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EDITORIAL

Vam començar el 2017 amb una intervenció arqueològica al 

lateral de la C-31, que va donar resultats excepcionals, ja que 

va posar al descobert diversos elements de la ciutat romana 

de Baetulo datables a l’època d’August i al segle I dC, com és el 

cas de dues cases amb alguns mosaics de gran bellesa o les tra-

ces d’una plantació de vinya. Entre les peces recuperades, n’hi 

havia una d’espectacular: una cara del déu Bacus feta en giallo 
antico, un marbre tan apreciat que se’n van exhaurir la pedre-

ra ja en època romana. Les restes que no es van poder traslla-

dar al Museu han quedat preservades sota el vial que s’està 

construint. El fet que, al desembre, la revista National Geogra-
phic destaqués aquestes troballes entre les més rellevants de 

l’arqueologia mundial durant tot l’any 2017, dona idea del gran 

valor que tenen.

En el camp de l’arqueologia també cal destacar la presentació 

d’un mosaic trobat a l’actual Via Augusta, que s’ha incorporat a 

l’espai Termes-Decumanus, així com els treballs de la primera 

fase de museografia de la Casa de l’Heura.

En els altres àmbits, el programa de l’any s’ha anat desenvolu-

pant amb una bona acollida, alhora que s’ha mantingut l’assis-

tència de públic —lleugerament a l’alça, sobretot en el cas del 

públic escolar—, així com les consultes al web, que pràctica-

ment s’han duplicat, i l’activitat a les xarxes socials.

Un repàs a les exposicions ens porta a esmentar, en primer lloc, 

les dues de producció pròpia: Montalegre. Sis segles de silenci car-
toixà, sobre la cartoixa de Montalegre, que va anar acompanya-

da de la publicació del mateix títol, amb text de Jaume Oliveras 

i fotografies d’Oriol Casanovas i Antonio Guillén, i la dedicada a 

Elisa Reverter, que, amb motiu del centenari del seu naixement, 

reivindicava la personalitat d’aquesta artista i política que va 

viure l’exili els primers anys de la postguerra. Altres exposicions 

van ser Catifes de ciment, entorn de la rajola hidràulica, produïda 

per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges, i comple-

mentada pel propi Museu de Badalona, i La fi és el principi, sobre 

el tema de la mort en les societats prehistòriques, produïda per 

Arqueoxarxa. Fora del Museu, i en col·laboració amb la Gene-

ralitat de Catalunya i diverses entitats de Pomar, vam portar a 

terme la  mostra  dedicada  a  aquest  barri  de  Badalona,  que  

celebrava el cinquantenari. També cal fer esment de tres expo-

sicions de producció pròpia que s’han mostrat a diversos mu-

seus de Catalunya i, en un cas, a València: es tracta d’Intimitats. 
La roba interior del segle XIX al XXI, El sexe a l’època romana i Jocs i 
joguines a l’antiguitat.

En l’àmbit de la memòria, va obtenir una enorme repercussió 

la publicació del llibre Badalona sota les bombes, 1936-1939, de 

Joan Villarroya, catedràtic d’història i exdirector del Museu. 

5
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També es van oferir diverses xerrades, es va editar el dossier 

didàctic El moviment obrer a Badalona, d’Emili Ferrando, i es va 

col·locar una placa explicativa sobre el Refugi de la plaça de la 

Vila. A més, es va dedicar una petita mostra i un cicle de confe-

rències al sindicalista Joan Peiró amb motiu  del  cinquantenari  

del  seu afusellament.

Les activitats anuals que ja es van convertint en tradició s’han 

desenvolupat amb una notable participació de públic: la Magna 
Celebratio —el festival romà de Badalona—, la Nit dels Museus, 

el Casal d’Estiu, les Nits d’Estiu i les sortides culturals.

A continuació us convidem a llegir les pàgines que segueixen 

i  que formen part d’un Carrer dels Arbres en  certa manera ex-

cepcional, ja que està dedicat íntegrament al monestir de Sant 

Jeroni de la Murtra: recull els treballs presentats a la jornada  

acadèmica, organitzada el 2016 per l’àmbit de repòs religiós i 

cultural Francesca Güell, els Amics de la Murtra i Conreu Sereny.  

Els treballs són ben diversos, tots interessants i en alguns casos 

signats per persones que han col·laborat en aquesta revista en 

ocasions anteriors, com és el cas de Jaume Aymar, Carles Díaz o 

M. Dolors Nieto (alhora, tècnica del Museu). 

MUSEU DE BADALONA

6
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LA COEXISTÈNCIA DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON 
I SANT JERONI DE LA MURTRA: ELS INTENTS DE SOLUCIÓ 

D’UNA EXCEPCIONALITAT (1403-1444)

     CARLES DÍAZ MARTÍ

Els episodis fundacionals dels dos monestirs jerònims masculins 

catalans, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron (1393) i Sant Jeroni de 

la Murtra (1416) –amb l’antecedent de Sant Jeroni de Monto-

livet (1413)– són ben coneguts. Temes com els fundadors, les 

motivacions, les rendes dotals, els primers frares que poblaren 

ambdues cases i les principals fites han estat ben estudiats. Les 

dades dels primers historiadors jerònims1, ja clàssiques, han es-

tat seguides per altres investigadors interessats en aquests dos 

monestirs2, i darrerament s’ha aprofundit en el coneixement de 

la implantació dels frares jerònims a Catalunya gràcies a un ex-

cel·lent estudi d’aquest moviment monàstic a la Corona d’Aragó 

des de 1374 fins a 1415, que se suma a treballs específics sobre 

el fundador de Sant Jeroni de la Murtra, Bertran Nicolau.3

El present estudi no té com a finalitat el procés fundacional, sinó 

un aspecte que no hem vist reflectit a la bibliografia, però que 

hi està íntimament relacionat. I és que des de tots els punts de 

vista, la implantació  d’aquest nou  moviment  monàstic –orde a 

partir de 1415– a  Catalunya  presenta una  singularitat  que,  mal-

grat la seva evidència, no s’ha posat de manifest en els treballs 

historiogràfics que s’hi han dedicat. I és que no es pot qualificar 

d’altra manera que d’una gran excepcionalitat que l’orde jerò-

nim tingués a Catalunya dos monestirs tan propers geogràfica-

ment. Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i Sant Jeroni de la Murtra, 

ubicats al territori de Barcelona, estan separats per només uns 

tretze quilòmetres. Va contra tota lògica econòmica i social te-

nir dues comunitats tan properes. No hauria estat més raonable 

que hi hagués hagut un sol monestir més gran? Sens dubte que 

sí. De fet, aquesta era la manera com s’havien implantat la resta 

d’ordes monàstics a Catalunya i com s’havien distribuït els mo-

nestirs jerònims per tot el territori peninsular, com analitzarem 

més endavant.

Estem convençuts que els frares que protagonitzaren ambdues 

fundacions eren conscients d’aquesta situació excepcional. Du-

rant els primers anys hi hagué intents de fusionar les comunitats 

de la Vall d’Hebron i de la Murtra per crear un centre religiós més 

gran i sòlid que pogués ser un referent per a tot l’orde. Aquesta 

Doctor en Història
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era l’opció més adequada, però per diferents circumstàncies no 

es va dur a terme. A partir d’un cert moment, l’excepcionalitat 

va esdevenir irreversible i els dos monestirs van menar una vida 

independent, bé que molt relacionats l’un amb l’altre, fins a la 

desamortització de Mendizábal (1835).

Un cop posat en evidència aquest fet extraordinari, el nostre 

propòsit és estudiar les circumstàncies que impediren el que 

semblava més lògic: la fusió de les dues comunitats en una de 

sola, ja fos per annexió a un dels dos monestirs, ja fos per trasllat 

a una nova seu. Per això cal rescatar algunes dades de les dues 

fundacions i, sobretot, el procés de repartiment de l’heretat de 

Bertran Nicolau, personatge clau en tot aquest episodi.

L’excepcionalitat

Afirmem amb rotunditat que és un fet excepcional, estrany, in-

habitual o extraordinari que dos monestirs d’un mateix orde es-

tiguin tan a prop un de l’altre i encara més si s’han fundat amb 

pocs anys de diferència. Ens hem servit d’una base de dades del 

fenomen monàstic a la història de Catalunya per trobar prece-

dents de cases religioses geogràficament molt properes i d’un 

mateix orde. A aquest efecte, hem analitzat la situació dels dife-

rents ordes monàstics a Catalunya a principi del segle XV, tant 

de les branques masculines com de les femenines.4

Quant als ordes mendicants masculins, els que tenien més d’un 

convent a Catalunya l’any 1400 eren els framenors, els domi-

nics, els agustins i els carmelitans. Majoritàriament estaven si-

tuats a prop de les ciutats i viles més importants del país (Bar-

celona, Girona, Lleida, Cervera, Tarragona, Manresa, Balaguer, 

etc.), però tan sols n’hi havia un per cada aglomeració urbana. 

Quant a les branques femenines, predicadors i agustins només 

tenien un convent a Barcelona, Montsió i Santa Maria Magda-

lena, respectivament. En canvi, les clarisses tenien 17 convents 

a Catalunya, dos dels quals a la capital catalana, Sant Antoni i 

Santa Maria de Pedralbes. Aquests dos monestirs constitueixen 

els dos únics casos de cases religioses mendicants que, pel fet 

d’estar dins o molt a prop de la conurbació de la capital catala-

na, presenten una analogia amb Sant Jeroni de la Vall d’Hebron 

i Sant Jeroni de la Murtra. Aturem-nos-hi.

El monestir de Sant Antoni, fundat el 1237, estava situat a l’ex-

trem sud-oriental del clos emmurallat de Barcelona, dins de l’es-

pai urbà en què al segle XVIII es va construir la ciutadella. La 

reina Elisenda de Montcada fundà Santa Maria de Pedralbes, 

extramurs de la ciutat, gairebé un segle més tard. L’acte d’inau-

guració fou el 1327 i el poblà inicialment una dotzena de monges 

procedents de Sant Antoni. La reina va decidir emplaçar-lo al te-

rritori de Barcelona perquè volia estar a prop de la cort durant 

les seves freqüents estades al nou monestir. La ubicació original, 

que fou descartada, havia estat Valldaura, entre Cerdanyola i 

Montcada. Per tant, el lapse temporal entre les dues fundacions 

fou molt més gran que en el cas dels dos monestirs jerònims. 

Però no és l’única diferència. Malgrat compartir espai geogràfic, 

les dues comunitats tingueren un alt nombre de religioses du-

rant el segle XIV: 50 (1328), 48 (1337) i 77 (1378) a Sant Antoni i 

51 (1350) i unes 80 a final de segle a Pedralbes. Hi havia, doncs, 

prou vocacions per mantenir els dos convents. A més, sembla 

que hi havia una diferenciació social entre les monges d’una casa 

i l’altra: Sant Antoni era més propera a l’oligarquia municipal i 
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Dibuix de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron fet per Pau Rigalt i publicat en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 59 (1899), p. 285.
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a l’estament   mercantil   i  professional  barceloní,  mentre  que  

Pedralbes acollia elements més aristocràtics.5

Si ens fixem en els ordes d’arrel benedictina, també podem com-

provar que els casos de cases molt properes són excepcionals. Ni 

els cistercencs6 ni els cartoixans tenien monestirs propers. Sí que 

n’hi havia entre les moltíssimes abadies i priorats benedictins, com 

el de Santa Cecília i Santa Maria de Montserrat, que exemplifiquen 

clarament la dificultat o gairebé la impossibilitat de coexistència 

de dos monestirs tan pròxims. Santa Cecília fou una abadia bene-

dictina fundada a mitjan segle X. En depenien les nombroses ermi-

tes de la muntanya fins que Ripoll féu valer els seus drets i fundà 

un priorat a l’ermita de Santa Maria a principi del segle XI. Mentre 

Santa Maria va créixer i es convertí en un centre religiós de prime-

ra magnitud a Catalunya, tot assolint la independència de Ripoll i 

la categoria d’abadia l’any 1409, Santa Cecília entrà en decadèn-

cia al segle XIV. En el XV estigué ja sota l’òrbita de Santa Maria de 

Montserrat, al qual fou annexionat definitivament el 1539.7 Tro-

bem dos priorats a Barcelona: Santa Maria del Coll i Sant Pau del 

Camp, fundats a final del segle XI i principi del XII, respectivament. 

Malgrat que no es caracteritzaren per tenir comunitats nodrides, 

la situació no era comparable: Santa Maria del Coll tenia tan sols un 

prior i algun beneficiat8,  mentre que a Sant Pau del Camp hi havia 

alguns monjos, tot i que pocs9, i era seu del capítols de la Congre-

gació Benedictina Claustral Tarraconense.10 Com que els benedic-

tins comptaven amb moltes cases religioses a la Catalunya Vella, 

n’hi havia d’altres que també eren properes, si bé no tant com les 

de Montserrat i Barcelona. Tanmateix, aquesta distribució entrà 

en crisi: molts priorats estaven pràcticament deshabitats, caigue-

ren en la comenda i a final del segle XVI alguns foren suprimits.

Una situació semblant es dóna als monestirs de canonges regu-

lars agustinians.11 Els casos de gran proximitat presenten simili-

tuds amb els descrits anteriorment per als benedictins. Per exem-

ple, l’abadia de Santa Maria de Mur, situada al costat del castell 

homònim del Pallars, tenia un petit priorat, Santa Llúcia de Mur, 

que tenia per objectiu la cura d’ànimes de la parròquia prope-

ra. Pràcticament no tenia comunitat. A Perpinyà hi havia, des de 

mitjan segle XIV, dues canòniques: Sant Joan el Vell i una antiga 

parròquia, Santa Maria de la Real, que el monarca mallorquí posà 

en mans de canonges. Però mentre Sant Joan el Vell acabà essent 

la seu del bisbat rossellonès, Santa Maria de la Real fou secularit-

zada el 1592. Quant als ordes redemptors, només trobem dues 

cases molt pròximes, la que l’orde de la Mercè tenia a Montblanc 

i a la Guàrdia de Prats, fundades amb molt pocs anys de diferèn-

cia, 1249 i 1240 respectivament. S’acabaren unint a Montblanc, 

tot i que els mercedaris mantingueren la possessió de la Guàrdia 

dels Prats.12

Per tant, la coexistència de monestirs d’un mateix orde molt pro-

pers geogràficament fou un fenomen inhabitual i que, amb l’úni-

ca excepció de Sant Antoni i Santa Maria de Pedralbes, conduïa 

inexorablement a la disminució progressiva d’un dels dos, fins i 

tot a l’extinció, o a la unió d’ambdós. En aquest sentit, val la pena 

fixar l’atenció en l’orde cartoixà, que presenta força similitud 

amb els jerònims. A inici del segle XV s’hi produí un moviment de 

concentració. Dues de les seves tres cartoixes, Sant Pol de Mar i 

Sant Jaume de Vallparadís, es fusionaren. Les seves possibilitats 

de creixement, per separat, eren escasses, ja que els edificis eren 

estrets i petits. Ambdues cases estaven pensades per a una dot-

zena de religiosos. L’orde preferí fusionar-les en un nou edifici, 



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

11

construït ex novo a prop de Barcelona, especialment dissenyat 

per a la vida cartoixana. Nasqué així Santa Maria de Montalegre 

(Tiana), que heretà la comunitat de Sant Jaume de Vallparadís 

el 1415 i que el 1434 rebé la de Sant Pol. S’optà, doncs, per unir 

dues comunitats petites i fer-ne una de més gran13,  fet que no 

s’esdevingué, com veurem, amb els jerònims catalans. L’aposta 

fructificà, ja que a inici del segle XVIII hi havia a Montalegre més 

de 50 cartoixans, 30 dels quals eren monjos sacerdots.14

I què trobem a l’orde dels jerònims? L’any 1420 hi havia 17 mo-

nestirs al regne de Castella i 5 als territoris que conformaven la 

Corona d’Aragó.15 No hi ha cap cas anàleg al de Sant Jeroni de la 

Murtra i Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Ben al contrari, un dels 

quatre primers monestirs jerònims castellans, San Jerónimo de 

Corral Rubio, fundat el 1384, es tancà perquè el lloc on estava 

era malsà i per la proximitat d’un altre monestir, el de la Sisla 

de Toledo. Les paraules de l’historiador jerònim José Sigüenza     

Monestirs de l’orde de Sant Jeroni l’any 1420.
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posen de relleu la dificultat que implica la proximitat de dues co-

munitats: “Como el monasterio de la Sisla estaba tan cerca y tan 

acreditado no dejó crecer al recién fundado, porque la devoción 

de la Ciudad de Toledo para con la Orden de San Jerónimo esta-

ba plantada en la Sisla”.16

L’any 1835, el de la desamortització de Mendizábal, hi havia a Es-

panya 47 monestirs jerònims masculins, dos dels quals eren cata-

lans, quatre valencians i un aragonès.

