l'ús dels quals es cedeix,
quedaran sense efecte donant-se oportunament comiat als arrendataris, i en el cas d'haver
de procedir judicialment i indemnitzar als llogaters, aquestes despeses aniran a càrrec de la
Diputació.

Els lloguers continuarà cobrant-los l'Ajuntament fins al moment en què els llogaters deixin
els respectius locals.

Els senyors D . Joan Maluquer i Viladot en nom i representació de la BIBLIOTECA DE C :vTA -
LUNv.\, i D . Josep Puig i Cadafalch en nom i. representació de l ' INSTITUT D 'ESTUDIS CATALANS,
accepten la cessió de conformitat amb les Bases o pactes transcrits, les quals prometen complir
i observar fidelment.

L'Excm . Sr. Alcalde dóna possessió als esmentats senyors, d'ambdós locals i llurs objectes,
als fins expressats, entrega que accepten de conformitat amb les Bases referides, i prenen per
sí mateixos possessió fent-se càrrec de tot el ressenyat.

De la qual cosa s'extén la present per triplicat i a un sol efecte, i signen els presents i altres
concurrents a l'acte, ço que el Secretari sotascrit certifica .—CosITE DE Gi`ELL.— J . MALUQUER

VILADOT . — J . PUIG I CADAFALCH . —J . MAINÉS.—LL . 1\IASSOT. —PERE COROMINES . —POMPEU
FABRA .—RAMON COLL.—A. RUBIÓ I LLUCH .—J . M . PI SU\ER .
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