
    

 

Ruta matemàtica 

Institucions dels segles XVIII i XIX on s’hi ensenyava matemàtiques a Barcelona 

 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

Una de les institucions de caràcter científic més antigues i emblemàtiques de Catalunya 

i Espanya és l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, situada a La Rambla núm. 

115. El seu origen es remunta al 18 de gener del 1764 quan, a l’època de la Il·lustració, 

setze barcelonins van fundar l’anomenada Conferència Fisicomatemàtica Experimental, 

amb el desig d’instruir-se en la física experimental. La Conferència va rebre el 

reconeixement reial i, al final del 1765, es transformava en la Reial Conferència Física. 

Si bé volia cultivar, inicialment, la física i la matemàtica va ampliar el seu abast a la 

història natural, la botànica, la química i l’agricultura. El 12 de desembre de 1770, la 

Reial Conferència Física va esdevenir la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de 

Barcelona i, el 1887, va adoptar el nom actual de Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona. 

 

Els jesuïtes, van destacar entre els ordres religiosos per la seva dedicació a 

l’ensenyament i el seu interès per la ciència i per les matemàtiques. A Barcelona, des 

del 1662, es van encarregar de gestionar l’Imperial i Reial Seminari de Nobles de 

Cordelles. En aquest Seminari o Col·legi de Cordelles, situat a La Rambla cantonada 

amb el carrer Bonsuccés, va ser on es va crear la primera càtedra pública de 

Matemàtiques de Barcelona. L’edifici actual de l’Acadèmia de Ciències i Arts és el 

resultat de la reforma d’un edifici, construït entre 1757 i 1761, per allotjar l’aulari de la 

càtedra pública de matemàtiques del Col·legi de Cordelles. Les classes de matemàtiques 

d’aquesta càtedra pública les va impartir, des del 1757 fins el 1765, el jesuïta Tomàs 

Cerdà, un dels introductors del nou càlcul a Espanya seguint el corrent newtonià. Poc 

després de l’expulsió del jesuïtes d’Espanya, l’any 1767, la càtedra de matemàtiques de 

Cordelles va passar a la Conferència Física que, en poc temps, va esdevenir Acadèmia 

de Ciències. El rei Carles III, l’any 1786,  cedí l’edifici que corresponia 

aproximadament a les aules de matemàtiques a l’Acadèmia, un cop desaparegut el 



Col·legi de Cordelles. La restauració de l’antic edifici s’inicià el 1883, a partir d’una 

iniciativa d’Àngel del Romero i Walsh (1823-1899), llavors president de l’Acadèmia, i 

l’arquitecte Josep Domènec i Estapà (1858-1917) va ser l’encarregat de donar-li 

l’aparença que podem veure avui en dia. 

 

A la façana de l’edifici actual de l’Acadèmia, entre d’altres elements, veurem un 

component singular, una banda llisa, que trenca la simetria i que té relació amb l’antic 

aulari de matemàtiques; també hi destacarem el medalló de terracota que simbolitza a 

Agustí Canelles el segon director de l’Escola de Nàutica de la Junta de Comerç de 

Barcelona (darrera visita de l’itinerari). 

 

Placeta Milans  

En el recorregut també veurem la plaça Milans (1853), una petita plaça amb 

components matemàtics. Presenta aparença circular (sembla una plaça rodona de 9m de 

diàmetre) però, de fet, és una aproximació a la circumferència mitjançant un 

pentadecàgon. La plaça va ser dissenyada per Francesc Daniel Molina (1812-1867), 

l’arquitecte municipal que va projectar també la Plaça Reial de Barcelona i que es va 

formar amb Josep Casademunt a la Classe d’Arquitectura de la Llotja, un ensenyament 

sostingut per la Junta de Comerç de Barcelona.  