En aquesta ocasió, sí que hi ha dos monestirs en una situació sem-

blant a la dels dos catalans: San Jerónimo de Buenavista, a Sevilla, 

i San Isidoro del Campo, a Santiponce, que disten una desena de 

quilòmetres un de l’altre. Tanmateix, les circumstàncies d’aques-

tes dues comunitats tenen una peculiaritat. Malgrat que el 1835 

formaven part del mateix orde monàstic, quan es van fundar, a la 

primera meitat del segle XV, eren de dos ordes diferents: Buena-

vista s’integrà a l’orde dels jerònims l’any 1426, mentre que San 

Isidoro del Campo, que fins aleshores havia estat un monestir cis-

Monestirs de l’orde de Sant Jeroni l’any 1835.
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tercenc, fou donat el 1431 a l’orde dels ermitans de Sant Jeroni 

o isidres, branca escindida dels jerònims pel frare Lope de Olme-

do.17 El canvi vingué propiciat pels patrons del monestir arran 

de la relaxació de la comunitat cistercenca. El 1568 San Isidoro 

del Campo i sis monestirs isidres més foren incorporats a l’orde 

dels jerònims.18 D’altra banda, malgrat que la distància entre els 

monestirs de la Victoria de Salamanca i San Leonardo és de poc 

més d’una vintena de quilòmetres, la situació és diferent de la 

de la Vall d’Hebron i la Murtra, perquè estaven vinculats a dues 

ciutats diferents, Salamanca i Alba de Tormes. En canvi, els dos 

monestirs catalans voltaven una única ciutat, Barcelona.

Per tant, la ubicació dels dos monestirs jerònims masculins ca-

talans constitueix una excepcionalitat respecte a la forma nor-

mal com les cases religioses dels ordes monàstics es distribuïen 

en un territori. Els precedents il·lustren que aquesta situació no 

era sostenible al llarg del temps, potser amb l’única excepció de 

les clarisses de Barcelona. No hi ha dubte que els protagonistes 

d’ambdues fundacions, tant els frares com els seus fundadors, 

eren perfectament conscients d’aquesta anomalia històrica que, 

com veurem, no es va corregir i es va mantenir al llarg de més de 

quatre centúries.

La causa

Els jerònims havien nascut a la meitat del segle XIV al regne de 

València com un fenomen eremític. Després d’aconseguir la pre-

ceptiva llicència apostòlica, l’any 1374 passaren a constituir mo-

nestirs regits per la regla de Sant Agustí. L’expansió inicial durà 

una quarantena d’anys (1374-1416) que culminaren, després de 

trasllats, tancaments i represes, en cinc monestirs: Cotalba, Vall 

d’Hebron, la Trinitat de Mallorca, Santa Maria de la Murta i Sant 

Jeroni de la Murtra.

Sant Jeroni de Cotalba tingué un protagonisme molt destacat 

durant aquest procés. No representava tan sols la continuïtat 

del primitiu nucli d’ermitans, sinó que fou el principal focus de 

vocacions de la Corona d’Aragó, el qual anà exportant  monjos 

als diferents monestirs. Allí hi havia el líder del moviment, Jaume 

Yáñez, el promotor del pas d’ermitans a cenobites. Sense que hi 

hagués un reconeixement oficial, ja que les cases eren oficial-

ment independents entre si, Sant Jeroni de Cotalba exercia de 

facto una gran influència, ja que sense el concurs dels seus fra-

res, els més experimentats, no era possible obrir noves comu-

nitats. Fins que els nous monestirs no foren capaços d’atreure 

vocacions dels territoris on estaven implantats, el predomini de 

Cotalba es deixà sentir, més enllà que, a partir de 1415, la cons-

titució canònica d’un nou orde que agrupava tots els monestirs 

peninsulars, vinculà la trajectòria dels frares de la Corona d’Ara-

gó amb la dels del regne de Castella. Però fou un procés lent i 

el pes de Cotalba fou considerable durant la primera meitat del 

segle XV.

Quan el 1393 la reina Violant es proposà fundar un nou monestir 

de jerònims, va haver d’acudir a la comunitat de Cotalba, l’única 

aleshores existent a la Corona d’Aragó. Sense dubte, que la mo-

narquia hagués fixat l’atenció en el moviment jerònim fou vist 

com una gran oportunitat. Amb el suport econòmic i polític de 
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la Corona, podrien comptar amb un gran monestir a la capital 

catalana que atragués moltes vocacions. Seria una empenta de-

cisiva per expandir-se més enllà de les terres valencianes. La pre-

visió era la creació d’un monestir important. El paral·lelisme amb 

cartoixans i cistercencs masculins, que comptaren amb monar-

ques fundadors, era un precedent que permetia albirar un futur 

esplendorós. Nogensmenys, Santa Maria de Poblet fou fundat 

gràcies a una donació de terres del comte-rei Ramon Berenguer 

IV el 115119 i el seu fill, el rei Alfons el Cast, va fer el mateix amb 

la cartoixa de Santa Maria d’Escaladei el 1194.20 Ambdues cases, 

les primeres dels seus ordes respectius a Catalunya, comptaven 

a principi del segle XV amb nodrides comunitats i eren un refe-

rent del monacat català.

No és estrany, doncs, que els jerònims de Cotalba s’avinguessin 

amb la reina i aportessin a la nova fundació vuit dels seus religi-

osos, entre els quals hi havia el prior, Jaume Yáñez. La reina pro-

porcionà a la nova comunitat unes 300 lliures barceloneses de 

renda anual i es comprometé a construir un gran cenobi. El lloc 

escollit fou el vessant sud de la serra de Collserola, al terme par-

roquial de Sant Genís dels Agudells, en un indret on feien vida un 

grup d’ermitans, no jerònims.21 Les obres començaren el 1394 

amb la construcció de l’església sota la direcció d’un dels mestres 

de cases més importants del moment, Arnau Bargués.22 Tot ana-

va com estava previst fins a la mort inesperada de Joan I en una 

cacera l’any 1396. Les obres s’aturaren el gener de l’any següent, 

després d’haver gastat gairebé 7.000 lliures.23 Només s’havia edi-

ficat l’església. La resta de dependències, com cel·les, claustre, re-

fetor o cuina, no s’havien iniciat. Sense la possibilitat de comptar 

amb els recursos econòmics propis d’una reina ni amb el suport 

del monarca, el gran projecte quedà aturat i la comunitat restà 

en una situació de precarietat.

Paral·lelament, feia fortuna a Barcelona un mercader barceloní 

que tenia els seus orígens en un poblet del Penedès, Sant Pere 

de  Castellet. Amb  un gran  olfacte per als negocis, a final del 

Monestirs de l’orde de Sant Jeroni l’any 1835.
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segle XIV invertia unes quantitats tan grans en la compra 

de censals morts i violaris que de ben segur era una de les 

persones més riques que hi havia aleshores a Catalunya. El seu 

nom era Bertran Nicolau. Vivia al carrer de Mar i, després de 

la mort de la seva primera muller, Alamanda de Viladecans, 

s’havia casat amb Constança Rovira. La relació conjugal, però, 

era pèssima i no tenia fills.24 L’any 1403, amb una cinquantena 

d’anys aproximadament, va fer un pas important. A diferència 

de la majoria dels seus contemporanis, que testaven quan la 

malaltia o la vellesa els aproximava inexorablement a la mort, 

Nicolau ho féu sense cap d’aquests condicionants. I tampoc no 

el redactà un notari, com era habitual, sinó que l’escrigué ell 

mateix,  en català. El 6 de juny d’aquell any el portà,  segellat, al 

fedatari barceloní Pere Descolls.

La conjunció d’una riquesa extraordinària, no tenir cap fill i una 

profunda religiositat, molt pròpia de l’època, van portar un lle-

gat excepcional cap als ordes religiosos i a la beneficència. Les 

deixes testamentàries atenyien la xifra de 20.440 lliures. Les 

més importants, amb 13.900 lliures, eren les consignades a cinc 

comunitats monàstiques. Consistien en una renda de vint-i-cinc 

lliures anuals –750 lliures de propietat al 3,33%– perquè un fra-

re cantés misses i digués tot l’ofici “per la mia ànima, e de mon 

pare, e de madona mare, e de na Alamanda, muller primera mia, 

e per totes ànimes a qui yo sia tingut ne culpable”. El nombre de 

frares dotats foren divuit: sis a Sant Jaume de Vallparadís, sis a 

Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, dos al convent del Carme, dos al 

dels framenors i dos més al dels agustins, tots de Barcelona. 

A més, donava a cadascun dels dos primers monestirs 200 

lliures  suplementàries per construir cel·les per a aquests frares.

L’any 1403, per tant, Bertran Nicolau tenia ja una gran predilecció 

pels jerònims i, en particular, pel monestir de la Vall d’Hebron. 

D’acord amb la tradició transmesa pels jerònims, Bertran Nicolau 

volgué continuar les obres i completar-ne la fundació, però la 

reina Violant s’hi oposà fermament, per la qual cosa el mercader 

barceloní es proposà fundar un monestir nou.25 De fet, al 

voltant de la redacció del testament, Bertran Nicolau demanà al 

pontífex avinyonès, Benet XIII, que li donés llicència per fundar 

Escut de Bertran Nicolau esculpit en el sortidor del claustre de 
Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona.  Arxiu d’Imatges. 
Fotografia: Antonio Guillén.
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un monestir de jerònims al Penedès. En butlla datada al Pont 

de Sòrgia el 6 d’agost de 1403, el pontífex aprovà el propòsit i 

el posà en mans dels priors de Santa Anna de Barcelona i Sant 

Jeroni de la Vall d’Hebron.26

És evident, doncs, que l’intent de Bertran Nicolau de completar 

la fundació de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i la negativa de la 

reina havia tingut lloc entre 1397 i 1403. Malgrat que es tractés 

d’uns fets sense més fonament que la tradició dels frares, quina 

altra raó hi podria haver perquè Bertran Nicolau fundés un altre 

monestir jerònim? Devoció i diners per complir el seu propòsit 

en tenia més que suficients –de fet, relegà l’ajut a la Vall d’He-

bron al testament– i sabem que la reina era refractària a qual-

sevol ingerència externa. Ho demostrà en un episodi de juliol de 

1408, en què ordenà taxativament que s’expulsés del monestir 

tres frares de Sant Jeroni de Cotalba que havien anat a la Vall 

d’Hebron sense el seu consentiment i prohibí que ningú se n’em-

portés cap bé. La reina, doncs, era molt zelosa del seu protago-

nisme com a fundadora de la comunitat. Al nostre entendre, la 

tradició és coherent amb la resta de dades de què disposem i els 

donem tota versemblança.

La reacció irada de la reina de l’any 1408 sembla que responia al 

rebuig de l’intent dels frares de Cotalba de clausurar el mones-

tir de la Vall d’Hebron, aleshores en una situació molt precària. 

De fet, l’any anterior, el rei Martí havia sol·licitat que s’unís al 

de celestins que hi havia al Palau Reial. Possiblement preferien 

marxar cap al monestir que Bertran Nicolau feia cinc anys que 

pretenia fundar.27 Si encara no ho havia fet, era perquè no hi ha-

via prou frares, una desena aproximadament, per endegar-la. Cal 

tenir en compte que Sant Jeroni de Cotalba n’havia proveït als 

monestirs de la Vall d’Hebron, la Trinitat de Mallorca i la Murta 

de València.

Però anem més enllà. D’una banda, Bertran Nicolau volia fundar 

un monestir, però no li podien proporcionar frares. De l’altra, la 

reina Violant no acceptava que es posés en risc la continuïtat de 

Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. I finalment, a Cotalba, que és 

on portaven les regnes dels jerònims a la Corona d’Aragó, de-

vien veure amb molt bons ulls el projecte de Bertran Nicolau, 

més sòlid i econòmicament més solvent. Com es va resoldre la 

situació? La nostra hipòtesi és que totes tres parts es van posar 

d’acord: no es tancaria la Vall d’Hebron i, a canvi, la reina no en-

torpiria el procés de fundació del nou monestir. En conseqüèn-

cia, Cotalba seguiria proveint frares al cenobi de la Vall d’He-

bron, però quan en veiés l’oportunitat, n’enviaria per fundar la 

nova comunitat projectada per Bertran Nicolau. No en tenim 

proves, d’aquest pacte. Però, ¿com es pot interpretar, si no és 

amb termes de concòrdia, que després de demanar l’expulsió de 

tres frares procedents de Cotalba, l’any següent la reina en fes 

venir uns altres tres d’aquest monestir valencià?28 I que dels tres 

frares expulsats, dos assolissin més endavant el priorat a la Vall 

d’Hebron? I com hem d’entendre que només tres anys més tard, 

Ramon Joan, prior de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, comprés 

en nom de Bertran Nicolau, els feus de Concabella i Gra, que es 

transferiren com a dotació de Sant Jeroni de Montolivet?29 I que 

fos també un frare de Vall d’Hebron, Joan Boïl, qui anés a Con-
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cabella i Gra per regir aquests dos feus en nom de Bertran Ni-

colau?30 I que alguns dels frares que fundaren la nova comunitat 

provinguessin directament de la Vall d’Hebron?

