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El treball que presento a continuació neix fruit del meu interès per Badalona, ciutat on vaig néixer. 

Anteriorment he realitzats altres treballs per al grau d’Història de l’art sobre el municipi com El Cinema a 

Badalona i L’estat de conservació de la Torre Pallaresa de Badalona. El monument ara mateix en vies de 

revisió per la comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per ser catalogat com Bé d’Interés 

Nacional, ha estat durant molt anys abandonat per les administracions públiques i pel mateixos 

ciutadans. Aquest treball pretén ser una contribució a la valoració del patrimoni badaloní.  
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I. Introducció 

Des de la segona meitat del segle XIV que Catalunya patia una crisi política, social, institucional i econò-

mica (Ferreres, 1991) deguda segons la historiografia tradicional als enfrontaments entre la noblesa i 

clergat amb la monarquia, les reivindicacions dels pagesos de remença i les lluites pel poder municipal a 

Barcelona entre la  Busca i la Biga. Totes aquestes desavinences culminaren en una guerra civil catalana 

(1462-1472) durant el regnat de Joan II. Finalitzada la guerra, amb el triomf monàrquic, Catalunya resta-

va absolutament en la misèria. 

 

Però la historiografia més moderna (Aventin i Salrach, 1998) fa un anàlisi diferent dels motius de la crisi 

catalana baix medieval: en primer lloc, s’apunta com una de les causes el decreixement demogràfic (pro-

duït per les epidèmies, les males collites i la fam així com el propi sistema feudal que patia d’un dèficit 

tècnic i de falta d’inversió)  que feu que minvessin les rendes tant, al camp com a la ciutat. Van seu uns 

anys de grans oscil·lacions del mercat monetari, encara que en el punt més àlgid de la crisi els preus dels 

productes agrícoles i industrials eren baixos (deflació), es prengueren mesures de proteccionisme en el 

comerç, es devaluà la moneda, s’evadia moneda i davant de la  manca de recursos monetaris 

s’endeutaren les institucions: incrementà el deute municipal, el de la Generalitat i el monàrquic, la qual 

cosa provocà la fallida de molts bancs catalans. Tot això, explica al seu torn les desavinences polítiques i 

el malestar social entre diferents classes socials: entre senyors i pagesos. Els primers volien cobrar més 

censos i obtenir mitjançant la coerció més rendes .  Entre la Biga, és a dir, l’oligarquia urbana barcelonina 

formada per grans mercaders importadors, banquers i rendistes i l’anomenada Busca, formada per me-

nestrals i mercaders (dedicats molts d’ells a l’exportació). I finalment, entre l’oligarquia tradicional i la 

monarquia enfrontades per mantenir l’una el pactisme parlamentari, la independència de la justícia, els 

control en la designació dels funcionaris reials però alhora també els seus privilegis i la monarquia que 

pretenia seguir amb el seu govern de caire autoritari, de poques reformes constitucionals i millorar el 

seu patrimoni.  

 

La fundació del monestir de Sant Jeroni de la Murtra  té els seus orígens en el monestir de Sant Jeroni de 

Mont Olivet al Penedès fundat al 1413 . La comunitat de frares es van establir en un primer moment a la 

torre Descortei   ubicada a Sant Pere de Ribes, i tingueren el nom de Sant Jeroni de la Vall de Mont Olivet. 

Posteriorment, el monestir va ser traslladat al mas de Ça Murtra  a la parròquia de Badalona i obtingué 

el nom de Sant Jeroni de la Vall de Betlem ubicat a la Serralada de Marina. Hi ha documentació sobre els 

orígens romans de l’establiment, no obstant en l’estudi dut a terme per Marta Prevosti es conclou que 

actualment no es conserva cap vestigi d’edificació romana . L’adequació de l’antic mas de Ça Murtra  en 

un monestir s’inicia poc abans de 1420. 

Les primeres constàncies documentals de construcció corresponen al segon decenni del segle XV. Les 
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obres  es perllongaran durant tot segle, pel que fa a la primera etapa constructiva. De la segona etapa 

constructiva es deuen l’ampliació de l’església, la hostatgeria anomenada Obra Nova, la torre prioral i 

campanar tot construït al segle XVI. Gràcies a la seva ubicació a les afores de la metròpoli barcelonina, va 

poder escapar de la febre “constructiva” del centre de Barcelona que ha fet que desapareguessin gran 

part dels monestir urbans després de l’abandonament  a partir dels “decrets” del govern francès.  Així és 

que s’ha pogut conservar l’estructura organitzativa de les diferents estances de tot el conjunt monàstic, 

format per església amb capelles laterals, claustre de dos pisos, refetor, torre prioral, campanar, celler, 

cuina, hostatgeria, i altres estances de serveis. L’església ha perdut la coberta i les capelles de la epístola 

però ha quedat el tester i les parets de la part d’evangeli. 

Al 1551 sabem que el monestir tenia edificat l’església, sagristia i quatre capelles, claustre quadrat i sala 

capitular. L’església té un cor fet amb roure de Flandes i una llibreria al cor. Les capelles estaven dedica-

des a Sant Cosme i Damià i a la Mare de Déu dels Àngels. Al claustre hi ha un pou i un brollador. Al claus-

tre de a dalt hi ha unes 20 celes, una llibreria i una infermeria .  

La Murtra va ser un dels llocs preferits per al descans dels reis  de la Casa Reial de Castella-Lleó i d’Aragó 

durant l’Edat Mitjana i Renaixement quan estaven a Barcelona, però aquest privilegi no es deu només al 

monestir badaloní sinó que fou una constant de l’orde jerònima que d’ençà la seva fundació al 1374 , els 

monjos de la comunitat van esdevenir els principals consellers i referents espirituals dels monarques, el 

qual va assolir el seu moment d’esplendor al segle XVI . Durant els anys de la seva esplendor el Monestir 

va rebre visites com la de Joan II, els Reis Catòlics, Carles I, Carles de Viana, on sojornaren freqüentment 

per descansar dels seus afers i demanar consell als monjos i aquest per agrair la seva hospitalitat van 

donar diners per a la construcció del monestir. Això determinarà algunes parts del monestir, com per 

exemple la intenció d’executar un segon claustre destinat als hostes, o bé la decoració amb els rostres 

dels reis en el claustre principal. El monestir va arribar a posseir una extensió gran de terreny i a dominar 

diferents nuclis religiosos (ex: església parroquial de Montcada i de Reixac, Tous, etc). La vida monàstica 

va perdurar fins al 1835 amb la desamortització de Mendizàbal, quan s’ incendià l’església, les capelles 

de l’evangeli i l’ala nord-est del claustre.  Fou  declarat Monument Historicoartístic l’any 1974 i actual-

ment és seu de l’àmbit Religiós i Cultural Francesca Güell i de la Fundació Catalunya- Amèrica. L’ordre no 

va créixer cap a d'altres països i això va provocar que després de la desamortització no quedessin monjos 

per reinstaurar-la . 
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1.1. Objectius del treball 

 

El present treball té com a objecte d’estudi: Sant Jeroni de la Vall de Betlem. Seguint els objectius dels 

TPF del Departament de Historia de l’art del curs 2012-2013, el treball ha de manifestar l’assoliment de 

les directrius bàsiques en la metodologia científica, saber treballar amb fonts documentals, etc. Per 

aquest motius, el treball de TFG adquireix el format de memòria i tractarà sobre tots els temes 

introductoris abans de realitzar un projecte d’investigació. 

 

El nostre objectiu és analitzar l’estat de la qüestió de la documentació referent a Sant Jeroni: la 

bibliografia i els documents originals. proposar-ne una classificació, és a dir, diferenciar si són font 

primària o bé historiografia,  analitzar les aportacions i poder entendre cadascuna d’elles dins de la 

tendència historiogràfica de la qual pertanyin. D’altra banda, també voldrem proposar els buits 

historiogràfics  base  d’un estudi  del monestir. 

 

Al començament d’aquest treball, he tingut com a principal dificultat poder definir quins serien els 

objectius, què és el que volia estudiar i com ho anava a fer. Durant tota la carrera d’Història de l’art, els 

treballs que he hagut de realitzar han estat comentaris d’obres, o bé l'estudi d’una obra des del punt de 

vista històric, estilístics, o bé des d' ambdues perspectives. Però mai el meu tema d’estudi havia estat fer 

un estat de la qüestió sobre tota la literatura d’un fet artístic. 

 

En aquest sentit, em calia doncs instruir-me en teoria de la metodologia científica, en un primer 

moment, per intentar definir què és un estat de la qüestió i intentar veure quins són els apartats i 

procediments que havia de seguir. Amb aquest propòsit he consultat obres com Rama (1989), Plazaola 

(1987), Dane (1997) o bé Paun de García (2003), entre altres.  

 

La pregunta que em vaig fer és què és un estat de la qüestió? ¿Hi ha un protocol estandarditzat formal o 

bé legitimat per ser usat per diferents estudiosos o usat en tesis i acceptat pels seus directors? Hi ha una 

manera correcte de fer un estat de la qüestió? o bé cada historiador pot aportar la seva versió? 

 

¿L’estat de la qüestió és només la historiografia o bé també pot fer referència a les fonts documentals, o 

bé a un grup més ampli i definir-se com totes les fonts per a l’estudi d’un determinat fet o manifestació 

artística? 

 

Revisant algunes tesis doctorals llegides a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Autònoma, he 

pogut arribar a la conclusió que no existeix un prototip estàndard per realitzar un estat de la qüestió en 

una tesi doctoral. No obstant, les últimes tesis tendeixen a incorporar una valoració de la literatura 

anterior en la part introductòria. 



Fase III: Sant Jeroni de la Murtra: un estat de la qüestió 

6 

 

 

Després de veure diferents possibilitats considero que la forma més completa de fer un estat de la 

qüestió sobre  el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, és analitzant totes les fonts documentals escrites. 

Entenem com a font documental escrita tant els documents històrics com la literatura artística. 

 

En un primer moment, vaig considerar la possibilitat d’estructurar l’estat de la qüestió a partir de les 

temàtiques que havien anat preocupant a la historiografia i a partir de la qual, construir el discurs 

històric del monestir. No obstant, hi havia la possibilitat  que el resultat fos un text pobre en aportacions, 

repetitiu i monòton ja que es tractaria d’exposar una sèrie de dades i dates sense cap transcendència i 

amb un fil conductor difícil de seguir. 