 

Acadèmia Militar de Matemàtiques 

L’any 1720 es va crear l’Acadèmia Militar de Matemàtiques a Barcelona promoguda 

per Jorge Próspero de Verboom, l’organitzador del cos d’enginyers militars per ordre de 

Felip V. L’Acadèmia es va establir inicialment a la Ciutadella de Barcelona i el 1752 es 

va traslladar a l'antic convent de sant Agustí Vell, que s’havia rehabilitat i transformat 

en caserna militar després del deteriorament que havia patit durant la Guerra de 

Successió. Es pot encara contemplar l’edifici de l’Acadèmia al c/ Comerç 36. 

 

L’objectiu inicial de la institució era formar els oficials d’enginyeria, artilleria i marina. 

El seu primer director va ser l'italià Mateo Calabro, però el moment culminant de 

l’Acadèmia va arribar el 1739 quan es va establir un curs general de matemàtiques, 

redactat per Pedro de Lucuce (1692-1779), el segon director de l’Acadèmia, i destinat  

bàsicament a formar enginyers militars. Aquest curs comprenia tant les matemàtiques 

pures (aritmètica i geometria) com les matemàtiques aplicades que, llavors, 



s’anomenaven matemàtiques mixtes (cosmografia, estàtica, hidràulica, arquitectura, 

artilleria i fortificació). 

 

A l’Acadèmia es van formar els enginyers que s’encarregaren de fer les construccions 

militars de tots els regnes d'Espanya però els alumnes d'aquesta acadèmia també van 

treballar com a urbanistes, i van projectar el traçat de les noves ciutats i els nous barris a 

l'Espanya del segle XVIII.  

 

L’Acadèmia va deixar de funcionar el 1803 quan es van crear l’Acadèmia Militar de 

Zamora i l’Acadèmia d’Enginyers d’Alcalà d’Henares. 

 

La Facultat de Nàutica de Barcelona 

 

La Facultat de Nàutica de Barcelona que es troba al Pla del Palau núm. 18, és avui una 

escola de la Universitat Politècnica de Catalunya. De fet, és l’Escola més antiga 

d’aquesta universitat ja que la seva creació es remunta al segle XVIII. 

 

Als segles XVIII i XIX, la Junta de Comerç, òrgan de representació de la burgesia 

comercial, industrial i agrícola catalana, va crear tot un conjunt d’escoles gratuïtes de  

caràcter cientificotècnic. La primera d’elles va ser l’Escola de Nàutica que es va obrir el 

1770, justament el mateix any que la Conferència va esdevenir Acadèmia. La Junta va 

crear l’Escola de Nàutica atès l’interès que tenia per consolidar una expansió comercial 

amb Amèrica. El primer director i promotor va ser Sinibald de Mas (1736-1806 ), un 

marí de Torredembarra que va ensenyar geometria, trigonometria, resolució de 

problemes astronòmics relacionats amb la nàutica, cartografia, etc.  

 

Agustí Canelles i Carrera (1765-1818), frare trinitari calçat, matemàtic i astrònom, va 

ser el segon director de l’Escola de Nàutica de la Junta de Comerç de Barcelona, des de 

1806 i fins a la seva mort (tret del període de la Guerra del Francès). Va voler introduir 

la navegació científica en els ensenyaments de l’escola. Va ser, a més, un fervent 

defensor de la utilització del metre com a unitat de mesura universal i va acompanyar 

Pierre Méchain en el seu segon viatge (1803-1804) per mesurar l’arc de meridià 

terrestre. A ell es deu la invenció del “precisivo”, un cercle repetidor per fer mesures 

geodèsiques, aparell que va construir l’acadèmic artista, Gaietà Faralt (ca. 1758-1828).  



 

Tres dels matemàtics catalans més destacats del segle XIX van estudiar a l’Escola de 

Nàutica: el primer, Agustí Canelles, el segon un deixeble seu, Onofre Jaume Novellas 

(1787-1849), primer professor de la Càtedra de Matemàtiques creada per la Junta de 

Comerç (1819) i el tercer Llorenç Presas i Puig (1811-1875), deixeble de l’anterior que 

va esdevenir el primer catedràtic de matemàtiques sublims i mecànica racional de la 

Universitat de Barcelona el 1847.  