Hagueren de transcórrer cinc anys més perquè el projecte de 

Bertran Nicolau es fes realitat, ja que Sant Jeroni de Montolivet 

no va veure la llum fins a l’octubre de 1413, i amb tan sols set 

frares. És evident que l’òptim hauria estat, atesa la penúria de 

Vall d’Hebron, haver-lo tancat i haver concentrat els esforços 

a la nova fundació projectada per Bertran Nicolau. Això hauria 

permès d’iniciar-lo amb una base molt més sòlida. Però no va 

ser possible perquè això implicava ferir l’orgull de la reina Vio-

lant, que no devia acceptar el fracàs que suposava el desmante-

llament del seu monestir. Tant el retard en els plans de Bertran 

Nicolau -es va escolar una dècada entre la llicència apostòlica i 

la fundació- com la pròpia coexistència dels dos monestirs jerò-

nims van ser, doncs, producte d’una situació certament peculiar.

L’ombra de Bertran Nicolau i l’intent de fusió de 1431

Per afermar el nou monestir i evitar contingències futures, 

Bertran Nicolau va incloure una clàusula a l’acta fundacional de 

Sant Jeroni de Montolivet que obligava a donar tots els béns 

dotals a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona si es mudava 

de lloc o s’annexionava a un altre monestir, fos o no del mateix 

orde. Potser era conscient que l’existència de dos monestirs 

jerònims estava per sobre de les possibilitats reals del moviment 

a Catalunya i el perill d’una annexió al de la Vall d’Hebron quan 

ell no hi fos era una possibilitat ben real. El 1416 els frares li 

sol·licitaren canviar la seu i la comunitat es desplaçà a Badalona, 

a la casa de la Murtra, fet que originà el monestir de Sant Jeroni 

de la Vall de Betlem, popularment conegut com Sant Jeroni de la 

Murtra.  Això féu que els dos cenobis jerònims estiguessin molt 

a prop. De fet, la ubicació original responia únicament a l’interès 

del fundador de prestigiar la seva terra nadiua, el Penedès.

Val la pena fer una reflexió sobre aquest canvi d’emplaçament. 

Com es pot interpretar el fet que fossin els mateixos frares els 

que promoguessin situar-se tan a prop de la Vall d’Hebron? Evi-

dentment hi havia l’avantatge de situar-se al costat d’una gran 

ciutat, però d’altra banda, anava contra tota lògica que els dos 

monestirs estiguessin tan pròxims. A més, la comunitat s’allu-

nyava dels feus donats pel seu fundador, que eren a la Segarra. 

Potser tenien clar ja que la coexistència dels dos monestirs era 

provisional i tard o d’hora desapareixeria?

Bertran Nicolau va morir l’any 1421. En els deu anys següents van 

succeir dos fets rellevants relacionats amb el seu llegat i que hem 

analitzat recentment.31 Són dos esdeveniments que, al nostre 

entendre, permeten explicar, almenys en part, quines eren les 

intencions del moviment jerònim en el seu procés d’implantació 

a les terres catalanes.

El primer fet està relacionat amb el gran conflicte obert entre 

els beneficiats dels principals llegats testamentaris –els mo-

nestirs de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i de Sant Jaume de 

Vallparadís (aleshores traslladat a Santa Maria de Montalegre) 

i els agustins, framenors i carmelitans de Barcelona– i l’hereu 
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universal, l’Hospital de la Santa Creu. El problema fonamental 

fou la dràstica disminució del patrimoni del mercader arran de 

la devaluació dels seus actius financers i, sobretot, per la gran 

inversió que havia fet en fundar, com a mínim, tres monestirs: la 

Casa de Déu, d’agustins, Sant Jeroni de la Murtra i la Vall de Sant 

Jaume, de l’orde del Carme. Els consellers de Barcelona, patrons 

de l’Hospital, no acceptaren que s’executessin els llegats a favor 

dels cinc monestirs perquè consideraven que ja els havia fet re-

alitat en vida amb la creació de noves comunitats. Els consellers, 

secundats pels convents d’agustins i carmelitans de Barcelona, 

forçaren el tancament de la Casa de Déu i la comunitat de la Vall 

de Sant Jaume. L’extinció va ser ja una realitat el 1424. Amb els 

diners rebuts, tots dos convents ja no reclamarien la deixa tes-

tamentària de cinquanta lliures de renda que els havia assignat 

el mercader barceloní.

Però el que ens interessa no són aquestes extincions, sinó el fet 

que no afectessin Sant Jeroni de la Murtra. La pregunta és clara: 

per què no passà el mateix amb el monestir badaloní, és a dir, 

per què els consellers barcelonins i la comunitat de Sant Jeroni 

de la Vall d’Hebron no es van posar d’acord per tancar-la, tal com 

havien fet agustins i carmelitans? Com hem vist, als jerònims de 

Collserola els corresponia una renda de 150 lliures anuals per 

ordenar sis frares i 200 lliures suplementàries per construir-los 

cel·les, una aportació que els permetria assentar-se econòmica-

ment. El fet que no participessin en una maniobra hostil vers el 

monestir de la Murtra és una qüestió que resta oberta a espe-

culacions. No creiem que fos perquè els consellers de Barcelo-

na fossin patrons i protectors del cenobi badaloní, ja que també 

tenien aquesta consideració per al convent de la Casa de Déu32 i 

això no els va impedir promoure’n el tancament. Tampoc no cre-

iem que hi tinguessin res a veure consideracions de tipus religiós, 

que foren les esgrimides oficialment en els processos d’extinció 

dels altres dos monestirs clausurats. Fins i tot ens atreviríem a 

dir que tampoc no devia ser un impediment insalvable la clàusu-

la d’inalienabilitat del patrimoni fundacional de la Murtra, ja que 

la Casa de Déu32 també el tenia incorporat i fou suprimida.

El segon fet que cal remarcar és la llicència apostòlica, concedida 

per Eugeni IV el 22 de febrer de 1431, per unir els dos mones-

tirs jerònims catalans al palau de Bellesguard, ofert amb aques-

ta finalitat per Elionor de Cervelló, que també es comprometia a 

aportar mil florins per a les obres de condicionament de la nova 

seu. El pontífex comissionà el bisbe de Barcelona perquè se n’en-

carregués.33 Un dels punts més remarcables és que eren totes 

dues comunitats les que sol·licitaven la unió. D’una banda, Ra-

mon Joan, prior de Vall d’Hebron, al·legà la pobresa del seu mo-

nestir, on només vivien sis religiosos. De l’altra, Romeu Borrell, 

prior de la Murtra, que havia arribat als tretze o catorze mem-

bres, justificava la seva petició per les malalties que els frares 

patien en aquell emplaçament. Per superar l’escull de la clàusula 

d’inalienabilitat del patrimoni fundacional de Sant Jeroni de la 

Murtra, els frares proposaven mantenir un mínim culte als mo-

nestirs originals, on es mantindrien beneficiats eclesiàstics, ser-

vits per preveres seculars. Tanmateix, per alguna raó descone-

guda, la unió no tingué lloc.
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Els dos fets permeten múltiples hipòtesis. Possiblement la tro-

balla de nova documentació podrà oferir una explicació més fo-

namentada de tot aquest procés. Al nostre entendre, però, el 

fet que Sant Jeroni de la Murtra fos l’única de les tres fundaci-

ons de Bertran Nicolau que va sobreviure la mort del fundador i 

que s’intentés fusionar de mutu acord amb Sant Jeroni de la Vall 

d’Hebron indiquen que les dues comunitats jerònimes tingue-

ren ben viva la intenció d’unir-se. La coexistència, com hem vist, 

era una anomalia que havia tingut lloc per unes circumstàncies 

força singulars. A diferència del que va passar amb el monestir 

de la Casa de Déu i el de la Vall de Sant Jaume –que tal vega-

da tingueren rivalitats i divisions amb els respectius convents 

de Barcelona–, entre els dos monestirs jerònims catalans no hi 

hagué enemistats, conflictes o enfrontaments. En aquest sentit, 

cal tenir ben present que tant els frares que hi estaven al capda-

vant i com una gran part de les seves comunitats procedien d’un 

tronc comú. Molts dels seus religiosos havien professat a Sant 

Jeroni de Cotalba i s’havien desplaçat a Barcelona en ocasió de 

la fundació de la Vall d’Hebron i/o de la Murtra. La seva intenció 

no era defensar el seu monestir en particular, sinó arrelar el mo-

viment, encara jove, a les terres catalanes.

Per això creiem que els frares de Vall d’Hebron no s’aliaren amb 

els consellers de Barcelona per extingir Sant Jeroni de la Murtra, 

tal com sí van fer els convents d’agustins i carmelitans barcelo-

nins amb la Casa de Déu i la Vall de Sant Jaume, respectivament. 

Quin sentit hauria tingut que els jerònims de la Vall d’Hebron 

s’aliessin amb els consellers de Barcelona per pactar el repar-

timent de la dotació de Sant Jeroni de la Murtra si tenien pen-

sat fusionar-s’hi i poder, així, fruir completament dels dos patri-

monis? Un pacte amb els mandataris barcelonins hauria implicat 

cedir una part de la dotació de la Murtra o bé renunciar al llegat 

testamentari de cent cinquanta lliures anuals a la Vall d’Hebron. 

Bé perquè no volien renunciar a tot el que creien a què tenien 

dret; bé perquè no volien perjudicar els frares de la Murtra, o 

perquè l’orde no ho va permetre, o simplement per una qüestió 

d’escrúpol i respecte a la voluntat de Bertran Nicolau, la qüestió 

és que el monestir badaloní va ser l’únic que va no es va tancar 

a la mort del seu fundador.

A principi de la dècada de 1430 es féu el pas de demanar formal-

ment la fusió. El litigi pel llegat de Bertran Nicolau encara estava 

pendent de resoldre’s. Per què aleshores i no abans o després? 

Ho desconeixem. Sí que podem apuntar, però, una dada relle-

vant que hi pot estar relacionada. El 1429 el monestir de la Casa 

de Déu es reobrí gràcies a l’apel·lació d’un dels seus conventuals, 

que obtingué el reconeixement de l’autoritat eclesiàstica. Això 

obligà  l’Hospital de la Santa Creu i el convent de Sant Agustí de 

Barcelona a retornar els béns dotals que s’havien quedat arran 

de l’extinció de 1424. Lògicament, aquest fet debilità enorme-

ment la posició del poder municipal barceloní, que veia com els 

seus plans d’extingir les noves fundacions per poder pagar els 

llegats de Bertran Nicolau no eren efectius.34 Potser això el féu 

desistir de la seva posició bel·ligerant i, de retruc, donà confian-

ça i seguretat als jerònims per fer efectiva la unió. Creiem que 

la volien abans. En aquest sentit, no creiem que la població mo-

nàstica de la Vall  d’Hebron  disminuís  dràsticament  el  1430 
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ni que els frares de la Murtra descobrissin quinze  anys  més 

tard   d’haver-se  instal·lat a la serralada de Marina que el lloc 

era malsà.  Ho  devien  voler  abans,  però  el litigi i l’actuació 

del poder  municipal  barceloní  arran  de l’heretat de Bertran 

Nicolau  aconsellaven  prudència.

Finalment, la disputa es posà en mans d’un arbitratge que dictà 

sentència el 18 de desembre de 1433. La resolució obligava a 

pagar als jerònims de la Vall d’Hebron 2.100 lliures en lloc de les 

4.500 previstes en el testament, és a dir, poc menys de la meitat. 

A canvi, els frares es farien càrrec, en la mesura del que pogues-

sin, de les obligacions espirituals que imposava el testador.

Es tancava així el període d’inestabilitat arran de la mort de Ber-

tran Nicolau. Malgrat que, com hem argumentat, els jerònims 

volien fusionar-se, la situació fou tan convulsa, que preferiren 

esperar-se que es resolgués per tirar endavant la unió. Això va 

frenar un projecte que devia estar sobre la taula. Quan finalment 

es va demanar, per alguna raó que no coneixem, no es va dur a 

terme. Potser el comissionat apostòlic va optar per respectar les 

clàusules d’inalienabilitat fundacional de la Murtra? O tal vegada 

alguna de les comunitats va canviar de parer? Sigui per una raó 

o per una altra, els dos monestirs, extraordinàriament propers, 

continuaren existint per separat. En tot cas, el monestir que es-

tava en una situació més vulnerable era el de la Vall d’Hebron, 

que l’any 1434 aconseguí llicència del capítol general jerònim 

per traslladar-se, tot sol, a Bellesguard.35

La reina Maria i els nous intents de fusió (1439-1444)

La reina Maria de Castella, muller d’Alfons el Magnànim, fou una 

benefactora tant destacada de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 

que la historiografia jerònima la considera una segona fundado-

ra.36  A més, el prior de la comunitat durant aquells anys, Ramon 

Joan, fou un dels seus consellers més destacats. La reina, que 

exercia també el càrrec de lloctinent al Principat de Catalunya, 

no tan sols li encarregà múltiples gestions com a representant 

o delegat, sinó que el nomenà marmessor testamentari.37 Sant 

Jeroni de la Vall d’Hebron comptà sempre amb l’estima de la so-

birana. Es pot dir que fou el seu monestir predilecte després del 

de les clarisses de la Trinitat de València, del qual era fundadora 

i on decidí que la sebollissin. De fet, als jerònims de la Vall d’He-

bron, els assignà, per a misses i obres, el llegat testamentari més 

quantiós: quatre mil florins.38

La vinculació s’inicià el 1438 arran d’una visita al cenobi. Com 

que, més de quaranta anys després de la mort de Joan I, no s’ha-

via avançat en l’edificació del nou monestir i encara restava 

l’església com a testimoni d’un projecte fallit, la reina Maria es 

proposà continuar-ne la construcció. No es tenien encara les de-

pendències pròpies de tot complex monàstic: claustre, refetor, 

cuina, sala capitular, cel·les, etc. Per a aquest propòsit, la reina 

demanà ajut a les forces vives del país.39

Però la reina volia anar més enllà. Aprofità la represa de les obres 

per plantejar la unió dels dos monestirs jerònims catalans. A di-

ferència de l’intent de principi de la dècada, vuit anys abans, la 
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idea no era la fusió en una tercera seu, sinó directament la incor-

poració de la comunitat de la Murtra a la de Sant Jeroni de la Vall 

d’Hebron. L’argumentari de la reina, expressat clarament en una 

carta al general de l’orde dels jerònims, Esteban de León, data-

da a Saragossa el 31 de juliol de 1439, remarcava que era millor 

un sol monestir gran que no pas dos de petits, ja que d’aquesta 

manera el nombre de frares que es podrien dedicar al culte seria 

major:

“Otrosy vos certificamos que Nós, veyendo el monasterio de la 

Vall d’Ebron, territorio de la ciudat de Barchinona, de gran devo-

ción, ansí por el sitio como por los frayres, qui son personas de 

grand devoción e honestat, porque la yglesia es muyt solemne e 

bien obrada e el monasterio no, sino que los dichos frayres sta-

van en unas casa baxo, en do fazían el officio por la difficultat de 

subir a la yglesia, de que quedava la dita yglesia quasi deserta, 

havemos dado orden, con ayuda e elimosina d·algunas notables 

personas, a edifficar el monasterio cerca la yglesia. E porque, 

acabado el monasterio iuncto con la yglesia será todo una no-

table cosa, veyendo que por seyer cosa de tan grand perfección 

no fallescerá, sino que segund la proporción del monasterio e 

yglesia sea al número de los frayres condecent, por motivo nu-

estro proprio havemos considerado e començado tractar que·l 

monasterio de la Murta, situado a pocho más de una legua del 

dito monasterio de la Vall de Bron, fuesse unido con aquel, car 

stando cada uno por si con dotze frayres e cada uno appartados, 

los qui por negocios qui por otras necessidades e accidentes son 

empatxados, los qui quedan a la yglesia son tan pochos que non 

pueden celebrar el officio en la manera que conviene. E seyen-

do totos iunctos, el divinal officio e la obediencia e las virtudes e 

todas las cosas de Dios augmentarían e andarían como devan”.40

La reina recuperava novament la idea d’un únic i gran monestir 

jerònim que aglutinés els dos patrimonis i trenqués definitiva-

ment la situació anòmala de la implantació del moviment jerònim 

a Catalunya que, com hem vist, s’arrossegava des d’inicis de se-

gle. Però mentre que l’intent de 1431 l’havien demanat les dues 

comunitats alhora, en aquesta ocasió la reina no comptà amb el 

suport de la comunitat de Sant Jeroni de la Murtra, que acusà el 

prior de la Vall d’Hebron de la maniobra, tal com explicà al pare 

general jerònim: 

“Es verdat que los frayres de la Murta, porque aquella casa es 

más deleitable, pero menos devota, tomándolo molestamente, 

se han lexada dezir algunas cosas que serían millor calladas que 

dichas contra el prior del dito monasterio de la dita Vall d’Ebron... 