Per això, crec que la millor forma d’afrontar el TFG és des de l’anàlisi crítica  de les fonts a partir del qual 

introduirem el monestir de Sant Jeroni de la Murtra dins d’un panorama d’investigació més ampli i 

comprovarem necessitat de futurs projectes d’investigacions sobre la matèria que estem tractant. 

 

1.2. Finalitat 

 

Mitjançant l’estudi de les fonts i el seu posterior anàlisi  vull esbrinar quins són els buits temàtics per fer 

desprès una posterior recerca. 
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2. Fonts per a l’estudi del monestir de Sant Jeroni de la Murtra 
 

 

El corpus més important de documentació històrica de Sant Jeroni de la Vall de Betlem està composat 

pels escrits els monjos de la comunitat des de 1415, poc després de la seva fundació fins al 1835 amb la 

desamortització de Mendizábal. Posteriorment una part dels arxius van ser portats a la Delegació 

d’Hisenda de Barcelona i després a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). La documentació fa referència tant 

al monestir com a les seves rendes i possessions
1
. 

S’entén per fonts primàries les restes materials produïdes en el mateix espai temporal que el moment 

del qual aporten informació. 

Les fonts històriques que s’haurien d’usar en un estudi sobre història de l’art de Sant Jeroni de la Murtra 

les hem classificat en fonts escrites, fonts artístiques i fonts materials o arqueològiques. 

 

De les fonts escrites històriques hi destaquen, per l’abundosa informació que aporten, les Cròniques
2
 del 

monestir realitzades per Fra Francesc Talet al segle XVII, profés del monestir les quals foren continuades 

per Fra Diego Garcia pocs anys després. 

 

En segon lloc destaca, el document anomenat Capbreu de totes les possessions, rendes censos i censals 

del 1551 conservat a l’ACA en l’apartat de Monacals d’Hisenda volum, 2491 en el qual s'hi inclou una 

descripció sobre del monestir a data de 1551, interessant per tal de saber com estava el procés 

constructiu.   

 

En tercer lloc, el fragment del llibre de despeses del procurador de Sant Jeroni de la Murtra 1484 

conservat a l’Arxiu Josep M. Cuyàs. Destaca per ser un document on es reflecteixen totes les desepses 

del procés constructiu del monestir. Ens dóna noticia dels operaris que van intervenir, dels materials que 

van comprar, etc. 

 

En quart lloc, figuren les Actes capitulars 3834, degudes a l’ampliació de l’església del segle XVI. 

 

En cinquè lloc, Capítols per a la construcció d’una hostatgeria nova en el monestir de Sant Jeroni de la 

Murtra (1550) conservat a Arxiu de la Corona d’Aragó, Monacals d’Hisenda, lligall 281.  

 

Per una altra banda, cal mencionar altres fonts documentals directes. Són documents públics de caire 

notarial, administratiu i econòmic, és a dir, fonts escrites documentals sense intencionalitat històrica, 

dintre d’aquest apartat destaquem, el testament de Bertran Nicolau
3
, el contracte de venda del mas de 

                                                 
1
Hi ha una relació de documents conservats sobre el monestir. Vegeu: Costa i Paretas (1973).  

2
Conservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó en el volum 2516. 

3
Es conserva una còpia del segle XV procedent de la marmessoria de Sant Jeroni de la Vall d’Hebrón. ADB, Sant 

Jeroni de la Vall d’Hebron, 18, nº31, s.n. 
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la Murtra de 1291

4
, la butlla papal de Benet XIII que autoritza la constitució d’un nou monestir jerònim a 

Bertran Nicolau de 1403
5
, la carta fundacional del monestir de Sant Jeroni de la Vall de Montolivet 1413

6
, 

l’autorització de Bertran Nicolau al trasllat del monestir a la Murtra 1415
7
, l’autorització del capítol 

General al trasllat el monestir a la Murta
8
 i el contracte de compra- venta del mas de la Murtra al 1416

9
. 

 

La importància de l’estudi vindrà determinada per la qualitat de les fonts que s’utilitzi: i aquesta qualitat 

s’obté tant per la quantitat de fonts com per la fiabilitats d’aquestes. Un dels principals criteris que 

posseeix la història de l’art per determinar si una font és de qualitat i fiable ve donada per l’autoria, tant 

si es parla de fonts històriques escrites com historiografia. Si és un autor reconegut per la seva 

trajectòria, ser el principal mestre d’un àmbit aleshores aquestes fonts són considerades de màxima 

fiabilitat.   

 

Per la seva rellevància històrica i ser una font directa o primària, farem un petit esment a Capbreu de 

totes les possessions, rendes censos i censals de 1551
10

, manuscrit de caràcter econòmic que formava 

part del desaparegut arxiu del monestir. Aquests tipus de documents recollien la realitat concreta d’un 

feu, un lloc o una parròquia
11

 molt important per als francs alous, per tenir comptabilitzat totes les 

possessions.  Per això, trobarem una enumeració de totes les rendes del patrimoni de la comunitat, 

possessions rústiques, censos emfitèutics o censals.  

  

La Murtra va començar a ser independent, és a dir, a no tenir que pagar un cens a partir de 6 d’agost de 

l’any 1329 quan Jaume de Santcliment, propietari de la casa de la Murtra per la pabordia del mes de 

maig de la catedral de Barcelona, intercanvia amb aquesta uns alous que tenia al terme de Badalona pel 

de la citada casa.  

 
Aquest document és de vital importància pel que fa al procés constructiu del monestir i perquè ens parla 

d’altres dades que les desconeixíem perquè han desaparegut. A data de 1551 el monestir consta 

d’església amb cor, sagristia i quatre capelles laterals, llibreria del cor, el claustre quadrat i acabat amb 

pintures i armes en un cantó, dos capelles a fora l’església: la de Sant Sebastià i la nostra senyora dels 

àngels (desapareguda), la sala capitular (desapareguda) que tenia un altar consagrat a Sant Cosme i 

Damià “ lo capitol de volta amb un altar de Sanct Cosme y Sanct Damya”, un pou, un sortidor, el refetor, 

                                                                                                                                               
 
4
Còpia conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó a la secció Monacals d’Hisenda, vol. 3753, fols.17-19r 

5
Còpia del segle XVI. ACA, Monacals d’Hisenda, vol. 3833, fols. 1r-1v. 

6
Còpia del segle XVI ACA, Monacals d’Hisenda, vol. 3833, fols. 3v-9r. 

7
Còpia del segle XVI. ACA, Monacals d’Hisenda, vol. 3833, fols. 15r-17r. 

8
Còpia del segle XVI. ACA, Monacals d’Hisenda, vol. 3833, fols.17r-18r. 

9
Còpia del segle XVI. ACA, Monacals d’Hisenda, vol. 3833, fols. 19v-25r. 

10
 Conservat l’original a ACA, Monacals d’Hisenda, 2496. 1551 20r-21r.  

11
  A l’Edat Moderna als Països Catalans hi regia un sistema de drets de propietats i jurisdicció que es remuntava a 

l’època medieval i es basava en la divisió de dominis pròpia de l’emfiteusi, dins de la senyoria (Ardit , 2005) 
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celler, cuina, claustre al primer pis, 19 o 20 celles, una llibreria, el portal de Maria mater, infermeria, 

Capella de Sant Onofre ab un gentil retaule y una bona campana. El moment de la descripció el monestir 

està gairebé ja tot construït.  

 

La font principal que nodreix totes les informacions de la historiografia  sobre el procés constructiu és La 

primera crònica del monestir escrita per Francesc Talet al segle XVII, que recull totes les dades 

administratives, econòmics i afers quotidians des de 1421 fins a 1600. La sort ha volgut que es conservés 

i arribés fins a nosaltres un document el qual fou usat pel cronista de la Murtra fer confecció la crònica, 

unes pàgines d’un llibre de despeses (estem parlant d’una font directe). Les pàgines foren trobades al 

2008 per Dolors Nieto historiadora del Museu de Badalona. El document es conserva a l’arxiu Josep 

Maria Cuyàs del mateix museu. Diaz ha realitzat un estudi del qual ha publicat algunes conclusions i la 

transcripció del document original a Díaz (2012). En les pàgines hi ha anotades les despeses dels anys 

1483-1484, període durant el qual el claustre estava en ple rendiment constructiu. 

 
El llibre de despeses era fet pel pare procurador i com consta en les constitucions de l’orde jerònima 

(Díaz, 2012: 24)
 12

, era l’encarregat de portar la comptabilitat dels béns. Gràcies a les conclusions de Diaz 

podem saber les característiques de la confecció del document: no s’anotaven sistemàticament els 

apunts, en el moment que es generaven, sinó que segons l’estudi i confrontació amb altres documents 

ha fer la hipòtesi que segurament acumulava tots els albarans, àpoques  i rebuts dies abans que hagués 

de presentar el llibre de comptes als diputats i arquers. El pare procurador, passava llargues estances a 

Barcelona, com es deixa constància a la crònica, estava al carrer d’en Cuch i a partir de 1536 al carrer 

Sant Pere més Baix on estigueren fins al segle XIX (Barraquer, 1906: 270). 

                                                 
12

 Diaz ha estudiat profundament les fonts del monestir i els estaments de cadascun dels frares. El treball publicat on 
exposa tot ho estudiat es l’estudi introductori de Díaz (2013). 
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1.2. Altres fonts directes: les descripcions dels visitants del monestir 

 

Ara s’acaba de parlat de la documentació produïda pel monestir la qual és un fidel testimoniatge de la 

història del cenobi, i constitueix la font primària la qual ha servit als historiadors per recrear els 

esdeveniments que hi succeïren. És sabut que com a fonts primàries aporten un coneixement bastant 

més directe i objectiu que els produïts per la historiografia.   

No obstant, s’han conservat altres fonts primàries no produïdes en el si del cenobi, són aquelles 

descripcions de il·lustres visitants que van veure amb els seus propis ulls la construcció del monestir o 

van formar part de la seva història.   Seguidament exposo les descripcions que fins ara tinc constància, 

sens perjudici de futures troballes . 

 

En primer lloc, Pèire de Marca (1594-1662), historiador, polític i bisbe de Paris, segons Cuyàs (1975a: 67) 

té una descripció sobre els barris i en concret de la Murtra. Va ser enviat a Catalunya com a visitador 

general al 1644 durant la guerra dels Segadors i, secretament, com a vigilant de l’ordre públic en les 

absències dels lloctinents, restà en terres catalanes fins 1651. Durant aquests anys com historiador que 

era va aplegar nombrosos documents (Gran Enciclopedia Catalana i Chamorro, 2004) per escriure un 

llibre que primerament s’anomenà Catalonia illustrata, però que després s’hauria de dir Marca Hispanica, 

sive limes Hispanicus (Paris, 1688). Alguns dels documents que espoliar van ser de Jeroni Pujades, 

cronista català (1568-1635)  que escrigué Crònica universal del Principat de Catalunya així com Flosculi i 

algun de Diversos que Pèire de Marca s’endugué a França i ara són a la Bibliothèque Nationale de París. 

Villanueva deixà ressó de la visita De Marca pel monestir “ El sabio Arzobispo Marca, que aduvo por acá, 

y estuvo muy de siento trabajando en el monasterio de PP.Gerónimos de la Murta” en Villanueva: (1851: 

44). 

 

En segon lloc, Francisco de Zamora (1757- 1812) escriptor i funcionari (des del 1784 va ser alcalde del 

crim a Barcelona i oïdor de la Real Audiència de Catalunya) amb la seva obra Diario de los viajes hechos 

en Cataluña de 1787,  es fa mereixedor d’una mirada al seu treball tant en quant va estar a Badalona
13

 i 

per tant, es converteix en font directe dels avatars de la vila i del Monestir. Aquest Diari va ser fruit 

suposadament d’un encàrrec del govern per conèixer i documentar la situació de Catalunya
14

 entre el 

1785 al 1790, (Llobet, 1970). Gràcies aquest viatge i als coneixements que adquirí, Floridablanca el va 

nomenar Comissari General d’una comissió d’investigació des de 1791 arran de la Revolució Francesa. El 

manuscrit inèdit Viajes hechos en Cataluña por don Francisco de Zamora, tomo 1, del 1787 es troba a la 

Biblioteca Nacional de Madrid (registrat amb el número 18.0409) en la secció de Manuscrits
15

. Es tracta 

d’un volum de 323 folis enquadernats. En el volum consten onze sortides i el total de dies de viatge foren 

                                                 
13

 L’última sortida de Francisco de Zamora, del 9 de gener al 6 de febrer de 1790, que apareix reflectida en el seu 
Diari és la que fa a l’Empordà i la costa mediterrània amb el següent itinerari: a les Guilleries, Santa Coloma, Girona, 
Banyoles, Besalú, la Jonquera, Port de la Selva, Begur, Blanes, Badalona y Barcelona (Llobet, 1970). 
14

Segons Gran Enciclopèdia Catalana (versió online). 
15

És possible que l’exemplar de la Biblioteca Nacional sigui una còpia, ja que conté errors de transcripció i espais en 
blanc (Llobet, 1970). 
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145, però la sortida que és rellevant pel present treball fou la del 9 de gener al 6 de febrer de 1790 ja 

que visità entre altres poblacions Badalona. El total de dies de viatge foren 145. 

 

En tercer lloc, Jaume Villanueva i Astengo (1763-1824), erudit i monjo dominic
16

. Va escriure Viage 

literario a las iglesias de España, en deu volums (1803-21) com a cloenda de l’encàrrec del ministre 

Pedro Ceballos que tenia com objectiu investigar i copiar llibres i còdexs conservats a les esglésies i 

monestirs d’Espanya. Amb motiu del viatge va visitar Sant Jeroni de la Murtra i va relatar suscintament 

en el volum XIX els manuscrits que allí es conservaven
17

:.Villanueva havia sentit parlar dels magnífics 

còdexs que el monestir posseïa, els qual foren els principal motiu del viatge, però gran part d’aquests 

havien estat traslladats a la biblioteca de la biblioteca del Marquès de la Romana a València, una de les 

biblioteques més importants de l’època a Espanya segons el mateix autor (Villanueva, 1851: 2). Els autors 

que el citen a Villanueva són: Barraquer (1906: 266) quan fa el judici estètic sobre l’escultura del Sant 

Crist o quan parla de la biblioteca (Barraquer, 1906: 268). L’afany per conèixer el territori espanyol, van 

ser molt importants per conèixer molta documentació dels arxius abans que es destruïssin primer en la 

desamortització del 1835 i més tard en la setmana tràgica 1909 o la guerra civil.  

 
En quart lloc, el Baró de Maldà o Rafael d’Amat i de Cortada (Barcelona, 1746- Barcelona, 1818) 

18
 

Cinquè Baró de Maldà i escriptor de l’obra escrita en català Calaix de Sastre, un dietari personal format 

per 73 volums escrits entre el 1763 fins la seva mort, el qual es considera una font de primer ordre per 

conèixer la Barcelona del s. XVIII
19

  i pel que al present treball correspon, permet apropar-se a la 

Badalona i al Monestir en dita època, doncs, el Baró malgrat que residia a Barcelona comptava entre les 

seves diverses propietats amb la Torre de Can Peixau, masia badalonina on passava estades temporals 

(Cuyàs, 1975a). 

Les primeres publicacions dels textos del Baró de Maldà consisteixen en fragments del dietari
20

, i 

apareixen a inicis del segle XX, amb títols com Festes celebrades a Barcelona en los anys 1806 i 1807 per 

la beatificació del V. Dr. Josep Oriol (1908), Excursions d'en Rafel d'Amat Cortada i Senjust per Catalunya i 

Rosselló en l'últim quart del segle XVIIIè (1919) i Un Viatge a Vic en 1808: memòries del Baró de Maldà 

(1925), entre d'altres. El 1954 Alexandre Galí publica el primer estudi complet sobre la vida i l'obra de 

l'autor, Rafael d'Amat i de Cortada, Baró de Maldà: l'escriptor, l'ambient, premi Aedos de biografia 

catalana, que inicia el camí per a l’estudi en profunditat del Calaix de sastre
21

. 

Algunes de les dades que el Baró proporciona sobre el monestir de Sant Jeroni i de Montalegre i que cal 

fer esment són : parla sobre la veneració de la imatge del Sant Crist i la seva llegenda així com de la dita 

capella del Sant Crist “...[queda al entrarse a la iglesia a la vanda esquerra, tota adornada de escultura y 

                                                 
16

 Segons la Gran Enciclopèdia Catalana (online). 
17

 Villanueva, J. Viage literario a las iglesias de Espanya (1803-1821). 
18

 Dates biogràfiques segons la Gran Enciclopèdia Catalana (versió online). 
19

 Segons Subirana (2011). 
20

 Només es pot consultar una còpia parcial realitzada per E. Santana (1936-1939) a l’Arxiu d’Història de la Ciutat ja 

que la major part de l’obra resta inèdita en mans dels descendents del Baró. 
21

 Informació proporcionada per Escriptors.cat. Vegeu Bibliografia per Rafael d’Amat.  
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dorada igualment que lo altar.]...[Lo campanar és quadrat y prim donat de color bermell y llistas blancas, 

té una prou grosa y sonora campana, semblant a la de Barcelona, y altre campana en lo finestral a la part 

oposta de est, sent una campaneta més petita; lo de la grosa és a la vanda de mitgdía y lo altre a 

tramontana. Sobre el referit campanar són las petitas campanas del rellotge y forma quatre petits archs 

pulidets. Adornan també lo convent, per part de fora, dos o més mirandas en sos ànguls que rematan ab 

cucurulla y sas teulas envernisadas y de varios colors...] (Amat i de Cortada, 1919). 

Si pel que fa al seu valor històric, com a font ja que es tracta d’un relat de camp on l’autor explica i 

descriu tot allò que veu i viu, quant al valor literari de l’obra Calaix de Sastre en té poc, es caracteritza pel 

seu to satíric i humorístic. 

 

Per acabar, altres descripcions d’estrangers que van recorre el principat  són  H. Swinburne, va viatjar per 

España en els anys 1775 i 1776, J. Talbot Dillon, que al 1782 va publicar a Londres una obra sobre la 

historia natural de España i que es refereix parcialment a Catalunya; Ph. Thickness té algunes 

descripcions sobre Catalunya, J. Towsend també va viatjar per la península en 1786 i 1787, agafa més 

importància i extensió(Llobet, 1970).  
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2. La historiografia de Sant Jeroni de la Murtra 
 

A la historiografia del l’art gòtic li ha preocupat poc l’arquitectura després del quatre-cents, és a dir, el 

gòtic tardà desenvolupat al mediterrani amb poca exuberància decorativa i deixant de banda la 

magnificència de les grans fàbriques bastides en l’anomenat gòtic de plenitud dels segles XIII i XIV. 

Dins d’aquesta llacuna de la historiografia vers l’arquitectura baix medieval, cal situar l’objecte d’estudi 

d’aquest treball, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra
22

 fundat al 1413 pel mercader barceloní Bertran 

Nicolau, el qual està situat a les afores de Badalona. El monestir és exponent dels últims exemples 

d’arquitectura gòtica a Barcelona, juntament amb l’església de Sant Antoni Abat, el monestir de Santa 

Maria de Jerusalem, el Palau de la Generalitat i el Palau de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest panorama 

ha estat estudiat per Carbonell (.....) on exposa les aportacions de la literatura artística sobre el gòtic 

tardà a Catalunya. 

El Monestir ha estat inclòs en obres de caràcter general del segle XX com Las casas de religiosos en 

Catalunya de Barraquer i Roviralta
23

, L’art Gòtic català de Cirici Pellicer
24

, Los monasterios Jerónimos 

Españoles de J.A. Ruiz Hernando
25

, L’art gòtic a Catalunya dirigit per X. Barral, les quals són una anàlisi de 

caire formalista i amb informacions extretes de la historiografia clàssica del monestir (SIGÜENZA, etc). Hi 

manca un estudi  que emmarqui el monestir dins del context de l’arquitectura meridional del segles XV-

XVI. I on s'exposin les raons que portaren a les solucions arquitectòniques preses en la construcció del 

monestir de SJM, tot a partir d’un estudi interdisciplinari que el defineixi com la conseqüència de raons 

sociològiques, estètiques, històriques o antropològiques. 