E la verdat es que ne ell ne otro nuncha lo movió, sinó Nós por 

los ditos respectos, los quales nos parecen muy razonables”.

Aquesta raonabilitat de què parla la reina, i que estenia a mol-

tes altres persones que coneixien les circumstàncies “–e ahún 

que alguno no lo hoviesse movido, la razón mesma lo mueve a 

todos aquellos qui saben e veyen el uno e l·otro de los dichos 

monasterios–”, no podia ser cap altra que la correcció d’una 

situació que, com hem insistit, era extraordinària en la implan-

tació dels ordes monàstics.

La qüestió es posà en mans del general dels jerònims, que comis-

sionà dos visitadors perquè s’encarreguessin de l’afer. En tenim 
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constància per una carta escrita el primer de juny de 1439 pels 

consellers de Barcelona, que s’alinearen en contra de la fusió pro-

jectada i en què advertiren el general que si es feia efectiva, recla-

marien totes les rendes que Bertran Nicolau havia donat a Sant 

Jeroni de la Murtra, en compliment de la clàusula d’inalienabili-

tat del patrimoni fundacional. Tampoc no s’estaren de dir-li que si 

aprovava els plans de la reina, darrere dels quals hi havia el prior i 

els frares de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, es donaria molt mal 

exemple als fidels cristians en no respectar les seves voluntats. 

Això faria retreure propòsits tan pietosos com els que havien mo-

gut el mercader barceloní.41 El general Esteban de León va res-

pondre als consellers que dos visitadors viatjarien properament 

a Barcelona per estudiar l’afer i que parlarien amb totes les parts 

implicades perquè es prengués una decisió “ad Dei servicium dic-

tique monasterii de Betlem bonum statum et ad firmiter conser-

vandi institutionem piamque voluntate fundatoris iamdicti”.42

La decisió de l’orde fou contrària a la fusió, la qual cosa provocà 

l’enuig de la reina Maria, que expresà amb amargor que aquest 

assumpte s’hagués confiat a dos frares castellans: 

“E maravillámosnos mucho porque de los visitadores que haveys 

embiados no es seydo uno el dicho prior de la Vall d’Ebron o otro 

frayre d·aquestas partes, car millor se fazen las visitaciones ha-

viéndohi de uno de la provincia mesma qui sabe lo que es neces-

sario a la reformación que quando ambos vienen estrangeros e 

ignorantes los fechos d·acá”.43

Malauradament no hem trobat més documentació sobre la vi-

sita ni sobre els arguments de les parts. Però creiem que els 

frares de la Murtra no devien aprovar una fusió quan el mo-

nestir més feble era el de Vall d’Hebron. Que haguessin estat o 

estiguessin d’acord en una unió en una tercera seu, com el pa-

lau de Bellesguard, no implica que no consideressin la integra-

ció a Vall d’Hebron i la desaparició del seu monestir com una 

submissió inacceptable. El suport dels consellers barcelonins i 

la clàusula que impedia fruir de les rendes de la Murtra en cas 

de fusió foren factors que decantaren la balança en contra dels 

plans de la reina Maria.

Un altre factor que segurament també hi fou present és que a 

mesura que passaven els anys, les comunitats anaren adquirint 

més consciència d’identitat. Ja no hi havia tan sols frares valen-

cians procedents de Sant Jeroni de Cotalba, el tronc comú d’ex-

pansió inicial, sinó que les comunitats anaren incorporant joves 

catalans que es vinculaven més amb el seu monestir que no pas 

amb l’orde dels jerònims en el seu conjunt. Els problemes de la 

implantació del moviment a Catalunya o que fos més raonable 

que els dos monestirs es fusionessin devien quedar per sota de 

la preocupació de l’esdevenir del seu monestir. El guany que la 

fusió podia aportar a l’orde, i del qual era defensora la reina lloc-

tinent, cada cop devia importar-los menys. Allò que havia estat 

una preocupació per als primers jerònims vinguts de València es 

devia anar diluint a poc a poc.

La reina, però, no abandonà el seu propòsit. Sabem que ho in-

tentà algunes vegades, tal com demostra una instrucció de 1444 

dels consellers barcelonins als seus ambaixadors a la cort napo-

litana d’Alfons el Magnànim, en què els informaven que un frare 
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jerònim havia viatjat a la cort reial i que havien d’estar alerta 

per si buscava el suport del monarca. Si fos així, havien de 

comunicar-li la seva oposició, tot exposant els dos arguments 

que ja esgrimiren al general dels jerònims: el mal exemple a 

les persones devotes i la impossibilitat que les rendes fossin 

transferides de la Murtra a la Vall d’Hebron.44 Els plans de la 

reina no prosperaren.

Conclusions

En circumstàncies normals, els jerònims, com els altres ordes mo-

nàstics, haurien tingut una sola comunitat a prop de la ciutat de 

Barcelona. Dos esdeveniments, però, implicaren que no fos un 

monestir, sinó dos, els que s’erigissin en el territori de la capital 

catalana: la mort sobtada de Joan I, amb la consegüent paràlisi 

de la Vall d’Hebron, i la negativa de la reina Violant que Bertran 

Nicolau en completés la fundació. Si el rei hagués mort anys més 

tard o la reina s’hagués avingut a la contribució del mercader 

barceloní, els esforços s’haurien bolcat a fer prosperar i créixer 

la comunitat instal·lada a Collserola. Però els fets portaren a la 

coexistència, a partir de 1416, de dos monestirs jerònims sepa-

rats per poc més d’una desena de quilòmetres.

La mort de Bertran Nicolau l’any 1421 fou paradoxalment una 

oportunitat per corregir aquesta anomalia. Però curiosament, 

el monestir de la Murtra fou l’únic dels tres fundats pel merca-

der barceloní que no fou tancat aleshores, malgrat l’interès que 

en poguessin tenir els consellers barcelonins com a patrons de 

l’Hospital de la Santa Creu, hereu universal de Bertran Nicolau. 

Quan les disputes per l’heretat entraren en una fase de menys 

bel·ligerància, les dues comunitats es posaren d’acord per unir-

se al palau de Bellesguard (1431). Dissenyaren un pla per evitar 

la clàusula que impedia fruir de les rendes dotals de la Murtra en 

cas de fusió amb una altra comunitat i aconseguiren l’autoritza-

ció apostòlica. Però en un altre gir inesperat, la unió no prospe-

rà. Vuit anys més tard es tornà a plantejar que hi hagués un sol 

monestir jerònim. La promotora fou la reina Maria i la comunitat 

de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Tot i la rellevància de la figura 

de la reina, que exercia de lloctinent, i de la racionalitat del seu 

plantejament, l’oposició dels frares de la Murtra i dels consellers 

barcelonins pesaren més en l’ànim dels mandataris de l’orde, que 

es posicionaren en contra de la fusió.

El darrer intent documentat fou el 1444. Havia transcorregut, 

doncs, mig segle des del naixement del primer monestir jerònim 

a Catalunya. A partir d’aleshores, amb l’acabament de la cons-

trucció de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron per intervenció de la 

reina Maria i el començament de les obres de condicionament 

de la casa de la Murtra45, la coexistència esdevingué irreversi-

ble. Tan sols la davallada d’un dels dos monestirs hauria pogut 

permetre plantejar-se novament la unió. Peró no fou així i, fins 

al 1835, els jerònims continuaren tenint les seves dues comuni-

tats, molt properes, en territori català. 

Notes

1. José Sigüenza. Historia de la orden de San Jerónimo. Valladolid: Junta de Castilla y León, 
2000, vol. 1, p. 156-164, 358-361.

2.  Quant a Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, vegeu Fèlix Olivé i guilera, Sant Jeroni 
de la Vall d’Hebron. Barcelona: Parròquia de Sant Jeroni de Montbau, 1995; Agustí 
Duran i Sanpere, «Sant Jeroni de la Vall d’Hebron», a Barcelona i la seva història. Bar-



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

24

celona: Curial, 1972, vol. 1, p. 698-706; Carles Díaz Martí, «Pergamins referents a 
la fundació de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron», Acta historica et archaeologica me-
diaevalia, 29 (2008), p. 10-56. Sant Jeroni de la Murtra compta amb les aportacions 
de Josep Maria CuyàS i tOlOSa, Resumen histórico del monasterio de San Jerónimo de 
la Murtra. Badalona: Artes Gráficas Duran, 1975 i Jaume ayMar i ragOlta, El mones-
tir de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de 
Badalona, 1993. Cal ressenyar també els capítols que Gaietà Barraquer i rOviralta 
els va dedicar a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo 
XIX. Barcelona: Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, 1906, vol. 2, p. 245-268.

3.  Carles Díaz Martí. Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: 
Museu de Badalona, 2006; Jaume riera i SanS, «Els primers monestirs de jerònims 
a la Corona d’Aragó (1374-1414)», Studia monastica, 50/2 (2008), p. 275-344; Car-
les Díaz Martí, «Noves aportacions sobre el mercader barceloní Bertran Nicolau (c. 
1355-1421): riquesa, ordes monàstics i llegat testamentari», Acta historica et arc-
haeologica mediaevalia, 32 (2014-2015), p. 525-278.

4. Joan BaDa. Genís SaMper (dir.). Catalònia religiosa. Barcelona: Editorial Claret, 
1991.

5.  Núria JOrnet i BenitO. El monestir de Sant Antoni de Barcelona. Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2007, p. 89-91, 201, 204-205, 210; Anna CaSte-
llanO i treSSerra. Pedralbes a l’edat mitjana. Història d’un monestir femení. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 35-37, 239-248.

6.  De les dades de les taules de Catalònia religiosa, p. 104 es desprèn la coexistència 
de dos monestirs de monges cistercenques a Berga: Santa Maria de Montbenet 
(1338-1461) i Sant Joan de Berga (1374-1461). En realitat, però aquestes dues 
cases no existiren a la vegada, sinó que el monestir de Santa Maria de Montbenet 
s’hagué d’enderrocar per obres a la muralla berguedana l’any 1377 i les monges 
adquiriren l’antic convent hospitaler de Sant Joan, on passaren a residir. La comu-
nitat, única, va subsistir fins al 1568, quan l’orde el convertí en priorat de Poblet 
(M. Dolors SantanDreu, «El monacat femení al Berguedà: Santa Maria de Valldaura 
i Santa Maria de Montbenet», Erol, 112 (2012), p. 30-32; Josep BuSquetS CaStellà, 
«Montbenet, el primer monestir femení de Berga», Erol, 106 (2010), p. 21).

7. Anselm M. alBareDa. Història de Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1988, p. 11-13, 51; Ernest zaragOza i paSqual, Història de la Congre-
gació Benedictina Claustral Tarraconense (1215-1835). Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2004, p. 332-333.

8.  Ernest zaragOza i paSqual. Op. cit. p. 348; Josep BauCellS i reig. «Els monestirs del 
bisbat de Barcelona durant el pontificat de Ponç de Gualba (1303-1334)», II Col·lo-
qui d’Història del monaquisme català. Barcelona: Abadia de Poblet, 1972, vol. 1, p. 
122-123.

9.  Josefina Mutgé i viveS. Pergamins del monestir benedictí de Sant Pau del Camp de 
Barcelona de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (segles XII-XIV). Barcelona: CSIC, 2002, p. 
57-78.

10.  Ernest zaragOza i paSqual. Op. cit. p. 320-321.

11.  Quant a les canongesses regulars, el llistat proporcionat per Catalònia religiosa, 
p. 107, mostra la coexistència de Santa Maria de Montalegre, a Barcelona, i Sant 
Joan de l’Erm, a la propera parròquia de Sant Just Desvern. Tanmateix, aquesta 
darrera comunitat no adoptà mai la regla de Sant Agustí ni se subjectà a aquest 
orde establert, sinó que mantingué la seva condició de comunitat de donades fins 
a la seva annexió a Montalegre l’any 1466 (Lluís MOnJaS ManSO, «Les deodates de 
Sant Joan de l’Erm: una comunitat femenina heterodoxa de la baixa edat mitjana», 
a Les dones i la història al Baix Llobregat. Barcelona: Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, vol. 1, p. 178).

12 . Tanmateix, hem trobat referències a una implantació més tardana de la casa 
montblanquina, concretament a final del segle XIII. Malgrat que Catalònia religiosa, 
p. 112, dati la fi de la Guàrdia de Prats l’any 1500, en una altra bibliografia no s’es-
pecifica cap data.

13 . L’episodi ha estat estudiat a bastament. Vegeu, per exemple, Irené JariCOt. La 
cartuja de Santa María de Montalegre. Compendio histórico. Santa María de Montale-
gre, 1960, p. 35.
14.  Carles Díaz Martí. «La comunitat monàstica de Montalegre durant els priorats 
d’Agustí Massot i Francesc Vidal (1713-1732)», Estudis Històrics i Documents dels 
Arxius de Protocols, 24 (2006), p. 132.

15 . Els dos mapes s’han elaborat a partir de la informació proporcionada per An-
tonio ruiz HernanDO. Los monasterios jerónimos españoles. Segovia: Caja Segovia, 
1997, amb l’ajut de bibliografia suplementària. Si no es diu el contrari, les dades 
sobre els monestirs jerònims estan extretes d’aquest llibre.

16. Carles Díaz Martí. «La comunitat monàstica de Montalegre durant els priorats 
d’Agustí Massot i Francesc Vidal (1713-1732)», Estudis Històrics i Documents dels 
Arxius de Protocols, 24 (2006), p. 132.

17.  «Iglesia y monasterio de San Isidoro del Campo». Betica. Revista Ilustrada, 1 
(1913), p. 9-19.