Per tal d’obtenir estudis més profunds de SJM s’ha de recórrer a la historiografia local badalonina, la qual 

des dels anys cinquanta del segle passat s’ha preocupat cada vegada més per temes artístics de la ciutat i 

en particular per Sant Jeroni de la Murtra. El primer historiador del segle XX que s’enfrontà al tema fou  

Gaietà Soler a Badalona : monografia historich-arqueologica
26

.  Després continuà Font i Cussó
27

, 

publicant en revistes locals les seves investigacions sobre el cenobi, destaca per ser el primer que fa 

investigació en arxius i usa per primer cop la Crònica del monestir. El tercer historiador és J.M. Cuyàs i 

Tolosa l’historiador badaloní per excel·lència degut a la magna obra Historia de Badalona
28

. La seves 

fonts són principalment documents de l’arxiu del monestir i de Santa Maria de Badalona conservats a 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó. El resultat de les investigacions va donar fruït a la monografia Resumen 

histórico del monasterio de San Jerónimo de la Murtra
29

, Llibre V de les Actes capitulars, i els 

                                                 
22

A partir d’ara farem servir les abreviatures la Murtra o bé SJM per referir-nos al monestir. 
23

Barraquer (1906). 
24

Cirici (1979). 
25

Ruiz Hernando  (1997). 
26

Soler (1890). 
27

Font (1980). 
28

Cuyás (1978: 151). 
29

Cuyàs (1975b). 
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nombrosíssims articles publicats a la revista Amistad a partir de 1973, on transcriu la primera crònica del 

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra feta per Fra Francesc Talet al segle XVII. 

Cada cop hom s’aproxima a una història que segueix mètodes més científics. Es passa de la mera 

descripció de l’edifici i de repetició de la història tradicional del Monestir elaborada per Sigüenza, Espinal, 

Barriga entre d'altres, a estudis elaborats mitjançant la verificació i consulta directa de les fonts
30

 i 

evitant les dobles citacions, que induïen a possibles errors. 

Seguint la iniciativa d’aquests pioners investigadors badalonins es troba a Carles Díaz Martí al qual se li 

deu la majoria de progressos en el coneixement de la història de la Murtra en l’actualitat. Basats, igual 

que els seus antecessors, en l’exhaustiva recerca en arxius.   

Per tant, és a través de l’estudi de les fonts documentals que es pot avançar en el coneixement tant 

històric com artístic del monestir. Fins aquest punt i pel que fa, a la historiografia badalonina no he fet 

una distinció entre historiografia i historiografia de l’art ja que entre els autors locals molts cops 

s’entrecreuen les disciplines i no es fa diferenciació, tractant tant temes de la fundació, del procés 

constructiu, de l’escultura del Sant Crist  com de les visites de personatges il·lustres. Els estudiosos fins 

ara citats són tots de la branca de la història i no estan especialitzats en l’art. La literatura estrictament 

artística del cenobi badaloní queda relegada a uns pocs estudis isolats  basats en temes molt concrets. 

Aquests són: El claustre del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra i la iconografia de la Magdalena de 

(Rosas: 1978b). L’art barroc al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra d’Alexandra Chavarría i Arnau (1995: 

29-34), Restauració del refetor de Sant Jeroni de la Murtra de Reyes Jiménez Garnica. De tots aquests 

exemples pel seu caràcter més general destaca una monografia: El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra 

d ‘Aymar i Revolta. 

 

2.1. Primers intents historiogràfics  del segle XVII 

 

Fins aquí, he esbossat una visió general dels estudis del monestir. D’ara endavant vull detenir-me més en 

cada  historiador, els temes que s’han estudiat i com ho han fet.   

La historiografia de SJM comença molt aviat, amb la Historia de la Orden de San Gerónimo de Fra José de 

Sigüenza, publicada per primera vegada l’any 1600 per la impremta Real i constituí la primera crònica 

oficial de l’orde jerònima, la qual era de recent fundació (1373). El segle XVI és molt prolífic?en la 

redacció de les històries de les ordes religioses en Espanya, possiblement per legitimar la seva antiguitat 

i àdhuc la seva rellevància en el si de l’església espanyola
31

.És en aquesta cursa prosaica que Sigüenza 

comença a escriure Vida de San Gerónimo publicat al 1595 i la Segunda y Tercera Parte de la Història de 

la Orden de San Gerónimo 
32

, al 1600 i 1605  respectivament. 

                                                 
30

Fonts documentals i històriques que s’han conservat. 
31

A l’apartat Estudi Preliminar Sigüenza (2000 :7) es fa ressò de les antologies històriques de les ordes que al segle 
XVI es van escriure. Per exemple la dels agustins, benedictins, carmelites, cartoixans, cistercencs, dominics, 
franciscans, mercedaris i trinitaris. 
32

La quarta part fou escrita per Santos al segle XVII i la Cinquena per Nuñez  i Salgado al segle XVIII. 
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L’obra de Sigüenza comprèn la historia de l’orde durant els seus primers dos-cents anys (1373-1573). El 

Capítol General de l’orde Jerònima va encomanar a Sigüenza aquesta tasca l’any 1594 i se li entreguen 

els escrits originals que havia començat a escriure Fr. Juan de la Cruz a partir del penúltim Capítol 

General del segle XVI
33

. 

Abans de l’obra de Sigüenza hi va haver altres esforços historiogràfics de l’orde, que han estat estudiats 

per Madrid (1961)  Francisco J. Campos i Fernández de Sevilla
34

. El primer intent d’historiar l’orde està 

documentat en el capítol general de 1458 quan Fr. Alonso de Oropesa insta a tots els altres priors dels 

monestirs a realitzar una tasca de recollida de dades sobre els frares més il·lustres
35

. Aquestes notes van 

ser recopilades i enviades al monestir de Bartolomé de Lupiana i alguns convents en van guardar una 

còpia
36

.   

El resultat de la comanda d'Oropesa fou l’obra Crònica de los frayles de la orden del bienaventurado Sant 

Hieronymo publicat a Alcalà de Henares l’any 1539 del frare Pedro de la Vega, el qual se li va encomanar 

de realitzar la historia de l’ordre al mateix temps que a Sigüenza se li va  encomanar de realitzar  una 

biografia de Sant Jeròni, però la història de Pare Juan de la Cruz va quedar inèdita. Les referències a la 

crònica de Fra Pedro de la Vega en l’obra de Sigüenza (1907) són nombroses: pàg. 162. Tomo 1 1906. 

Tomo 1 1906 pàg. 22, pàg 52 “nuestro primer cronista” pàg. 75, 98, 162 dóna la referència exacta Cap. 1 

Lib 1. 

Les referències que Sigüenza (1906) fa de la Murtra es troben entre les pàgines 294-297 de la segona 

part i constituiran el principal referent per historiar el període fundacional, del qual tota la literatura 

posterior sobre el monestir es basà
37

. 

 

Les aportacions de Frai José de Sigüenza són: el fundador i l’aportació econòmica de 14000 lliures, una 

descripció paisatgística del lloc, la llicència de l Papa Benedicto XIII, la Butlla Papal de  la primera ubicació 

a Montolivet. Sigüenza, va extreure la informació ,com s’ha vist, del relat que els mateixos frares de la 

comunitat badalonina van realitzar per encàrrec de diferents capítols generals, es té documentat el 

capítol general de 1458 sent prior general Alonso de Oropesa i al mateix capítol que es va ordenar que 

Sigüenza escriguis la historia.  Aquesta voluntat de recopilar les dades de tota l’orde coincideix amb el 

moment en què es realitza la primera crònica de la Murtra de fra Francesc Talet feta durant els primers 

anys del segle XVII. Aquesta obra ha estat citada a partir de Font i Cussó als anys 50, amb el nom  “la 

crònica del monestir” o bé simplement “crònica”. Font i Cussó es referia al que ara s’anomena La primera 

crònica de Sant Jeroni de la Murtra encara que el nom que porta a la coberta del manuscrit és “Llibre 

                                                 
33

Els manuscrits originals que els monestirs van enviar estan conservats a la Biblioteca de l’Escorial. Han estat 
estudiats segons ens indica  Madrid (1961)  per P. Villalba en el Pròleg de la Historia del Rey de los Reyes. 
34

Aquest dos últims autors han realitzat l’Estudi preliminar de Sigüenza (2000). 
35

Segons ens exposa el mateix SIGUENZA, a História de la Orden de Sant Gerónimo 1907 volum I. pàg. 382  dins de 
les descripcions dels fets que feren en el capítol general de 1458. Exposi el mètode que havien de seguir els priors 
per odre d’Oropesa: primer derivar-ho al frare més adient del monestir i segon, que es valguin de la memòria dels 
frares de més edat. 
36

Els manuscrits que ordenen enviar en el capítol general de 1458 van ser vistos per Fray José de Sigüenza i Fra 
Pedro de la Vega. 
37

Miret (1993)  és lúnic autor que no fa esment directe.  
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primer en lo qual estan continuats tots los que són estas priors y lo que en son temps ha succhit, de l’any 

1413 fins lo any 1604, a hon se tròban moltas notícias y cosas curiosas, ab sa taula a l’últim, escrit per lo 

senyor fra Francesch Talet, prior que fou dos vegades del present monastir de la Murtra[...], continuant 

en lo libre segon per lo pare fra Diego Garcia” (Díaz, 2013).  

El manuscrit es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó amb el nom Memorias sobre los priores desde el 

año 1421 a la secció Monacals d’Hisenda volum 2516 (còdex en paper, està incomplet
38

). En Díaz (2013) 

hi ha publicat per primera vegada de forma íntegra la Primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la 

Murtra. A l’apèndix documental ha afegit la continuació de la crònica inclosa en el mateix còdex de la 

primera crònica però escrita per un altre autor (desconegut) a finals del segle XVII i un priorologi 

conservat en un volum de l’antic arxiu monàstic. 

Els autors que han estudiat el manuscrit de forma directa són J.M. Cuyàs i Carles Díaz Martí. El manuscrit 

no va ser consultat per la historiografia fins 1973, com ho demostra que la primera edició del estudi 

monogràfic Resumen histórico del monasterio de San Jerónimo de la Murtra de CUYÀS de 1943 (Díaz, 

2013) no faci esment i en la reedició de 1975 en canvi, és la font principal. A partir de la seva descoberta 

ha estat font indispensable per parlar sobre SJM, per la pluralitat de dades valuoses que es troben. Díaz, 

que va començar els seus estudis al 2002, primer va valer-se de les transcripcions de Cuyàs però a partir 

de 2007-2008 començà l’estudi directe. 

Els historiadors en referir-se a la crònica han utilitzat les transcripcions fetes per CUYÀS de forma 

periòdica en publicacions badalonines a partir de 1973.   

L’obra s’estructura per capítols, ordenats cronològicament per priorats. En les pàgines del còdex original, 

a l’encapçalament s’especifica el nom del prior del trienni corresponen, si es el primer o segon trienni i 

quina posició li pertoca en el còmput total de priorats del monestir (posem un exemple: Segon trienni 

del Pr. Fra Joan Pons. Tercer Prior de la Murtra. Any […] (Font i Cussó va  poder consultar la segona 

crònica conservada a l’ACA, en canvi, la primera restava en un lloc desconegut. (Díaz,  2013: 34; Font, 

1980: 214). L’article on dóna aquesta informació és La mort del compte de Santa Coloma en les cròniques 

de sant Jeroni de la Murtra, primer edició de l’any 1980 a 62 articles no ens informa de l’any d’edició de 

l’article, però Díaz (2013) creu que deurien ser cap a l’any 1962. Més informació sobre la suposada 

desaparició de les primeres cròniques es pot trobar a  Torres Amat (1836: 612-613). En les qual diu que 

les cròniques de Talet van ser perdudes al 1822. 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
38

Segons el recent estudi de Díaz (2013: 30) considera que l’actual exemplar que es conserva està fragmentari. 
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2.2. Historiadors del segle XVIII 

 

Hi ha una sèrie d’historiadors del segle XVIII que també van dedicar unes paraules al monestir són Bernat 

Espinalt , Antoni Montserrat i Joseph Barriga i Sala.   

 

El primer autor, Bernat Espinalt malgrat fou català de naixement, professionalment administrador del 

correu de València (Torres Amat, 1836) i fou autor de l’Atlante Español
39

 entre 1786-1789, és una 

descripció dels països catalans ens setze volums.  Basant-se pel que fa a la fundació a Sigüenza, el més 

destacat és el comentari sobre el Crucifix que havia a la capella del mateix nom, talla quatrecentista 

pintada per Lluis Dalmau, la qualifica de “preciosa” i “maravillosa”. També és el primer autor que posa 

per escrit la llegenda que embolcalla l’origen de la imatge: feta per dos àngels que es feien passar per 

frares franciscans peregrins. Aquesta llegenda serà contada també per Joseph Barriga i Sala en Historia 

de la Villa de Badalona i en Barraquer (1906: 261-274). Explica que la imatge del Sant Crist era molt 

famosa i rebia moltes visites tan nacionals com estrangeres. Visites reials: Joan II d’Aragó, reis catòlics 

Fernando i Isabel. 

 

D’altra banda, destaquen dos historiadors badalonins que se’ls considera els primers d’aquesta localitat. 

Antoni Montserrat, considerat per historiografia de Badalona com el primer historiador badaloní, fou 

rector i vicari de la parròquia de Santa Maria de Badalona durant 1752 a 1795. Intel·lectual  compartí 

amistat amb el Marqués de Llió, fundador de la Real Acadèmia de les Buenas Letras i Francesc Zamora.  

La seva obra mai ha estat publicada de forma íntegra sinó fragmentàriament transcrit a Cuyàs (1936). i a 

l’article titulat Badalona al segle XVIII. Fragments de Antoni Montserrat
40

. Lamentablement i degut a que 

no hem tingut accés directe a l’estudi, el nostre comentari no pot ser complet, ja que la informació 

extreta d’aquest autor es basa en les citacions d’altres autors i en la transcripció que va abans 

esmentades. El document es conservava a l’arxiu Parroquial de Santa Maria però Barriga comenta que la 

part referent a tradicions i llegendes sobre el monestir va fer servir la obra de Antoni Montserrat. 

Del fragment transcrit a l’article Badalona al segle XVIII
41

 només aporta algunes dades sobre 

l’emplaçament i el barri de Canyet, del qual hi destaca la frondositat, la abundosa aigua que hi ha i la 

fructificació de les terres, fins hi diu que “ofrece a la vista un paraíso y forma de jardín delicioso”
42

 

L’altre pioner badaloní és Joseph Barriga i Sala va realitzar l’obra titulada Història de Badalona (1793-

1794) durant dos estius consecutius, mentre estudiava Teologia escolàstica a Barcelona 
43

, estudis que va 

finalitzar al 1794. Finalment abandonà la carrera escolàstica per cursar estudis de medicina.  Ell mateix 

ens informa que el motiu que l’ha portat a escriure la historia és “ la falta que de ella tenía mi amada 

                                                 
39

 Vegeu: Espinalt (1778). 
40

 Badalona al segle XVIII. Fragments d’ Antoni Montserrat. Badalona: Carrer dels Arbres Núm. 21 (1982), p. 17-24 
41

Op. Cit. 
42

Transcripció realitzada per Cuyàs (1936:  199) 
43

Ell mateix ens informa d’aquestes dades al començament de l’obra. Transcripció realitzada per Cuyàs (1975: 67). 

https://sinera.diba.cat/search~S171*cat/t?Carrer+dels+arbres
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patria, [...] más abundante en hazañas que en escritores”
44

 Entre els historiadors que cita hi ha Corbera, 

Pere de Marca, Bernart Espinalt, Garivay, Feliu, Pujades i Beuter
45

. 

Al 1975 només existia una còpia conservada a Can Barriga que és la que va poder consultar en Cuyàs i 

Tolosa
46

, hi havia una còpia guardada fins al 1936 per Mn. Josep Riera, després es va destruir. L’obra restà 

inèdita fins que al 1975 Cuyàs la inclou fins Historia de Badalona, vol. 1. Serví de font historiogràfica per 

les obres dels historiadors badalonins del segle XIX, Solà i Seriol i Gaietà Soler (Carreras, 1991). Està 

dividida en capítols, el que ens interessa és el VII titulat Del Monasterio de San Gerónimo de la Murtra. 

Pel que fa a les fonts que usa pel capítol referit a SJM, pel període fundacional usa a Sigüenza (1906), per 

fer una descripció del terreny i la ubicació fa servir Espinalt (1778: 349) i també per descriure l’escultura 

del Sant Crist que decorava la capella del mateix nom. Finalment parla de les guerres que han saquejat la 

Murtra i Recull de llegendes i tradicions (recollides per Montserrat). 

 

 

 

                                                 
44

Transcripció de Cuyàs (1975: 68). 
45

Aquesta informació sobre Barriga l’hem extret de la transcripció realitzada per CUYÀS de l’obra de Jaume Solà i 
Serial publicada al llibre Història de Badalona vol. I, pàg. 117 en el capítol que porta per nom “Algunas reflexiones 
para la aclaración de lo referido en los tres últimos capítulos sobre la dominación cartaginesa en España y á lo que 
en particular ataña á Bétulo” On hi ha un compendi dels diferents historiadors que s’hagin tractat la fundació de 
Barcelona. 
46

 Segons ens  informa el mateix autor a Cuyàs (1975: 66). 
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2.3. Les excavacions arqueològiques a Sant Jeroni de la Murtra 

 

Les excavacions arqueològiques del monestir s’inicien al 1890 amb Gaietà Soler autor de Badalona: 

Monografia Historich- Arqueologica. El capítol VII Sant Geroni de la Murtra està dedicat al monestir, on 

es repeteixen les dades bàsiques sobre la fundació, les visites reials, dades de la llibreria i de la detrucció. 

Malgrat consultà arxius documentals
47

, no avança en l’estudi històric. Per la seva breu descripció de 

l’estat de l’edifici al 1890,  és a dir, cinquanta anys després de la destrucció parcial de la Murtra 

constitueix una font directe. L’embolcalla un sentiment romàntic al veure les runes i estat desolador del 

l’antic monestir. No obstant, hagi escrit una monografia històrica, quest autor cal situar-lo  entre els 

precursors de l’arqueologia local que volgueren a través de  l’estudi directe del estudi poder aprofundir 

en la seva història. Destaca per la seva tasca arqueològica a la Badalona decimonònica, moment en què 

el passat comença a important a un sector cultural de la ciutat i s’inicien les excavacions del carrer Lledó 

i del Carrer de la Via Agusta que acabarem amb l’actual subsòl de la ciutat amb 3.400 m² de ciutat 

romana, visitable actualment. 

Al segle XIX es van realitzar diverses excavacions. Mn Gaietà Soler va buscar la tomba de Mn. Jaume. 

R.Vila de la qual va trovar “un bonich paviment de rejola de València del sigle XV, conservat sota’l 

inscripció de cap clase, presenta sols per dibuix fulles que d’últims del passat sigle á la vista apareixia;….” 

El centre de Restauració de Bens immobles de la Generalitat de Catalunya la restauració d’algunes de les 

pintures al fresc que s’hi conserven. 

Entre els anys 1972 i 1973 sota la direcció de Joan Bacarises i l’assesorament de Cuyàs es realitzen 

tasques de neteja de la capella del Roser. Van trobar el paviment de rajola de València de principis del 

segle XVIII, i una sepultura coberta amb un revoltó ocult per una llosa, aquesta estava trencada i 

reparada de l’any 1714. 

L’any 1979 el Museu de Badalona va portar a terme unes excavacions arqueològiques a la capella dels 

Dolors. Es va trobar el paviment original del segle XVII i al mig una sepultura també d’aquest moment, 

pertanyent al Dr. Enveja i la seva família. 

L’estiu de 1991 es va iniciar l’excavació de la nau de l’església, dins el marc  de l’Estiu 91, Fem-lo Nostre” 

de l’Institut de Serveis a la Joventut de la Generalitat de Catalunya .les tasques eren excavar, netejar i 

numerar els materials, i ajudar en les tasques de dibuix i planimetria. 

La zona excavada va ser de 10 x 7 metres des de l’actual presbiteri. 

Les conclusions sobre les excavacions de 1991 és que l’arqueologia no ens pot ajudar en determinar les 

cronologies precises de l’arquitectura conventual, ja que els materials que van aparèixer cobreixen un 

espectre cronològic molt ampli i gairebé tots els estrats documentals són de reompliment. 

Per tant, hem de recórrer a les fonts escrites que ens informen que de l’inici de construcció de l’església, 

(segons diu la memòria de la campanya d’excavació de sant Jeroni de la murtra 1991: aquesta primera 

edificació estava constituïda per una sola nau, i dues capelles laterals per banda pàg. 44), el segon 

                                                 
47

Cita l’Arxiu de la Curia episcopal, pàg. 105, i les actes capitulars de 1752 fins 1832. 
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moment important, fou l’ampliació de l’església  en llargada entre els anys 150 i 1532-1535 es construeix 

una nova capçalera, sagristia i dues capelles més (Sant Miquel i Els Dolors), la pavimentació amb rajoles 

de València de l’església l’any 1687 i el saqueig posterior incendi l’any 1835. 
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3. La historiografia de Sant Jeroni al segle XX 
 
 

El primer històriador del segle XX, en tractar el monestir és Gaietà Barraquer i Roviralta (Barcelona, 

1839-Barcelona, 1922). Fou eclesiàstic, historiador i canonge de la seu de Barcelona al 1903. La seva 

importància en l’actual treball rau en què proporciona una de les primeres fonts directes de l’estat del 

Monestir després de l’exclaustració al 1835, constitueix el primer historiador amb veritable vocació 

historiador de l’art que usa fonts historiogràfiques (Sigüenza, Bernat Espinalt, Barriga i Sala), el treball de 

camp i fons orals per documentar-se  i fa una descripció molt detallada on podem notar la seva 

sensibilitat artística i que la consideració de l’art és important. 