18.  Foren les comunitats andaluses de San Miguel de Alpechín, Santa María de Gra-
cia, Santa María del Valle, Santa María de los Remedios i Santa Quiteria –tancat el 
1613– i la castellana de Santa Ana (Ignasi FernánDez terriCaBraS, «La incorporación 
de los isidros y de sus bienes a la orden de San Jerónimo (1567-1568)», La orden de 
San Jerónimo y sus monasterios. San Lorenzo del Escorial, 1999, vol. 2, p. 1003-1013).



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

25

19.  Agustí altiSent.  Història de Poblet. Poblet: Abadia de Poblet, 2014, p. 23-24.

20.  Ezequiel gOrt Juanpere.  Història de la cartoixa d’Escaladei. Reus: Fundació Roger 
de Belfort, 1998, p. 22-23.
21.  Sobre l’episodi fundacional, vegeu Jaume riera i SanS, op. cit., p. 293-300.

22.  M. Rosa teréS, Teresa viCenS. Violant de Bar i Maria de Castella: promoció espiri-
tual i mecenatge. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 
20.

23.  Josemaría revuelta SOMalO. Los jerónimos: una orden religiosa nacida en Guadala-
jara. Guadalajara: Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, 1982, 
p. 295.

24. Seguim aquí els dos treballs esmentats que tenen com a objectiu principal la 
figura de Bertran Nicolau: Carles Díaz Martí, Bertran Nicolau, fundador de Sant Je-
roni de la Murtra i «Noves aportacions sobre el mercader Bertran Nicolau (c. 1355-
1421): riquesa, ordes monàstics i llegat testamentari» .

25.  José Sigüenza. Historia de la orden de San Jerónimo, vol. 1, p. 161.

26 . Sobre aquest document, primera referència del futur monestir de Sant Jeroni 
de la Murtra, vegeu Carles Díaz Martí. «Primera menció del futur monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra», Carrer dels Arbres, 15 (2004), p. 15-26.

27.  Jaume riera i SanS. Op. cit., p. 307
.
28.  Josemaría revuelta SOMalO. Op. cit., p. 295.

29.   Carles Díaz Martí.  Bertran Nicolau..., p. 174-175.

30.   ACA.  Monacals d’Hisenda, vol. 2527, f. 1v-12v.

31.  Carles Díaz Martí, «Noves aportacions sobre el mercader barceloní Bertran 
Nicolau (c. 1355-1421): riquesa, ordes monàstics i llegat testamentari», p. 545-
552.

32.  José quer MOntSerrat.  Libro de la historia y narración de las cosas más memora-
bles del convento de la Casa de Dios. Madrid: Revista Agustiniana, 2001, p. 27.

33.   Agustí Duran i Sanpere.  Barcelona i la seva història. Barcelona: Curial, 1973, vol. 
1, p. 713.

34.  Significativament, a partir de 1431 es desbloquejaren els pagaments d’altres 
llegats testamentaris, com els assignats a les donzelles a maridar o als captius (Car-
les Díaz Martí.  «Noves aportacions sobre el mercader barceloní Bertran Nicolau 
(c. 1355-1421): riquesa, ordes monàstics i llegat testamentari», p. 553).

35.   Agustí Duran i Sanpere.  Barcelona i la seva història. Barcelona: Curial, 1973, vol. 
1, p. 713.

36.  José Sigüenza.  Historia de la orden de San Jerónimo, vol. 1, p. 163.

37.  L’argument era l’aridesa i l’estretor del lloc, que dificultava la construcció de les 
edificacions pendents (AGP, lligall 1790, vol. 1, p. 59).

38.  El següent més ben dotat fou per als predicadors observants de Lleida, amb 
dos mil florins, i el tercer, Poblet, amb mil florins (Montserrat tOlDrà paréS.  La rei-
na Maria, dona d’Alfons el Magnànim: vida i obra de govern (1401-1458), tesi doctoral 
presentada a la Universitat de Barcelona, 2013, p. 865).

39 . Com també al bisbe de Barcelona, a l’arquebisbe de Saragossa (José Sigüenza, 
op. cit., vol. 1, p. 162-163) o als consellers de Barcelona, als quals el 1439 va dema-
nar pedra de Montjuïc (Joan-F. CaBeStany FOrt, op. cit., p. 238-240).

40.  ACA. Cancelleria, reg. 3002, f. 82r-82v. Les cites següents són de la matei-
xa font.

41.  AHCB.  Consell de Cent, Lletres closes, 1B-VI-6, f. 87v-88v.

42 . AHCB.  Consell de Cent, Lletres comunes originals, 1B-X-9, f. 192 (15.05.1439).

43.  ACA.  Cancelleria, reg. 3002, f. 82r-82v.

44.  Josep Maria MaDurell i MariMOn.  Mensajeros barceloneses en la corte de Nápoles 
de Alfonso V de Aragón (1435-1458). Barcelona: CSIC, 1963, p. 238-240.

45.  Les primeres obres conegudes a Sant Jeroni de la Murtra daten de la segona 
meitat de la dècada de 1440 o inici de la de 1450 (Carles Díaz Martí.  La primera crò-
nica de Sant Jeroni de la Murtra (1413-1604) de Francesc Talet. Barcelona: Fundació 
Noguera, 2013, p. 140-141).



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

26

LA INFLUÈNCIA DE SANT JERONI DE LA MURTRA EN LA 
VIDA DELS HABITANTS DE TOUS (SEGLES XVI-XVIII)

ELISA VIDAL i MAS

En el 600 aniversari de la fundació de Sant Jeroni de la Murtra 

de la Vall de Betlem, de Badalona, des de Tous estem molt con-

tents de poder-nos sumar a la celebració posant-hi, ni que sigui, 

un petit granet de sorra.

Els exposaré fets de la vida quotidiana entre la gent de la vila o 

baronia de Tous i la comunitat del jerònims de la Murtra. Mai van 

ser fets importantíssims per al país o de gran rellevància, sinó de 

com resolien la vida del dia a dia, però que ens permetran enten-

dre com vivien els nostres avantpassats en aquell lloc i moment.

Cal tenir en compte, però, que les solucions dels problemes co-

rrents dels vilatans eren diferents segons si tenien com a senyors 

els jerònims o bé  altres titulars que tant podien ser de la noblesa 

com persones lliures i solvents.

En començar a buscar informació de Tous i els jerònims a l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó (ACA), el primer que em va cridar l’atenció 

va ser trobar entre els seus llibres conventuals un capbreu fet per 

un notari de Cervera, del 1490, quinze anys anterior a la donació 

del lloc de Tous, per Joan Ram i la seva muller Isabel Çaplana. Copia feta pel mestre cal·lígraf Antoni Argiles, del primer document de la Roqueta 
on ja s’esmenta Tous. Arxiu dels Amics de Tous.

Estudiosa de Tous
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Em permetran que abans de començar a entrar en matèria, faci 

una petita ressenya del lloc de Tous, que es troba a 10 Km d’Igua-

lada, per tal de situar-nos.

Des de l’any 990, Tous va passar per les mans del Bisbat de Vic; la 

família dels Tous que exerciren de castlans i després senyors fins 

al 1423, i després va passar per diverses mans fins al 1505, quan 

Isabel Çaplana i el seu marit Joan Ram van cedir el feu de Tous 

als jerònims amb la condició de rebre cada any una pensió.       

 El lloc de Tous, des de la primera documentació, en una butlla de 

l’any 960, va estar sota la jurisdicció del bisbat de Vic. El mateix 

bisbe es va cuidar de posar-hi un castlà amb la condició que ree-

difiqués el castell i vetllés pels seus interessos. Cal tenir present 

que el castell és la presència més important del nostre lloc. Es 

van començar a fer cases al seu voltant gràcies al fet que tenien 

el castell que els aixoplugava.

La presència del castell ha estat determinant per donar caràcter 

i sentit a la població, tant per bé com per mal. Per bé quan prote-

gia, per mal quan s’imposava sense mesura ni equitat, ja que va 

haver-hi de tot.

L’any 960, es troba el primer document esmentant al lloc de Tous.  

El gran bisbe Oliba va ser-ne el repoblador, va passar per Tous al 

1023 i va organitzar les coses per tal de tornar a poblar aquell in-

dret de rellevant importància en estar enclavat en la Marca His-

pànica, que havia quedat quasi buit l’any 990, per culpa de pes-

tes, sequeres extremes i les guerres amb els sarraïns, que feren 

emigrar la majoria de la gent.

La família dels Tous van ser uns dels dos primers castlans posats 

pel bisbe de Vic i es van integrar tant en el lloc, que van adop-

tar-ne el nom, fent-lo seu, però no va ser fins al 1347 que es va-

ren fer amb el castell i tot el terme, quan el rei, que no feia massa 

anys l’havia comprat al bisbe de Vic, els el va vendre i varen ser-ne  

plenament senyors fins al 1423, quan a causa de les moltes penú-

ries econòmiques, pels deutes que els lligaven, els el van prendre 

i va ser posat a l’encant públic a la vila d’Igualada. Va ser subhas-

tat i se’l quedar un noble anomenat Pons de Perellós. Però al cap 

de dos anys, el 1425, va morir i va deixar-la seva vídua Violant de 

Mur i la seva filla Elfa. El 1432 la germana de Pons de Perellós, 

Joana de Perellós, dama de la reina, va posar un plet a la seva 

cunyada que va guanyar arravatant-li el feu de Tous.  

Sepulcre del senyor de Tous 1335. Arxiu dels Amics de Tous. Fotografia: Q. Valls
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Aquí, el poble ja entra en un altre capítol. Tot i que l’esmentada 

Joana sempre lluïa el títol de senyora de Tous, només se sap que 

va venir una vegada, per prendre possessió i donar-se a conèixer 

als seus vassalls. Al cap d‘uns deu anys Joana de Perellós es va 

casar amb un noble francès, el comte de Tonnerre. En aquell mo-

ment ja no li interessava el lloc de Tous i el va posar a la venda i el 

comprà una coneguda família barcelonina de comerciants i no-

taris, els Çaplana, que en foren senyors durant tres generacions. 

L’última va ser la pubilla Caterina Elionor Çaplana, nascuda quan 

el seu pare ja era mort, el 1484.1

Semblava que la vila de Tous rodava com una pilota de mà en mà 

en aquell segle XV, tan tempestuós per a la gent de la vila.

Només per mostra de la seva singularitat, en el segle XV, en la 

senyoria de Tous hi van haver cinc senyores de ple dret –ni més 

ni menys que cinc– i quatre senyors.

Fins que al 1505 una familiar de l’esmentada Elionor, anomena-

da Isabel Çaplana, casada amb en Joan Ram, feu la donació del 

lloc de Tous als jerònims de la Murtra, tal com es pot veure en 

aquest document:

“...del qual loch y baronia ne feu donatiu al monestir mºJoan Ram 

y la sra. Isabel Çaplana, muller sua, senyors de dit loch y baronia, 

la qual donatió fou feta a 5 de novembre de 1505 ab conditió, 

emperò, que lo monestir donàs a dits senyors cada any la renda, 

mentres viuria, 125 lliures y 600 lliures en contants, y  que lo 

convent quitàs tots los censals que estaven carregats sobre dit 

loch, y més pagàs tots los deutes que·s devien, que devien fins 

al present jornada, lo qual fets lo ...  y pagà y semblant efecte ... 

4360 ll”.2

Amb aquesta donació la vila o baronia de Tous i els jerònims 

de la Murtra de la Vall de Betlem de Badalona van començar a 

compartir el camí de la història. Com anirem veient, el lloc de 

Tous era cobejat per molta gent, molts foren els que el volgue-

ren arrendar a canvi d’una quantitat pactada que donarien al 

convent cada any. Però només s’arrendà una vegada del 1549 

fins al 1573, ja que amb aquesta experiència els jerònims es van 

adonar que els arrendadors no pensaven gens en la gent que 

treballava per a ells; al contrari, en paraules seves ens diuen 

que “escorxaven als veïns ”per tal d’aconseguir més guanys, i 

per això no el van tornar a arrendar mai més. Tal com podem 

entendre en el següent paràgraf:

“... pero jo creuria que no contaren los profits tant per menut 

com los gastos: Però com se vulla sia, mossèn Bolet devia tenir 

ganes de arrendar dita Baronia y, axí, la y arrendaren, que com 

era parent del pare prior pugué fer assò ab major facilitat. Y 

pagava cada any de arrendament quatre-centes y trenta lliu-

res, que per aquell temps los paregué a aquells pares que era 

un gran y excessiu preu y que may era arribat a tant. Y d’esta 

manera anà continuant aquest arrendament y manera de go-

vern de Thous fins en lo any de 1573, que·s mudà per consell 

de persones expertes, entenent que los arrendadors arruhina-

ven aquella baronia y als particulars d’ella, escorxant-los tots 

nus y xupant-los la sanch com a sangoneres, pròpia condició de 

mercaders, etcètera”.



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

29

Tous als anys quaranta. Arxiu dels Amics de Tous.



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

30

Tampoc el volgueren vendre quan el 1562 els van fer ofertes per 

comprar-lo. Els frares digueren que no, després de fer consultes 

amb gent entesa, tots els aconsellaren que no ho fessin, ja que el 

valor del lloc era molt més important.

I és molt curiosa una reflexió que deixaren per escrit, com si fos 

la millor de les justificacions: 

“Pàg. 344 .... ni tampoch y ha moltes persones en Cathalunya que 

tingan tant poder que donen lo que val Thous, y en esta terra no 

y ha gent tan ambiciosa que compre un titol de Baró tant car com 

farien en altra part, y mes amichs som los catalans dels diners y 

riqueses que de honra”.

A veure si és veritat, que la fama que tenim els catalans, ve de 

molt lluny.

Una de les primeres coses que feren els frares en arribar a Tous 

va ser preparar-ho tot per anar a trobar al rei don Ferran d’Ara-

gó, per tal que els enfranquís el lloc. Una tasca tan important 

i delicada la va portar a terme el pare Benajam, que a més era 

confessor reial. Després, amb l’arribada de Carles V i Felip II, tor-

naren a anar a referendar l’enfranquiment del lloc de Tous, per 

tenir la seguretat i tranquil·litat de tenir-ho tot ben lligat.

En un altre vessant, l’any 1517 trobem unes crides, que els sen-

yors donaven als vassalls de viva veu, mitjançant el nunci, a la 

plaça Major, per tal de regir el dia a dia de la gent de la vila. La 

primera que s’ha trobat és del 1357, quan governaven els Tous, 

que és transcrita de l’any 1517. Fa l’efecte que es van fer servir 

les mateixes crides per començar a posar en ordre el dia a dia 
Finestra amb festejador del castell de Tous. Fotografia: Q. Valls. Arxiu dels 
Amics de Tous.
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del lloc de Tous. També són molt interessants, ja que dins les cri-

des es pot veure i comparar el poc que es movien les coses en 

aquells dies: la vida era tan rutinària i estructurada, que unes 

lleis del segle XIV serviren per al XVI.  Així fins al 1800 s’han 

trobat set crides, i el que destaca més és la poca diferència que 

hi ha entre elles.

La primera crida tracta sobre la vida quotidiana, sobretot, basa-

da en els problemes que provocaven els animals dels pagesos. 

La següent data del 1596. Tot i que s’hi troben les mateixes clàu-

sules referents a la vida de pagès, ja s’hi pot veure la influència 

religiosa dels nous senyors, atès que comencen les normes mo-

rals: càstig per a qui es trobi jugant o ballant mentre es facin els 

oficis, per a qui jugui en hores de feina o per a qui no tingui les 

pedres foradades i ben posats els trastalladors i tapats quan co-

rrespongui. S’imposaren multes de cinc sous o vint dies de pre-

só a aquells casats o fadrins que fessin festes de menjar i beure 

sense permís del senyor, i tres lliures als vassalls que anessin a 

moldre fora del terme. Així mateix, era necessari el permís del 

senyor per caçar.    

Així, de manera molt subtil, ens podem adonar dels petits girs 

que el règim dels jerònims anava introduint dins d’aquella senzi-

lla societat. S’anaren fent més crides. Així, se n’han trobat dues 

de noves del 1600 i 1604, quasi iguals que les anteriors, amb 

molts pocs matisos, ja que eren molt properes en el temps.      

D’allí ja es passa a una crida del 1745. Hi ha variacions, encara 

que mínimes. Ens hem adonat que s’anaven polint les normes ja 

establertes i que alguna es millorava afegint-hi variacions, “qui 

llevant falsos testimonis, que qui tal farà lo cas se li provarà cau-

sa de 3 lliures aplicadora a l’obra de la iglésia, y trenta dies de 

presó a mercè del senyor”.

Aquesta crida és més elaborada que la que deia que es prohibia 

jurar i blasfemar pels carrers. Una altra novetat és la llei que cas-

tiga qui falti el respecte a les autoritats. Aquests seran castigats 

amb dos mesos de presó i a mercè del senyor. I qui no tracti el 

senyor batlle de vós o amb tot el seu títol, pagarà mitja lliura de 

multa. Hi ha una crida de 1749 que segueix la mateixa pauta, i la 

següent que s’ha trobat és del 1799. A més de les mateixes pau-

tes, n’hi ha una de nova: la prohibició de tenir cap cabra, només 

se’n podien tenir per prescripció facultativa. No n’expliquen el 

perquè. Curiós, com a mínim.   

El que sí que sabem, és com la societat s’anava deslliurant del jou 

feudal, per exemple, en l’obligació inamovible fins aquell  moment 

d’anar a moldre el gra als molins del castell i a fer oli al trull. En 

el capbreu  del 1805, a la masia de l’Albareda,  ja pagaven un 

percentatge d’impostos pel trull  d’oli  que tenien. Però els canvis 

es van estancar en el moment de la Guerra del Francès.

Tornant enrere, tocaré un altre tema. Tots saben la precarie-

tat de la situació sanitària que hi havia en el segle XVI. Es troba 

constància en el llibre dels priors dels maldecaps que existien 

cada vegada que arribava una epidèmia a Barcelona. Cada cop 

que això passava, es troben referències de Tous com a lloc sani-

tós, perquè s’esmenta que la majoria de vegades no hi entraven 
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les malures. Per això, també ens hem adonat que en bona part 

hi tenien molt a veure les mesures preventives que prenien els 

monjos com a senyors del lloc. En un document de l’Arxiu Co-

marcal d’Igualada, s’explica que uns traginers anaven a Tous a 

descarregar roba i a carregar gra, i no els deixaren entrar i por-

taren el gra a fora de la vila. Així diu: 

“El dia de Corpus  de 1564, hi arribaren uns traginers carregats 

de roba, que volien entrà a descarregar-la i al no dexar-los-hi fer, 

la tiraren al mig del camí i amb males arts aconseguiren entrà al 

castell... Resultat, acabaren a la presó”.3

Com en la majoria de situacions, els fets tenen dues cares. Així, 

parlant de pestilències, trobem d’altres documents, on es parla 

del tema: 

1589-90. ...”per la gràtia de Déu no mori ningú, encara que hi 

agué gran pestilència, així dins com fora de Barcelona... “

(de manera que quasi tots los llocs circumdants d’ella estaven 

pestiferats com Badalona, Sant Andreu, Montcada i  fins a la Pa-

llaresa arribà.)

“...a Tous envià al pare procurador per a que tingués comte en 

aquell poble i estigué allà tot lo temps que durà aquest contagio 

fent guardar aquell lloch ab gran cuidado, que com és lloch de 

pas y camí real estava ab molt perill de que no s‘embaraçàs y axí, 

ab estes diligènties y més per gràtia de nostre Senyor, se preser-

varen totes les coses de esta casa en tot un any que durà aquest 

flagell que fou des de juny de 1589 fins lo maig de 1590”.4

“1606. És lo lloch de Thous molt sa y temprat, com s’és vist 

per experiència en los temps de pestilències y en particular en 

la última, que aventhi mal per tots los llochs circunvehins com 

Igualada, Jorba, Santa Coloma y altres, en Thous en ninguna 

manera y entrà y troben-se en dit lloch de ordinari moltes 

persones velles y ancianes”.5

També sabem que n’hi va haver que sí que hi van entrar de manera 

descontrolada i, a través del que s’explica, diu que de la mateixa 

manera que els frares vigilaven molt per tal que no entressin les 

pestes a Tous, quan hi entraven també passaven ànsia d’ajudar 

la pobra gent de la seva vila.

El 1652 bufaven mals temps, ja que a més de la guerra que as-

solava el país hi va haver greus sequeres que portaren la gana 

a la gent. Afegint-se als genets de l’apocalipsi, la pesta que va 

arribar el mes de maig d’aquell any va portar la mort, de manera 

desbocada, i va assolar el lloc de tal manera que  s’ompliren tres 

pallisses als voltants, amb els malalts terminals que treien de les 

cases per aïllar-los; eren pallisses que feien la funció d’inferme-

ria. A la vora de cada una, s’hi féu un clos ben gran que aviat va 

sobreeixir de cadàvers, ja que n’hi havia tants que les autoritats 

van prohibir portar-los al cementiri i no va quedar més remei 

que recórrer a uns comellars propers que també es van omplir.

La pesta va durar fins a finals del mes de juny. Foren dos mesos 

que deixaren el poble quasi desert, ja que la gent que va poder 

va marxar i va fugir del contagi i, amb la molta gent que va mo-

rir, el poble va quedar molt migrat; a més, entre la pestilència i 
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la gana, la misèria es va ensenyorir del lloc. I per això els frares 

del castell obriren els seus graners per socórrer la seva gent, en 

tal mal tràngol. Però eren tantes les penúries que no hi va ha-

ver gra ni per començar. I buscant solucions per tal de pal·liar la 

gana, demanaren que els veïns aportessin tots els diners que po-

guessin aconseguir per anar-ne a comprar, però només  reuniren 

unes 300 lliures escasses. I com que no n’hi havia prou es va fer 

un consell del poble i entre d’altres coses es va decidir de dema-

nar al veí senyor de Jorba un préstec, que va ser de 737 lliures, i 

que juntament amb la quantitat recaptada que ja tenien, creien 

que en podrien anar a comprar una quantitat suficient que els 

permetés arribar a la propera collita. 

Es posaren a buscar dos homes bons que no fossin del lloc. Per 

això anaren a la propera Clariana (lloc que queda entre Tous i 

Igualada) i els enviaren a buscar blat a Manresa, perquè més a 

prop tampoc n’hi havia. Però era temps de bandolers i, patint 

perquè no els robessin els diners que tant els havia costat de re-

collir, organitzaren un escamot de mules i prengueren totes les 

precaucions. A la Universitat de Manresa compraren el blat. En 

tornar, aviat els van avisar que els esperaven una colla de ban-

dolers per robar-los el blat que portaven i llavors la mateixa Uni-

versitat de Manresa els va posar a disposició un explorador, que 

els va acompanyar fins a Igualada. A partir d’allí ja no hi va haver 

problemes i en arribar a Tous portaren el blat al castell i els fra-

res el varen repartir entre la seva gent. 

Però encara quedava un serrell per tancar aquesta història: tor-

nar el préstec al senyor de Jorba. Per això, una delegació dels 

dos castells es va trobar al lloc conegut com els Tres Termes i, 

allí, el senyor de Jorba es va adreçar als de Tous i els va perdonar 

el deute, amb un pacte d’amistat. Algú dubta que va ser gràcies 

que els senyors de Tous eren qui eren, que l’assumpte es va re-

soldre així? 6

Hi ha una anècdota relacionada amb aquest tema, que m’afecta 

personalment, i m’agrada explicar-la perquè dóna fe de la impor-

tància de la història oral: quan era petita i anàvem a treballar a la 

vinya de sota la masia, els nens ja esperàvem que el padrí ens ex-

pliqués la història de l’àvia Margarida. Així, quan li demanàvem, 

ell ens deia:  

–Veieu aquell roser silvestre del marge, quin munt de roses que 

té? –ho deia assenyalant un punt del marge que donava sobre la 

vinya on hi havia un roser ple a vessar de roses–; doncs són les 

roses de l’àvia Margarida. Aquest roser li van plantar els seus fills 

quan es va morir de pesta i, com que no la podien portar al ce-

mentiri, perquè no hi cabien els morts, la van enterrar aquí. Mai 

heu d’agafar cap rosa, només són de l’àvia Margarida, ningú en 

pot collir cap, ni tampoc es pot tocar la terra on la van enterrar. 

Els nens escoltàvem bocabadats, mirant les roses com si a tra-

vés d’elles l’àvia Margarida ens estigués veient. Va ser una ale-

gria per mi quan, cap als cinquanta anys, vaig trobar aquesta his-

tòria escrita i vaig poder comprovar com si la veu de la història 

m’expliqués què, com i quan havia passat aquella mort. El docu-

ment feia bona la memòria oral, ni més ni menys que tres-cents 

cinquanta anys després que aquets fets haguessin succeït, tres-
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Vista actual de Tous des del castell. Fotografia Elisa Vidal. Arxiu dels Amics de Tous.
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cents cinquanta anys durant els quals la família havia plantat un 

roser, que s’havia convertit en sagrat per a ells, plantat per re-

cordar l’àvia; tres-cents cinquanta anys que, per tradició oral, els 

avis ens anaven passant aquesta història familiar, que pensant-ho 

bé representa la fidelitat, la constància i la importància del sentit 

de l’honor i de la memòria que tenien els nostres avantpassats, i 

que serveix per reconèixer quines eren les veritables coses im-

portants.7

Quan mirem la realitat que avui coneixem, la gent de Tous ens 

adonem que el nostre castell està dempeus i, en canvi, dels cas-

tells del nostre voltant no en queda cap. En estar situats en terra 

de marca, els castells que hi havia eren molt nombrosos, enclavats 

en llocs i llogarets que inclús ara ja no hi són;  en queden molts 

pocs vestigis, restes i algun de restaurat, i poca cosa més. 

Del més proper, que és el de la Roqueta, que era dels Cervelló i 

després de Santes Creus, en queda només una paret. Del de Fillol, 

que ara, com la Roqueta, forma part de Tous, i que estava sota 

l’ombra dels Moncada, no en queda ni rastre. Del de Clariana, 

només en queden parets i una part de la torre. Del de Jorba, que 

havia estat d’una importància si fa o no fa com el de Tous ara 

només en queda l’esquelet. El de la Tossa de Montbui està res-

taurat en bona part, però molt lluny del que havia estat. I Òdena, 

del castell de la poderosa Òdena, en queda tant sols una torre. 

Més enllà hi ha el de la Pobla de Claramunt, que ha estat molt 

restaurat, castell amb una història molt torturada, que va ser in-

cendiat diverses vegades i que  havien deixat ben enrunat. Ara 

el perímetre de muralles torna a estar dempeus, i des de lluny fa 

molt goig, però de dins només se n’ha restaurat una part de les 

quadres i poca cosa més.

El de Tous, abans d’arribar els jerònims, seguia la mateixa pau-

ta de molts del altres castells del voltant. En el moment que els 

senyors anaven a viure a la cort, buscant més lluïment i catego-

ria, els castells familiars eren deixats de banda. La prioritat dels 

senyors eren els delmes que els pagaven els vassalls. La família 

dels Tous va començar a perdre tot el que tenia en voler anar a 

la cort.

Per això, quan van arribar els monjos al castell de Tous, es pot dir 

que hi va sortir el sol. Fer-ne la seva estada ja va ser una garan-

tia de seguretat per a la nostra vila. I que el pare Benajam, pare 

Procurador, donava unes garanties al moment d’anar a demanar 

l’enfranquiment del feu. També va quedar demostrada la sort 

que es va tenir que en el castell hi hagués els jerònims quan, el 

1721, després de la Guerra de Successió, va arribar a la vila una 

circular que demanava informació per saber a qui pertanyia el 

castell el 1714, per poder saber si eren afectes o desafectes a la 

corona en el moment de la guerra. No sabem què es va respon-

dre, però el que sí sabem és que el castell encara està sencer.

Així, durant 330 anys van caminar junts els jerònims de la Mur-

tra i la vila de Tous, amb alts i baixos, plets entre les parts, com 

un de 1545, que després de molt pledejar van acordar que més 

valia entendre’s de bé a bé, perquè els judicis no s’acabaven mai i 

costaven molts diners. Així, a partir d’aquell moment els vilatans 

van començar a pagar delmes pels llegums, alls, llavors de cànem, 
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càstich de què ell usava, y algunes vegades a pa y aigua, perquè 

se’n recordassen altra vegada, y no al·legassen ignoràntia”

“quant algunes vegades li era forçat anar al monestir per negocis 

que se li offerien, quant tornava a Thous y no anaven a besar-li la 

mà y a fer-li la benvinguda de hu en hu, ell tenia bon cuydado en 

notar y advertia qui faltava en assò. Y aguardava tres o quatre 

dies y si no venían a fer sa obligatió, los enviava a cercar. Y si no 

li donaven legítima escusa, no la y portaven ni la pena ordinària 

de la sitja no faltava. Y d’esta manera tenia la gent al puny, y los 

vassalls guardaven lo respecte y reverèntia que convenia a la 

senyoria” 

I aquesta era una de les seves màximes: “Si donau lo dit al villà, 

ell se pendrà la mà y si·ls ne donessiu una, ells ne faran quatre”. 

Durant molts anys Tous va estar al seu càrrec.8 Els jerònims mai 

van amagar que tenien el feu del lloc de Tous per treure’n profit. 

Era lògic, ja que va ser el principal actiu econòmic de la comuni-

tat de la Murtra en aquells dies. Però es van adonar que els era 

més profitós fer tractes i enteses directament amb els vassalls, 

perquè els donava un rendiment més alt. Així, si compraven un 

ramat de 125 caps, deixaven que el cuidés un pastor que també 

en tenia 125. Així, en treien un bon rèdits tots dos.