L’obra de Barraquer està dedicada a l’estudi dels ordes religiosos catalans. Els títols més rellevants són: 

Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, en dos volums i escrit al 1906. 

La segona obra és  Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, en quatre volums i 

escrit al 1918. 

En l’obra Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, en el capítol 12è està 

l’apartat referit a Sant Jeroni de la Murtra: fa esment de la seva fundació fent referència a l’obra de 

Sigüenza i citant alguns paràgrafs literalment. Com a material innovador s’adjunten dues fotografies de 

l’estat del monestir una de les restes del temple de J. Flaquer de 1893, i l’altre del fotògraf José Teixidor, 

del costat occidental. Així com dues fotografies del propi autor: del Claustre, datada al 1899 i de l’ala 

nord del claustre, de 1904. 

Barraquer també destaca les visites i aportacions al Monestir de figures il·lustres, les fonts que utilitza 

són: Sigüenza (pel Rei Joan II, Ferran el Catòlic i la seva muller Isabel i Carles V); Dietaris de la Generalitat 

extractats per José Coroleu en el Correo Catalán del 15 de novembre de 1892, pàg. 11 (es parla de la 

trobada dels Reis Catòlics amb l’ambaixador francès el 13 de juliol de 1493); Manuscrit inèdit Història de 

la villa de Badalona, de Joseph Barriga
48

 (visitaren el Monestir Carles VI amb la seva dona i el seu fill 

Filibert de Saboya, altres dignitats eclesiàstiques i Monsier de Marca
49

). 

Barraquer també utilitza l’observació directa i fa una descripció detallada de l’estat del Monestir i 

s’adjunta un plànol de la planta del Monestir dibuixat a mà. Pels retaules que adornaven l’església 

entrevista a diverses persones destacant al Reverent  Dr. D. Joaquín Pujol i Rosés, venerable sacerdot fill 

d’una casa pairal veïna del monestir. I per l’explicació de l’escultura del  Sant Crist  utilitza Villanueva en 

el seu Viaje literario. Tomo XIX , font que també fa servir per descriure la biblioteca, fent especial esment 

al llibre d’Heràldica
50

 que segles més tard Barriga citarà en la seva obra ja que molts nobles van poder 

                                                 
48

Joseph Barriga, clergue resident a l’església parroquial de Badalona al 1793 i 1794. 
49

En el text apareix com “arquebisbe de Paris” fet que indica indiscutiblement que parla de Pèire de Marca, al qual 
dedico un apartat propi. 
50

Villanueva “…colección heráldica repartido en cuatro grandes volúmenes de folio, en los cuales pinta distribuidos 
por clases todos los escudos de armas de las iglesias catedrales, monasterios, abadías de canónigos regulares, Reyes, 
ciudades, familias principalmente de Cataluña con algunas noticias históricas en muchos de estos artículos.”. 
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establir els seus llaços heràldics gràcies als més de 2300 escuts que apareixien en el llibre escrit a 

principis de segle XVII, segons consta en una altra font que Barraquer també consulta Diccionario de 

escritores catalanes de D. Félix Torres Amat. En aquest cas, pren rellevància l’observació directa per part 

de l’autor del llibre d’heràldica, format per quatre volums que a les darreries del s. XIX estava en mans 

d’un particular a Barcelona, demostrant així, com la Biblioteca llegada per Ramon Vila al segle XVII era de 

gran valor i com havia passat després dels periples de la desamortització a ser molt escassa i minvada
51

. 

 

Quant a l’Arxiu Monestir, el qual aplegada documents sobre el patrimoni i les persones, Barraquer en té 

notícia mitjançant tres fonts: l’obra de Sigüenza; l’entrevista a un antic monjo (P. D. José Ciuró, el 20 de 

diciembre de 1883.) que ara resideix a Barcelona i els fragments que ell mateix pogué observar de l’arxiu 

d’Hisenda de Badalona (Sala 3a). 

 

Per una altra banda, l’autor explica que el Monestir posseïa un important patrimoni consistent en terres i 

béns (camps de vinya, d’ametllers, bosc i hort etc adjacents al Monestir; camps i casa a la parròquia de 

Montcada i Reixach; el bosc anomenat Bosch Vilarò; el Bosc de Puig Catellà; el bosch Bonich; la Torre del 

Mar o Torre Nova situada a Badalona; es lloga el Mas Oller o Casa Sans situada entre Sant Andreu del 

Palomar i Santa Coloma de Gramanet; una finca amb molí anomenada el Castell; Torre Ribera a Santa 

Coloma de Gramanet; la casa de la procuradoria que el Monestir tenia a Barcelona al Carrer Baix de Sant 

Pere) informació que prové dels anuncis de les seves ventes (expropiacions) per l’Estat els anys 1821, 

1822 i 1823 en el Diari de Barcelona. 

 

Per últim, Barraquer explica com està formada la comunitat i com s’organitza per portar a terme les 

seves activitats diàries. 

 

Per a la història de l’art, Barraquer ens ha deixat un comentari formalista i estilístic molt detallat amb un 

lèxic especialitzat que serà el referent a seguir pels demès historiadores de l’art en quant a la descripció. 

Fill del mateix temps, la sensibilitat artística de Barraquer s’oposa a la de Villanueva, el qual centrat en 

tenir coneixement de la història eclesiàstica dels pobles que recórrer i es diferència notablement de 

Barraquer, ja que en la seva descripció només dedica unes poques paraules a fets artístics. Com ho 

demostren aquestes paraules de Villanueva: “poco más hallé digno de memoria, sino es un crucifijo de 

buena escultura en la iglesia. La fábrica de todo el monasterior es de tiempo de la fundación en el siglo 

XV”. 

 

 

                                                                                                                                               
 
51

Segons el propi Barraquer testimoni directa de les restes de les obres de la biblioteca a finals del SXIX. 
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El llegat de Font i Cussó (1910-1988) en la història del monestir és diversa, interessat per temes d’un 

ampli espectre temàtic es nota una predilecció cap a l’art, seguint la tendència iniciada per Barraquer a 

principis de segle. Encara que va ser autodidacta en temes d’història i arqueologia s’hi va dedicar tota la 

vida, sent soci fundador de l’Agrupació Excursionista de Badalona, membre del patronat del Museu i 

dirigint les exvacions del subsòl romà durant els anys trenta del segle passat. Com articulista destaquen 

les aportacions en revistes com La voz de Badalona i el Butlletí del Centre Escursionista de Badadalona. 

Els articles que destaquem són Del Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, El Sant Crist de Sant Jeroni 

de la Murtra i la seva capella, Felip II i Sant Jeroni de la Murtra, Pierre de Marca a Sant Jeroni de la 

Murtra, entre altres. Tot el corpus d’escrits de Font i Cussó ha estat recopilat i publicat amb el títol 62 

articles de 1980. 

 

La importància dels estudis de Josep Maria Cuyàs i Tolosa (1904-1994) recauen en el fet que va fer una 

ingent tasca d’arxiu, la qual ens ha possibilitat avui de tenir un coneixement molt més ampli de Badalona 

i especialment Sant Jeroni de la Murtra. Afirmava tenir una còpia de gairebé tot l’arxiu de Sant Jeroni de 

la Murtra, de l’arxiu parroquial de Santa Maria
52

, de l’arxiu municipal i de nombrosos arxius particulars. 

També ha cercat a l’arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Diosesà, l’arxiu de la Catedral, l’arxiu Notarial, 

l’arxiu de la “Real Academia de Buenas Letras”, el de la Vegueria, el del Seminari i el de la Biblioteca de 

Catalunya
53

. 

 

                                                 
52

Destruït al 1936 però que Cuyàs va poder fer-ne una còpia abans. 
53

Cuyàs i Tolosa, Josep Maria. Història de Badalona. Volum I pàg. 42 
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3.1. Últims estudis de Sant Jeroni de la Murtra 

 
Jaume Aymar i Ragolta , és llicenciat en Història de l’art  per la Universitat de Barcelona i delegat diocesà, 

està vinculat a Sant Jeroni de la Murtra des de 1974. Actualment porta els oficis litúrgics del monestir 

que es celebren cada diumenge al monestir. És un dels principals historiadors de l’art en actiu que 

segueixen aprofundint en SJM. La seva principal obra publicada correspon a la monografia El monestir de 

Sant Jeroni de la Murtra editat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona l’any 1993 el 

qual es un resum- guia per un itinerari de totes les facetes del monestir per una comprensió general per 

al visitant o al lector no especialitzat. Resumeix tots els estudis realitzats en el moment, hi destaquen 

Sigüenza, Cuyàs, Font I Cussó, Barraquer i al final de llibre proposa una bibliografia bàsica. 

Més que per investigacions de caire artístic destaca  la seva aportació a la historiografia del Monestir en 

temes referents a les visites reials i de personatges il·lustres i a la reunió entre Cristòfor Colom i els Reis 

Catòlics a la Murtra a les acaballes del segle XV. 

 

Carles Díaz Martí, llicenciat en Història, és el principal investigador actualment en actiu, ho demostra el 

fet de la recent publicació al març de 2013 de la transcripció i estudi crític de La primera crònica del 

monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Francesc Talet. El seu interès pel cenobi ha anat in crecendo a 

partir de l’any 2000 quan començava a publicar articles a la revista Carrers del Arbres. Els articles més 

importants són Descripció De Sant Jeroni de La Murtra a Mitjan Segle XVI (2002), Primera menció del 

futur monestir de Sant Jeroni de la Murtra (2004), L’Obra Nova de Sant Jeroni de la Murtra (2010) i Un 

fragment del Llibre de despeses del procurador de Sant Jeroni de la Murtra (2012). Aquests venent 

motivats per l’estudi de diferents fonts primàries que ha trobat als arxius. Són articles explicatius en els 

quals dóna les bases per a la seva comprensió i al final hi adjunta la transcripció del manuscrit. El fet, 

com hem dit abans que sigui llicensiat en Història determina que no investigui en temes artístics, encara 

que sí  ho fa sobre l’arquitectura: sobre la cronologia, la distribució de les estances, els seus mestres de 

cases.  Des dels primers articles del 2002 fins als publicats recentment es nota un augment progressió de 

la no dependència de fonts secundària i l´ús cada vegada més usual de fonts primàries i investigació en 

arxius. 
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4. Les manifestacions artístiques al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. La literatura artística 
 
 

Les manifestacions artístiques que podem trobar al monestir són arquitectòniques les quals hi 

destaquen el refetor construït per manament i donació de Joan II, el claustre finançat una part pels reis 

catòlic, l’escultura del Sant Crist pintat per Lluis Dalmau al segle XV i la incorporació d’un retaule al segle 

XVII per Domènec- Rovira al segle XVII.  