En un resum que un cronista fa el 1606 del lloc del castell de 

Tous, detalla el que significava per a la comunitat tenir el castell 

en propietat i trobem un seguit d’entrades que rep la comunitat, 

tal com podem veure: cobraven dels drets de lluïsmes de totes 

les vendes i empenyoraments; un sou de cada casa, que rebien 

per compensar el tragí que tenien l’obligació de fer els vassalls 

al castell cada any; per aconseguir llicència per poder casar-se 

es feia un concert amb la senyoria, que equivalia a pagar dotze 

o quinze parells de perdius. Sembla una ximpleria, però aconse-

guir tantes perdius devia ser dificilíssim; per més boscos que hi 

hagués, caçar tantes perdius vive, devia suposar tot un repte, i 

seria molt interessant saber com se les empescaven per aconse-

guir-les, per què de ben segur que no devia ser fàcil. Però bé es 

casaven, i això vol dir que sí que les podien aconseguir. També 

cobraven els drets de la fira anyal que es feia per Sant Roc i el 

que treien de les multes econòmiques que els queien als vassalls 

també eren d’estimar, dit en paraules seves.              

El safrà ja es troba documentat a Tous des del 1357. I en certs 

moments se’n devia collir molt, ja que el 1490 es pagava de del-

me, de vint lliures, una de les quals per al senyor. O bé si era 

menys quantitat, el vassall en feia dotze munts ben iguals i el 

senyor en prenia un, el que més li agradés, i amb el que quedava 

en feia tres munts i el mossèn se’n quedava un. La resta era per 

al pobre pagès. Això no sempre era així perquè si el senyor era 

molt senyor, i li venia de gust, feia portar la collita al castell amb 

flor, i això volia dir acabada de collir, la qual cosa comportava 

una feina addicional al vassall només perquè a ell li semblava be 

demostrar el seu poder sobre la pobre gent.

De tots aquets pagaments i delmes, el cronista en fa un resum 

amb l’expressió: ÉS PROFIT. I la part més important, als delmes 

del gra, s’hi sumaven l’arrendament dels molins, els lluïsmes, i 

així ens diu que: “resten netes y límpies 1.115 ll. 9 sous”.9 
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Pati del castell. Fotografia: Q. Valls. Arxiu dels Amics de Tous.
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de ben a prop. Avui dia a Tous tenim un bons record dels jerònims, 

i de mica en mica més persones coneixen el que van representar.

Només una petita anècdota per acabar. Suposo que s’han  ado-

nat que en tot moment he parlat de Tous, quan oficialment es diu 

Sant Martí de Tous. Doncs bé, això té una raó de ser. Aquest any 

2016, fa cent anys que el dia 22-06-1916 ens van afegir al nom 

mil·lenari que teníem des de l’any 960, que era Tous, el nom del 

nostre patró, per raó que des del govern d’Espanya volien solu-

cionar un problema del correu postal, que es confonia a l’hora de 

enviar les cartes quan hi havia més d’un lloc amb el nom repetit. I 

així, deixaren els noms originals als llocs amb més pes administra-

tiu o judicial. A nosaltres, com que érem els menys importants ju-

rídicament, encara que érem els primigenis, ens va tocar canviar 

de topònim.

De tant en tant els vassalls estaven tant amb l’aigua fins al coll, 

que havien de demanar un préstec a la senyoria, com ho veiem el 

1600, que tenien un plet per un préstec demanat el trienni ante-

rior i que no havien tornat. El 1609, estant en gran necessitat els 

vassalls, van acordar demanar manllevades a censal 100 ll. Això 

és un fet. Però com els ho van gestionar, els prestadors? Com a 

mínim ara ens en sorprendrem...

“Proposà el pare prior com los de Thous demànan llicència per 

a menllavar a censal cent lliures y aquestes cent lliures an de ser 

per acabar de pagar la creu de plata a mossèn Baró, argenter de 

Barcelona, que a feta per la iglésia de Thous. fr. Rs. són servits de 

concedir-los dita llicència.

Lo convent, vista tan justa petitió y la pobresa de aquella comu-

nitat y desitjant lo profit d’ella, los concedeix dita llicència ab tal, 

emperò, que dits diners no púgan servir en altra cosa sinó en aca-

bar de pagar la creu”.10         

Veient com anaven les coses, arribem a la conclusió que sempre 

paguen els mateixos, llavors i ara. Mirant-ho bé, si en aquell mo-

ment hi havia tanta necessitat per part de la gent del lloc, no hi 

havia cap urgència per fer construir una creu, que a més no es 

podia menjar, però sí que  s’havia de pagar.

Resumint, els primers 150 anys hi ha molts documents, després jo 

no n’he trobat tants, capbreus, i crides sí, però poca cosa més. Sa-

bem que a  mitjan  segle XVIII els frares deixaren de residir direc-

tament al castell de Tous, encara que vigilaven els seus interessos 
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Notes

1.  ACA. Lligall gros.  N------ Caterina Elionor Çaplana, en un document original 
consta que va néixer el gener de 1484, encara que en llibres d’història consta 
que va ser el 1474. 

2.  ACA. Ligall gros, 276   

3. ACA. Capbreu de Tous, 1551-16... M. H. volum 2496. pàg. 275 v.

4. Tous Memòria Propera pàg. 64. Quan vaig escriure aquest relat, creia que de-
fugien les influències forasteres, ara crec que era per pervenir els contagis que 
venien de les ciutats. 
   
5.  ACA. Llibre dels Priors.
6. ACA. Lligall gros 276. M. H.  T. Núm. 110.

7. Historia recollida en el Periòdic “El Sol de Tous”, al 1931. Gràcies que la varen 
recollir ens ha arribat, ja que l’original va ser cremat en el 1936.

8. ACA. Volum 3834, M. H. Tercer llibre dels Actes Capitulars dels Jeronis de la 
Murtra.

9. ACA. Lligall gros, 276. M.H.  T. Núm. 110.

10. M.H. Volum 3834, p.36.17-03-1609. Tercer llibre dels Actes Capitulars dels 

Jerònims de la Murtra.

Torre d’homenatge del castell. Arxiu dels Amics de Tous.
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LA FRATERNITAT ENTRE MONESTIRS JERÒNIMS
A TRAVÉS DELS SEUS DOCUMENTS

Introducció

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra és el segon monestir 

jerònim fundat a Catalunya. Com se sap, fou fundat inicialment 

pel mercader barceloní Bertran Nicolau l’octubre del 1413 a la 

casa Descortey, a Sant Pere de Ribes, sota la denominació de 

Sant Jeroni de Montolivet. Tres anys després, el 1416, les difi-

cultats sorgides en la comunitat comportaren, per part dels re-

ligiosos de dit monestir, la demanda d’un canvi d’ubicació amb 

la compra de la casa de la Murtra, situada al peu de la serralada 

de Marina. Això comportà el trasllat del monestir a la demar-

cació parroquial de Santa Maria de Badalona i també una mo-

dificació en la denominació formal del monestir, que procedí 

a anomenar-se Sant Jeroni de la Vall de Betlem. Popularment, 

però, fou conegut com Sant Jeroni de la Murtra.

En l’any que celebrem el sisè centenari de la seva fundació, 

no podem deixar de parlar d’aquest monestir i  la seva rela-

ció  amb tota l’orde jerònima. Hem de començar parlant de la 

relació  que va  tenir amb un monestir fundat a la ciutat veïna  

de  Barcelona. Vint-i-tres anys abans, el 1393, fou fundat el 

primer monestir jerònim en terres catalanes: Sant Jeroni de la 

Vall d’Hebron, monestir reial fundat per la reina Violant de Bar 

i autoritzat pel seu marit, el rei Joan, que l’any següent va asse-

gurar econòmicament la fundació que havia fet la seva muller. 

Va ser erigit com a monestir amb privilegis reials del qual ini-

ciaren la gestió un grup de frares vinguts del monestir jerònim 

de Cotalba. Els dos monestirs van estar agermanats des del 

principi, com demostra el projecte de fusió dels dos monestirs 

ofert per Elionor de Cervelló, i l’any 1431 comptaven amb la 

llicència apostòlica corresponent per dur-se a terme. La unió 

no es va produir finalment, però la relació entre els dos mones-

tirs va ser constant al llarg de la seva història.

Però no només els monestirs catalans estaven agermanats en-

tre si, també van teixir una xarxa d’agermanament entre els di-

versos monestirs jerònims de la península. L’agermanament no 

només es va produir entre monestirs del país sinó que fins i tot 

va traspassar fronteres, tal com demostra el document d’ager-

manament amb el monestir jerònim de Santa Maria de Belém,  

NÚRIA TELLEZ
Arxivera de l’Arxiu Històric del Centre Excursionista de Catalunya
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fundat a Portugal l’any 1501. Però comencem parlant de l’or-

dre jerònima.

L’ordre jerònima i el seu desenvolupament

Els pares de l’església: Sant Jeroni

Eusebius Hieronymus Sophronius, Sant Jeroni, va néixer a Dal-

màcia l’any 342. És un dels pares de l’Església que més va es-

tudiar les Sagrades Escriptures. De família benestant, va rebre 

una sòlida formació en religió, ciències i lletres. Educat a casa 

i després a Roma, on va estar 3 anys i va estudiar llatí tenint 

com tutor Donat –famós gramàtic pagà que l’influencià molt– 

fou un gran llatinista i bon coneixedor del grec entre  altres  

idiomes, però poc coneixedor de llibres espirituals i religiosos, 

i gran entès tant en autors llatins com Ciceró, Virgili, Horaci i 

Tàcit com en autors grecs com Homer i Plató. 

Viatjà per ampliar els seus coneixements i, en companyia d’un 

amic seu, va anar cap a Tréveris. Allà va renéixer impetuosa-

ment l’esperit religiós que sempre havia estat arrelat en ell i  

des de llavors  el seu cor va lliurar-se a Déu. En una carta que 

va escriure a Santa Eustòquia1, Sant Jeroni li explicà el diàleg 

aterrador que va tenir en un somni. Va sentir que es presentava 

davant el tron de Jesucrist per a ésser jutjat. Déu li pregunta:

 “A quina religió pertanys? Ell li respon: “Soc cristià – catòlic”. 

Jesús li respon: “No és veritat”. Que esborrin el seu nom de la 

llista dels cristians catòlics. No és cristià sinó pagà, perquè les 

seves lectures són totes paganes. Té temps per llegir Virgili, 

Ciceró i Homer, però no troba temps per analitzar les Sagrades 

Escriptures”. Va despertar plorant i exclamà “mai més no tor-

naré a passar les nits llegint llibres pagans” i des de llavors el 

seu temps seria sempre per a llegir i meditar llibres sagrats.

Jeroni va disposar anar-se’n al desert a fer penitència pels seus 

pecats (especialment per la seva sensualitat, que era molt for-

ta, i pel seu terrible mal geni i el seu gran orgull). Però allà, mal-

grat que pregava molt, feia dejuni i que passava nits sense dor-

mir, no va aconseguir la pau. El seu temperament no era per 

viure en soledat; ell mateix en una carta explicà com van ser 

les temptacions que va patir en el desert.2

L’any 370 s’establí temporalment a Aquileia on el bisbe, Sant 

Valerià, havia portat gent tan vàlida que el seu clergat era fa-

mós en tota l’Església d’Occident. Jeroni va fer amistat amb 

alguns membres d’aquell clergat. Va conèixer Evagri, un sacer-

dot d’Antioquia de merescuda fama de ciència i virtut, que va 

fer despertar l’interès del nostre sant. El 374 arribà a Antio-

quia i ell i els seus amics van caure malalts;  els amics van morir 

i ell restà tot sol. Després d’aquesta experiència Sant Jeroni 

es va retirar en soledat a Calquis, un terreny inhòspit al sud-

est d’Antioquia, on va passar quatre anys en diàleg amb la seva 

ànima.

Ordenat sacerdot per Sant Damas a la tornada. Ell no desitjava 

l’ordenació (mai va celebrar el sant sacrifici) i si va acceptar re-

bre-la, fou sota la condició de no estar obligat a servir tal o tal 

altra església amb l’exercici del seu ministeri; les seves inclina-

cions personals el portaven cap a la vida monàstica de reclusió. 
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Una vegada ordenat es traslladà a Constantinoble per poder 

estudiar les Sagrades Escriptures sota la direcció de Sant Gre-

gori. El 382 tornà a Roma amb Paulí d’Antioquia i Sant Epifani, 

per a prendre part en el concili convocat per Sant Damas a fi 

de discutir sobre el cisma d’Antioquia. Al final de l’assemblea, 

el Papa el retingué a Roma i el feu servir com a secretari. A sol-

licitud del Pontífex i d’acord amb els textos grecs, va revisar la 

versió llatina dels Evangelis. Al mateix temps, va fer la primera 

revisió al psalteri en llatí. Desenvolupant aquestes activitats 

oficials, dirigia l’extraordinari naixement de l’ascetisme entre 

les més nobles dames romanes.

A la mort de Sant Damas, l’any 384, abandonà Roma i cercà al-

gun retir tranquil a Orient. L’any 385 es va embarcar a Porto i, 

posteriorment, es reuniren amb ell a Antioquia, Paula, Eusta-

qui i les altres dames romanes que havien resolt compartir amb 

ell el seu exili voluntari i viure com religioses en Terra Santa. 

Per indicacions de Sant Jeroni, aquelles dones es varen esta-

blir a Belem i Jerusalem, però abans d’enclaustrar-se, viatjaren 

per Egipte per a rebre consell dels monjos de Nitria i del famós 

Dídimo, mestre cec de l’escola d’Alexandria.

Durant aquest retir Sant Jeroni va fer la traducció de la majo-

ria dels libres de l’Antic Testament escrits en hebreu a sol·lici-

tud de tots els seus amics i deixebles més fidels i il·lustres però 

també per voluntat pròpia, ja que li interessava fer la traducció 

de l’original i no d’una altra versió qualsevol. Primer va fer el 

Llibre dels Reis i va seguir després amb els altres. Les úniques 

parts de la Bíblia en llatí, coneguda com la Vulgata, que no foren 

traduïdes per Sant Jeroni, són els llibres de la Sabiduria, l’Eclesi-

astés, el de Baruc i els dos llibres dels Macabeus. Va fer una se-

gona revisió dels salms, amb l’ajuda de l’Hexaplà de Orígenes i 

els textos hebreus, i aquesta segona versió és la que està inclo-

sa en la Vulgata i la que s’utilitza en els oficis divins. El Concili 

de Trento (1545-1563) va designar la Vulgata de Sant Jeroni 

com el text bíblic llatí autèntic o autoritzat per l’Església catò-

lica sense que això impliqués cap preferència per aquesta ver-

sió sobre el text original o altres versions en altres llengües. El 

1907, el Papa Pius X va confiar als monjos benedictins la feina 

de restaurar en la mesura del possible els textos de Sant Jero-

ni en la Vulgata ja que, després d’uns quants segles d’ús, havien 

estat considerablement modificats i corregits.

Mort l’any 420, Sant Jeroni fou enterrat a l’església de la Na-

tivitat. Les seves despulles foren traslladades posteriorment 

a la basílica de Santa Maria la Major (Roma). Home molt re-

presentat pels artistes. Amb freqüència trobem Sant Jeroni 

representat amb les robes de cardenal degut als serveis que 

va prestar al Papa Sant Damas malgrat que a vegades també 

és pintat al costat d’un lleó perquè es diu que va domesticar 

una d’aquestes bèsties, a la qual va treure una espina que se li 

havia clavat en una pota. La llegenda pertany més aviat a Sant 

Gerasi, però el lleó podria ser l’emblema ideal d’aquell noble, 

indomable i valerós defensor de la fe.