 
Els jerònims es van basar en el model arquitectònic franciscà i dominic, afegint també algunes 

característiques dels cartoixans els quals tenien grans similituds per la vida eremítica que portaven. No 

van tenir una intenció conscient de crear un model, ja que ni en el capítol general de 1415 ni en cap de 

les moltes fundacions no es parla sobre la arquitectura. Per tant, tenim un ordre que no té 

preestablertes una pautes ja estandarditzades i que l’organització vindrà donada pel desenvolupament 

de la vida monàstica i per les voluntats del fundador (Mateos, 1999).  
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En primer lloc, el  refetor constitueix l’estança acabada i conservada més antiga del cenobi, està ubicada 

a la part nord. A la historiografia li ha preocupat saber les dades bàsiques de construcció: datació, 

elements arquitectònics, ajudes econòmiques, etc. Però no s’ha preocupat per quin mestre de cases la 

van bastir. El cronista no troba les despeses que es van derivar de la construcció del refetor, i conclou que 

per tant el monestir no el va pagar dels seus diners, sinó que és una donació . Aquesta donació la va fer 

Joan rei de Navarra i futur Joan II d’Aragó. El cronista aporta com a font de les  seves paraules la primera 

clau de volta que hi ha al refetor on hi apareix “Rex Joannes me fecit” . Però realment, el fet, de no 

aportar cap apunt comptable, no sabem exactament la data de construcció . Altres dades que aporta el 

Cronista ( Díaz, 2013) són la pavimentació del refetor al 1453, la confecció de la vidriera amb una reixa 

entre 1463-1464, la impostació entre 1478-1481 de fusta les parets del refetor i finalment les dades de 

cloenda de les obres són 1483-148654, moment en el que fra Gabriel Andreu
55

, va pintar les claus de 

volta del refetor, claustre i sala capitular i I al trienni següent van fer una gran vidriera pel refetor.  

 

En segon lloc, el claustre, recinte de planta quadrada amb galeries que donen a un pati central element 

més significatiu del monestir. Actualment l’estat de conservació és bastant bo malgrat l’ ala nord-est hagi 

desaparegut per el incendi que hagué al 1835. Com a elements importants del claustre cal destacar la 

multitud de decoració escultòrica que hi presenta, escuts a les mènsules interiors i bustos a les mènsules 

a tocar del pati interior. Altres elements són el sortidor (1573) i el pou (1469).La crònica ens informa que 

es va tardar uns quaranta anys en construir-lo, malgrat això els mestres d’obres van vetllar per continuar 

l’estil primer i donar una uniformitat de formes. La primera crònica de la Murtra el cita per primera cop 

al 1467 quan els monjos pagaren 13 sous al bisbe de Barcelona per beneí el claustre i el capítol (Díaz, 

2013: 168). Els mestres de cases documentats són a partir de 1465 Jaume Alfons
56

, Joan Çafont
57

 i a Pere 

Basset. A la crònica conventual hi ha moltes esmenes al procés de construcció del claustre, per exemple 

durant el trienni de 1472-1475 quan s’esmenta que es continua efectuant el claustre de a dalt58, En el 

tercer trienni de fra Jaume (1464-1466) s’observa com a tasca més important la continuació de les obres 

del claustre
59

 i es fan les vases sepulcrals del claustre que estan davant el capítol. En el trienni del pare 

Jaume Tàpies (1469-1472) es va fer el pou de dins el claustre, davant la porteria, el qual per fer-lo es va 

demanar als consellers de Barcelona les pedres d’un pou que hi havia davant de la capella de Sant 

Sebastià (en temps del cronista), junt a la llotja de Barcelona (Díaz, 2013). 

Trienni de fra Pere febrer 1472-1475,  el cronista es lamenta de les grans despeses que es feren per fer el 

                                                 
54  Important descripció per les dades sobre els materials i tècniques de construcció : explica com portaven les 
pedres de Montjuïc, les síndries, els treballadors, picapedrers, mestres de cases i fusters. 
55

 Gabriel Andreu, va desenvolupar diferents càrrecs dins del monestir, entre ells, prior durant el trienni 1491-1494. 
A més de pintar les claus de volta del monestir, també va il·luminar les caplletres de diferents llibres confeccionats 
al monestir. 
56

 La categoria professional d’Alfonso de Baena és “Mestre d’obres”, el qual juntament amb Pere Basset i a expenses 

del abat Giuliano della Rovere (futur Papa Juli II) van construir al 1476 el claustre antic de Montserrat (Ráfols, 1989). 
57

 A l’Apèndix documental de l’article Díaz (2012), consta el pagament al juny de 1484 de  Joan Çafont segons diu el 
mateix document, era mestre de cases.  
58 S’anomena els materials: molts quintars de guix, bigues i llistons, carretades de pedra de Montjuïc de 
Barcelona, despeses per als mestres de cases. (Díaz, 2013). 
59

 Dada que quedà reflectada en el Llibre de Despeses de 1465 (no es conserva íntegrament). 
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claustre a causa d’haver de pagar als mestres de cases, que no foren pocs. 

A la planta baixa està cobert per voltes de creueria quatripartites  apuntades amb nervis que acaben en 

una clau de volta esculpides figurativament la majoria i policromada. Set arcades per cada costat del 

claustre cadascuna té dos arcs apuntats sustentats per una columna. Una anotació que crec interessant 

és que en comptes d’utilitzar mènsules per distribuir el pes de la coberta i fa amb pilars que actuen de 

contraforts.  

L’acabament dels nervis estan suportats pel mur acabats per permòdols i a la l’altre banda de la galeria 

per petites mènsules que es recolzen en el pilar. Destaca notablement la decoració aportada que vesteix 

cada petit recó recordant els comitents que van aportar beneficis per edificar-lo.  

Els materials dels quals estan fets són: els murs exterior de pedra de Montjuic fet molt acusat pel color 

típic grisos., els contraforts de l’angle més proper a la porta de l’església són de maó seriats (Aymar, 1993: 

8). Els murs interiors són de maçoneria. Les columnes són de pedra nummulítica de Girona, els plements 

són construïts amb maó enguixats que havia estat pintat amb ratlles imitant carreus. Els monjos del 

monestir coïen els maons i el formigó de calç. Un sistema molt més barat, per aquesta raó van pintar 

ratlles perquè sembles pedra i donar-li més valor.  

El tipus de capitell és molt semblant al tipus de capitell del claustre del Monestir de la Cartoixa a Tiana 

els quals foren portats des de Girona amb vaixell i realitzats de manera prefabricada l’any 1440
60

.Al 

primer pis cobert amb enteixinat de fusta. La galeria està formada per 15 arcs rebaixats sostingut per 

columnes de bases i capitells llisos. Pel que fa a la cronologia tenim que datar-lo al trienni de 1472- 1475 

el qual fou prior fra Pere Febrer.  

 

La historiografia sobre l’escultura del Sant Crist, que decorà la capella del mateix nom del monestir de 

Sant Jeroni de la Murtra ha estat un tema recorrent, malgrat no s’avança en el coneixement de 

l’escultura des de els articles publicats per Cuyàs a la revista Amistad (vegeu bibliografia) i Font i Cussó 

als anys 80 del segle passat. Les principals fonts històriques que posseïm són La Crònica de Francesc 

Talet, les descripcions que feren personatges històrics i diversos contractes recollits per Madurell i 

Marimon.  La imatge del Sant Crist
61

 va ser realitzada al segle XV per un escultor desconegut, però 

pintada per Lluis Dalmau
62

. La capella
63

 construïda cap l’any 1460, estava ubicada a dins de l’església, 

però al segle XVIII va ser trasllada a una nova ubicació on hi havia la Sala Capitular i l’antic espai que 

                                                 
60

  S’han conservat els contractes que especifica la procedència gironina dels capitells i bases del monestir cartoixà. 
(Dalmases i José Pitarch, 1984). El tema de les manufactures al gòtic i el fet de que era freqüent està tractat a Espa-
ñol (2002).  
61

 En la transcripció que fa de la Crònica del monestir es pot extreure que  és un crucifix, que va ser feta a partir de 

donacions  com les de Ramón Bertràn i Antoni Vinyes. El cronista diu que esta tant ben acabada amb tot els detalls 
anatòmics.  De la descripció del cronista és nota el gust realista que impera en l’època, el segle XV. En l’any 1455 
consta en el Llibre de Despeses una apunt comptable per fer la capella i el Sant Crist: “cotó, ayguacuyt, set o vuyt 
pannes de suro, la cortina y altres ninyerias” (38 sous i quatre diners). 
62

 La imatge del Crucifix va ser feta gracies al mossèn Ramon Bertran i Melchieor Tintorer al 1454. 
63

 El mestre de Cases va ser “Pellicer”. 
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ocupava va passar a ser anomenat Capella de la Verònica. Domènc Rovira
64

, al segle XVII va construir un 

altar que emmarcava la imatge
65

. De l’arxiu del monestir Font i Cussó aporta informació sobre la 

cronologia del Sant Crist. La primera vegada que s’anomena el Sant Crist, segons Font (1980), és en el 

document de 1453 referent al plet entre els monjos de Sant Jeroni i el Paborde de Badalona enfrontats 

per quines haurien de ser les rendes a pagar pel <<bassí>>
66

  de les ànimes i les presentalles al Sant Crist. 

I al 1460 se li atorguen una sèrie de butlles
67

. Cuyàs (1975b) cita a Barriga (1794), però aquest en parlar 

de l’escultura parla de la llegenda que donà  origen a l’escultura, produïda per dos àngels- peregrins de 

l’ordre de Sant Francesc. 

Hi ha una cita més en l’escrit de Cuyàs, Don Rafael de Amat i Cortada, Barón de Maldà el 28 de mayo de 

1794, torna a remarcar el realisme de l’escultura. Finalment ens dona noticia de la destrucció de la 

imatge al 1936.  

 

L’estança amb més problemes historiogràfics és l’església degut a què fou la primera part de les obres del 

monestir i s’ha perdut les primeres planes del manuscrit de la Primera Crònica de Francesc Talet. La 

narració comença a partir de 1420 i per tant, anteriorment no tenim informació. Les primeres notícies 

sobre la construcció de l’església a la Crònica les trobem construint la capella al 1451 i el retaule dels Set 

Goigs de Nostra Senyora
68

). En aquestes dates l’església ja deuria estar acabada, fet que no demostra 

que no el cronista no aporta més dades fins a l’ampliació al segle XVI.  Dels vestigis que han quedat 

podem veure que estava formada per nau única, capçalera poligonal, capelles laterals69 i cor alt sobre als 

peus70, és l’anomenat model dels Reis Catòlics, característic del segle XV.  

 

                                                 
64

 Malgrat que en les cròniques no especifica qui es l’autor si Domènech- Rovira el Jove o Domènech- Rovira el Vell, 
però per les aportacions de Esteve (1991) creiem que es tracta del vell. 
65

 Tenim constància de que al segle XVII es realitzà un nou retaule per al Sant Crist, s’entén que la imatge fou la 

mateixa del segle XV però es renova el retaule que l’envolta per ennoblir-lo. Se li encarrega a l’escultor guixolenc 
Domènech- Rovira. A la parròquia de Sant Martí de Teià va encarregar a Domènech-Rovira un Sant Crist amb la 
condició que fos igual que el de la Murtra excepte la predel·la que a Teià havia de ser de fusta enfront del de pedra 
de Badalona. (Madurell, 1970). 
66

 Font i Cussó  escriu “bassi” de les ànimes, però en català normalitzat es fa servir la paraula bacina, per referir-se a 
la safata per demanar almoina. La paraula bací també existeix però significa safata usada pels barbers o bé un ins-
trument musical. Diccionari de la llengua catalana. Segona Edició. Versió online. Disponible a < http://dlc.iec.cat/> 
(consultat 24-08-2013). 
67

 una butlla de pergamí del 25 abril de 1460 en la qual concedeix Don Arnaldo Roger de Pallàs, patriarca 
d’Alexandria i Bisbe d’Urgell a totes les persones tindran 100 dies de perdó. L’arquebisbe de Tarragona concedeix 
40 dies, el Bisbe de Elna altres 40 i el bisbe de Vich altres 40: total 220 dies. 
68

 Ubicació capella, Capella i retaule construït per donació de per donació de Aldonça Bastida, la qual feu esculpí les 
seves armes tant a la capella com a al llibreria. S’ha conservat aquest escut a l’arrencament de l’arc  de la Capella del 
Roser de l’església del monestir.  Pel que fa  la construcció de la llibreria, si que hi ha moltes partides de despeses 
dels anys 1450 i 1451. 
69 La existència de capelles obertes a la nau centra serà habitual en totes les esglésies i tindran un caràcter funerari. 
Es col·locaren vases sepulcrals inclús en el presbiteri  originarà la compartimentació mitjançant reixes que serviran 
per aïllar l’àmbit privat del devot enterrat i la seva família i l’àmbit públic de l’església (Mateos, 1999). 
70 El cor té una importància cabdal ja que ho té la musica pels jerònims. Sempre es situa als peus i en alt, sistema 
generalitzat en Castella durant el regnat dels Reis Catòlics però que ja podem beure en esglésies aragoneses i 
navarreses en el segle XIV i inclús anteriorment. De totes formes aquesta disposició es convertirà en quelcom 
obligatori dins la ordre jerònima és bastant normal que es prolongui per sobre de casi la meitat de l nau per tant la 
part inferior serà una mica fosca (Mateos, 1999). 
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4.1 Altres articles sobre temes específics de Sant  Jeroni de la Murtra  

 

Aquests articles són  primerament, el realitzat per Reyes Jiménez (Jiménez, 1994) sobre la restauració de 

la pintura mural del refetor al 1990 pel Servei de Restauració de la Generalitat de Catalunya. L’article 

aporta les dades tècniques de la restauració de la pintura mural fet entre 1554-1557 per commemorar la 

visita de Carles I a la Murtra i també la restauració de les pintures murals que envoltaven els elements 

arquitectònics les voltes de creueria.  

 

En segon lloc i pel que fa a l’art pictòric del segle XVII, s’ha escrit un article anomenat L’art barroc al 

monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Alexandra Chavarría i Arnau. Ens explica el canvi de gust artístic 

produït al segle XVII que transformà la fisonomia del cenobi introduint nous element decoratius, Segons 

la autora aquesta decoració comença al 13 d’octubre de 1600, en estil barroc. Aquesta data és quan es 

va acordar retaule de l’altar major, que en substituiria un de més antic. Retaule realitzat segons projecte 

de Damià Vicens (Sant Feliu de Guíxols 1550- Sant Jeroni de la Murtra 1612). La forma del retaule era de 

6 taules, l La part central estava constituïda per una escultura que representava el naixement de Crist i 

possiblement es trobava dins un nínxol practicat a la paret de l’altar. Pel que fa a la iconologia, les dues 

taules mostraven l’adoració dels Reis Mags i dels pastors. Les taules superiors representaven Sant Jeroni 

fent penitència i altres moments de la vida del fundador, lliurement escollides per fra Damià. 

 

El tercer lloc, és el realitzat per Joan Rosàs i Reverter, llicenciat en Història de l’art, té diversos articles 

dedicat a la ciutat, però referent a l’art del monestir el més important és El claustre del Monestir de Sant 

Jeroni de la Murtra i la iconografia de la Magdalena  (Rosàs, 1978b). El qual fa un estudi sobre la 

iconografia  de les claus de volta dedicades a la Magdalena. 
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Conclusions 

 

Són nombrosos els escrits sobre la història del monestir badaloní de Sant Jeroni de la Murtra. Però no hi 

ha tants que incideixin en qüestions artístiques, és a dir, estudis que expliquin i intentin esbrinar les 

formes i estils arquitectònics del monestir, les manifestacions i llenguatges artístics que es van 

desenvolupar. Sant Jeroni de la Murtra no ha estat objecte d’estudi per als historiadors de l’art, 

exceptuant alguns estudis específics i de poc abast.  

 

L’estat de conservació pèssim en algunes estances principals com: l’església; la pèrdua de l’anomenada 

obra nova (albergueria); la llibreria; la capella del Sant Crist i el crucifix; els retaules; els còdex il·luminats 

i la pèrdua d’una part de la pintura que coronava el refetor, han estat la causa que els historiadors no 

hagin trobat interessant aquest conjunt ja que, dificulta el gaudi estètic immediat que enlluerni als 

historiadors. Certament, el monestir ha patit tota una sèrie de successos desafortunats els quals han 

menyscabat el seu estat actual.  

 

El segle XVI, segle en el que es realitzaren les ampliacions i s’acaba la fàbrica del cenobi, a Catalunya es 

comença a imposar models renaixentistes. És una època d’hibridació on el model gòtic perdura però 

amb combinacions d’un nou estil. Els edificis religiosos no obstant, no es veuen tant afectats en aquest 

segle per la incursió del canvi d’estil. En aquest període sols veurem indicis en edificis de caire civil. Els 

edificis de la baixa edat mitjana al Barcelonès pertanyen a l’estil anomenat gòtic meridional, estil que 

influencià el sud de França i la mediterrània occidental. La seva manera de concebre els espais el 

diferencien del gòtic del nord: la relació alçada- amplada s’equilibra; la carència d’elements escultòrics 

decoratius o l’ús de materials austers. Tot plegat converteix l’arquitectura meridional del segle XVI en un 

estil sobri. A més a més, la reduïda solvència econòmica i el fet que no vingueren aires renovats 

procedents d’Itàlia impossibilità la incorporació de les tendències renaixentista i perllongà  l’estil gòtic.  

 

Malgrat, el període de crisi en què es construeix SJM constitueix un vestigi de la història de l’art local i 

per tant, necessària per obtenir una història de l’arquitectura catalana més amplia i completa de la baixa 

edat mitjana a Catalunya durant els segle XV i XVI. El fet que el conjunt sigui d’una confecció pobre, es 

una conseqüència de la crisi econòmica, religiosa i política de la baixa edat mitjana a Catalunya i és en 

aquest context que s’ha d’entendre l’obra.  

 

Per aquests motius que s’exposen anteriorment, els investigadors han volgut centrar-se en aspectes 

històrics que legitimin el paper que va tenir en la història, és per això que hi ha estudis sobre les 

relacions amb les cases reials, amb Colom i altres personatges il·lustres.  
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Després de l’estudi de les principals fonts directes arquitectòniques a partir de l’observació directa al 

monument i documentals a partir de les transcripcions d’altres autors71. S’ha observat que la part 

artística que més ha preocupat a la historiografia ha estat l’arquitectura, per ser la part millor conservada 

i  de més qualitat artística.  

 

Els buits historiogràfics són en primer lloc, estudiar les fonts primàries des del punt de vista artístic 

fixant-se en les principals manifestacions del Monestir: l’escultura del Sant Crist, l’arquitectura, la pintura, 

mural del refetor, retaule de Sant Sebastià. En segon lloc, iniciar l’estudi de les arts de l’objecte que van 

decorar el monestir i que apareixen a la Crònica. Hi ha nombroses referències de l’scriptorium72 (feien 

llibres pel cor),  dels objectes d’argenteria73 que adornaven l’església (Díaz, 2013), dels brodats74 (Díaz, 

2013: 255) i altres elements decoratius com pintures sobre taules de les quals només ha quedat les 

notes de Talet (Díaz: 2013). 

 
Després de tota la recerca bibliogràfica crec adient encetar en un futur un estudi sobre la història de l’art 

del monestir que l’englobi dintre de l’art català baix medieval.  

 

  

                                                 
71 L’única font documental històrica que he consultat és el manuscrit original de la Crònica de Francesc Talet del 
segle XVII, conservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, abans que es publiqués l’obra Díaz (2013). 
72 Durant el trienni del pare fra Joan Feliu (1481-1483 els monjos van comprar colors pintar amb lletra gòtica, uns 
pergamins, ferros per fogajar les pells i carbó per després enquadernar llibres pel cor. També es van pintar moltes 
claus del claustre. 
73 La historiografia no ha ressaltat les referències que la crònica conventual fa sobre arts menors o art de l’objecte, 
com són els objectes litúrgics d’argenteria, o bé els brodats (Díaz, 2013: 255) 
74 El cronista deixa constància que al monestir hi havia dos brodadors que brodaven dues històries: Nostra senyor 
amb el nen i la nativitat. Fet amb fil d’or i sedes que costa 22 lliures. 
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