L’orde jerònima

La vida monàstica va tenir sempre en Sant Jeroni (347-420) una 

referència obligada, ja que tant el testimoni de la seva vida com 
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els escrits que va deixar fan d’ell el primer monjo important 

d’Occident. Malgrat aquella experiència monàstica com a ere-

mita i com acenobita en el monestir, Sant Jeroni no va escriure 

cap regla ni va fundar cap ordre religiós. El seu ideari monàs-

tic es troba dispers en cartes, sermons, exhortacions i altres 

escrits que fan referència al monjo (monachus) com a asceta, 

com l’home que renuncia al món buscant la soledat i inclús el 

desterrament i que viu del seu treball manual per a compen-

sar aquella feina intel·lectual i espiritual que representen les 

dues metes principals per arribar a Crist: la lectura (lectio divi-

na) i l’oració. Els dejunis i altres privacions permetien arribar a 

Crist. Aquella vida de San Jerónimo fou imitada por molts altres 

eremites al llarg de la història.3

L’orde de Sant Jeroni és una orde que es desenvolupa a la pe-

nínsula ibèrica exclusivament. El seu naixement va tenir lloc a 

Espanya a finals del segle XIV i la seva butlla fundacional està 

datada al 1373. Es va estendre entre Espanya i Portugal. No hi 

ha cap vinculació directa entre sant Jeroni i aquesta orde que 

porta el seu nom, a excepció d’aquelles idees bàsiques sobre la 

vida del monjo i la devota admiració que el sant desperta com 

un dels quatre pares de l’Església, però que comparteix qual-

sevol institució religiosa. Fra Pedro de la Vega, primer cronista 

de l’Orde de Sant Jeroni, ja deia al respecte el 1539 que:

“Després de molts anys que el monestir de Sant Jeroni de Belén 

fou destruïda i es va perdre la seva memòria, volent el nostre 

Senyor enaltir al seu sant i fer el seu  nom gloriós i venerable a 

prop de nosaltres que per ningun espai de temps es pot perdre 

i oblidar, revelar l’establiment de l’ordre d’aquesta manera...”4, 

és a dir, es tractava de recuperar el seu nom i la seva memòria, 

però no de ressuscitar una orde inexistent.

L’orde de Sant Jeroni es va desenvolupar en dues etapes: una 

primera que s’inicia amb la citada butlla papal emesa a Avinyó 

pel papa Gregori XI el 13735 i una segona etapa que s’inicia el 

1414 amb la butlla del papa Benet XIII.6 En la primera etapa 

(1373-1414) es coneix com a període fundacional i preveu la 

proliferació de petites comunitats de jerònims per tota la pe-

nínsula ibèrica, que són independents entre si. La segona eta-

pa (1414-1835), coneguda com de consolidació i expansió, que 

s’inicia amb la citada butlla de Benet, per mitjà de la qual els 

jerònims quedaven exempts de la jurisdicció episcopal, podien 

unir-se en una sola orde i celebrar Capítol General, com el que 

va tenir lloc l’any següent a Guadalupe.7

En la butlla de Gregori XI es donà llicència a don Fernando 

Yánez de Cáceres, canonge de Toledo, i a Pedro Fernández 

Pecha, que amb altres barons, tant clergues com laics, nobles ì 

plebeus, dels regnes de Castella, Lleó i Portugal i d’altres parts, 

portaven una vida eremítica i solitària, perquè poguessin ser 

nomenats germans eremites de Sant Jeroni, atesa la seva es-

pecial devoció a Sant Jeroni. Per això el Papa els demanà que 

s’acollissin a la Regla de Sant Agustí, sota la qual han de mili-

tar per al Senyor, per a ser observades, a tenor de les presents 

cartes apostòliques, amb hàbit i segons el ritus, constitucions, 

cerimònies i observança del monestir de Santa Maria del Sant 

Sepulcre a Campora (Florència).
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El text pontifici de 1373 descriu l’hàbit:

“una túnica tancada i ampla de pany blanc i gruixut amb mà-

nigues amples i tancades, més l’escapulari i la capa fixa per la 

part anterior sigui de pany gris o buriel (del color de la llana) 

sense tenyir de cap color; la capa no entenem ser de necessi-

tat, però per a honestedat de l’hàbit la portareu quan sortiu en 

públic”. L’autorització papal incloïa el gran anhel d’aquell grup 

d’eremites:

“fundar quatre monestirs o llocs conventuals, a saber, cada un 

d’ells amb església, cementiri, humil campanar amb una sola 

campana, claustre i les oficines necessàries, en llocs honestos 

i acomodats per aquests temps, que s’han de dotar segons els 

temps amb les piadoses donacions dels fidels”.

Els quatre primers monestirs van ser els de San Bartolomé de 

Lupiana (Guadalajara), que fou la casa mare de l’ordre, Santa 

María de la Sisla, (Toledo), San Jerónimo de Guisando (Ávila), i 

San Jerónimo de Corral Rubio (Toledo). Malgrat això, quan es 

va celebrar el primer Capítol General ja hi van assistir els pri-

ors i procuradors de vint-i-cinc monestirs. Aquest creixement 

es va mantenir durant el segle XV i va tenir un especial favor 

reial en el XVI, amb la  presència de Carlos V en Yuste i la fun-

dació per mitjà de Felip II del monestir de l’Escorial.

L’orde jerònima fou receptora durant els segles XVI i XVII d’im-

portants donatius que van incloure abundants fons libraris.8 

Així, per exemple, a la regió valenciana, els Jerònims foren els 

receptors de la biblioteca del duc de Calàbria, que anà a parar 

a San Miguel de los Reyes. El monestir de Santa Maria de la 

Murta a Alzira seria depositada la biblioteca de l’arquebisbe de 

Tarragona, Joan Vich, després del seu traspàs l’any 1612. Tam-

bé hem de dir que la principal biblioteca de l’Espanya dels Àus-

tries, la de San Lorenzo del Escorial, fou regentada por monjos 

Jerònims.

En la segona meitat del segle XVII s’inicià un període d’estanca-

ment; només es fundaren tres monestirs: San Pedro de la Ñora 

(Murcia), San Jerónimo de Caravaca i San Jerónimo de Ávila. 

L’observança de la regla decau i els plets augmenten, com tam-

bé la ingerència de la corona en l’organització de l’orde9; tot 

plegat, contribueix al declivi de l’orde que, al contrari d’altres, 

no pateix cap reforma, la qual cosa fa que els possibles candi-

dats a monjos triïn altres ordes reformades on l’espiritualitat 

era més marcada.

Els jerònims, que al segle XiX passen pels mateixos problemes 

que altres ordes religioses, acaben patint la supressió total de 

l’orde. Es produeix l’extinció de la seva branca masculina. Al-

guns dels monjos foren exclaustrats entre 1809 i 1813, i entre 

1820 i 1823. A Portugal fou dissolt el 1833 per ordre de les au-

toritats civils. L’estocada final la produí la desamortització de 

Mendizábal el 1836, en què   fou suprimida a Espanya l’ordre 

arran de la desamortització dels béns eclesiàstics. En el mo-

ment que va ser promulgada l’orde de desamortització hi havia 

llavors 48 monestirs jerònims i uns mil monjos repartits per 

tots ells.
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L’orde jerònima a casa nostra: Sant Jeroni de la Vall d’Hebron 

i Sant Jeroni de la Murtra

Els fundadors de l’orde de Sant Jeroni, Pedro Fernández Pecha 

i Fernando Yáñez de Figueroa, foren abans que religiosos 

nobles de la cambra de don Alfons XI (1311-1350) i, després, 

del seu fill Pere I (1334-1369),  i es va establir una corrent de 

simpatia, admiració i respecte, per part de molts  membres  

de la noblesa, cap a aquesta nova família religiosa.10 

La nota més distintiva de l’ordre jerònima fou la seva estreta 

i continuada relació amb la corona, i així ho recorda el Pare 

Sigüenza al rei en la dedicatòria de la seva Història sobre les 

estretes relacions que secularment han mantingut la corona i 

l’orde:“no hi ha cosa en l’ Ordre de Sant Jeroni que no sigui de 

la Casa Reial i, por conseqüent gran”.11 Afirmació de doble sen-

tit perquè també està assenyalant la importància i el pes que 

té l’orde en el panorama eclesiàstic espanyol.

Moltes cases jerònimes foren fundacions reals i/o de membres 

de la casa reial, o també els monarques i llur família en foren 

generosos patrons.12 Per tant, l’orde sempre va estar al servei 

de la corona i així ho demostraren reiteradament els diferents 

monarques a través del temps, tal com han reconegut diversos 

investigadors.13  L’entrega de l’orde de Sant Jeroni a la corona 

també ha d’ésser contemplada des del punt de vista de ser una 

orde religiosa no mendicant, de caire senyorial per l’origen de la 

majoria dels seus monestirs i les dotacions, reduïda en nombre 

d’individus, però amb l’estímul de ser una religió on era possi-

ble viure una espiritualitat en clau personal, la qual cosa va fer 

possible que sorgís amb força el tema dels conversos. Posar-se 

en mans dels reis era aconseguir la millor protecció per a de-

fensar-se de les crítiques, que venien no poques vegades fruit 

de l’enveja; així podien seguir la seva forma de vida apartada 

darrere els murs dels monestirs on la reforma espiritualista no 

va triomfar.

Malgrat el gran agermanament que va existir entre els dos mo-

nestirs jerònims ubicats al territori català, Sant Jeroni de la 

Murtra i Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, però l’origen d’ambdós 

és una mica diferent en relació amb la influència reial. Malgrat 

això, van tenir un denominador comú que els lligava: Bertran 

Nicolau (c. 1355-1421).14

Sant Jeroni de la Murtra fou fundat pel mercader barceloní 

Bertran Nicolau l’any 1413 en el primer emplaçament amb el 

nom de Sant Jeroni de Montolivet. El 1416 es produeix un can-

vi d’ubicació i s’adoptan el nom de Sant Jeroni de la Vall de Bet-

lem, popularment conegut com Sant Jeroni de la Murtra.15 L’any 

1431 va haver-i una llicència apostòlica atorgada a Elionor de 

Cervelló per unificar aquest monestir amb Sant Jeroni de la 

Vall d’Hebron en el Palau de Bellesguard.16 Gràcies a la protec-

ció de Joan II el monestir s’anà consolidant.  Durant la segona 

meitat del segle XV hi ha un gran dinamisme en l’evolució del 

monestir, que és el període on s’edifica gran part del conjunt 

cenobític. És en aquest moment que s’inicia una estreta vincu-

lació amb la monarquia que es traduí en l’ajut reial en la cons-

trucció del monestir.17 El primer dels monarques va ser Joan II 

d’Aragó, que va ser protector del monestir,  i va fer construir 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_II_d%27Arag%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_II_d%27Arag%C3%B3
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ANC. Fons AHCEC. Col·lecció de dibuixos i gravats, Felicià Marí, Sant Jeroni de la Murtra, FACA1608.
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una sala àmplia per a emprar-la de refetor a finals del segle XV. 

També els Reis Catòlics van finançar part de les obres, concre-

tament una de les ales, on les claus de volta estan decorades 

amb l’escut reial, i a les mènsules s’hi troben les cares dels mo-

narques; en aquest espai hi ha altres mènsules i claus de volta 

dedicades a altres benefactors, per exemple al notari barcelo-

ní Antoni Vinyes, que va deixar una donació en testament per 

a la construcció del recinte el 1488. De fet el rei Ferran, quan 

el 7 de de desembre de 1492 fou ferit a les escales del Palau 

Major de Barcelona per Juan de Cañamares, va passar uns dies 

convalescent al monestir de Sant Jeroni de la Murtra i fou allà 

on els Reis Catòlics, l’abril de 1493, reberen en audiència Cris-

tòfol Colom a la tornada del seu primer viatge d’Amèrica. Tam-

bé el monestir aconseguí favors del rei Carles I, que la Setma-

na Santa de 1519 va visitar el monestir, va confirmar al prior 

Pere Benejam tots els privilegis i mercès que havien atorgat 

a la comunitat els seus avantpassats.18 Carles va retornar a la 

Murtra el 1535, on va rebre consell del frare Pere Alsina, a qui 

el monarca sempre havia tingut gran estima; aquell any proba-

blement va tenir notícia, a través dels monjos, de l’assalt dels 

pirates a Badalona el 1527, i és precisament en aquella ocasió 

quan Carles va preparar el seu pla de conquesta de la ciutat de 

Tunis; la flota va partir de Barcelona, des de la desembocadu-

ra del Besòs. Aquest fet es commemorà amb una gran pintura 

mural al tester del  refectori  del monestir, on apareixen l’em-

perador, l’emperadriu Isabel de Portugal, el virrei Francesc de 

Borja i la seva esposa, l’almirall en cap de la flota Andrea Doria i 

el fra Pere Alsina. La pintura també al·ludia a la tercera visita 

que va fer Carles el 1538, en la qual va fer una donació de cent 

escuts a la comunitat, que es van destinar a la volta de l’esglé-

sia i al cor, obres dirigides per Tomàs Berça, en els quals es van 

esculpir unes ales imperials, de les quals encara es conserva 

una de forma fragmentària. Felip II seria el darrer monarca en 

visitar el monestir el maig de 1581. Va ajudar econòmicament 

el monestir en dues ocasions: la primera va concedir-li mil lliu-

res que, tanmateix, van haver de ser repartides amb el mones-

tir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, que s’havia assabentat 

del donatiu; la segona, el  1584, li va concedir la capacitat de 

treure de Sicília 200 tones de blat, franques de dret.

Sant Jeroni de la Vall d’Hebron fou fundat l’any 1393 per la 

reina Violant de Bar, muller de Joan I, i estava situat al vessant 

meridional de la serra de Collserola, el que avui és la carretera 

de les aigües a l’alçada de la benzinera. Sant Jeroni de la Vall 

d’Hebron fou el primer dels dos monestirs jerònims catalans i 

el segon de la Corona d’Aragó. Se’n va iniciar construcció sota 

l’auspici de la reina Violant, amb qui es va construir l’església, 

la sala capitular, el refectori, el campanar i el cementiri. Va te-

nir un rellançament amb la reina Maria, període en el qual es 

va construir el claustre del monestir. Va subsistir fins a l’any 

1836, quan la desamortització de Mendizàbal va fer totalment 

inviable la continuïtat de la comunitat monàstica. Malaurada-

ment, però, va sortit molt malparat de la fúria destructora que 

acompanyà aquelles tristes jornades perquè l’incendi provocat 

per un escamot de Sant Cugat va deixar-lo en un estat de ruïna 

que s’ha anat agreujant al llarg dels anys.19

https://ca.wikipedia.org/wiki/Reis_Cat%C3%B2lics
https://ca.wikipedia.org/wiki/1488
https://ca.wikipedia.org/wiki/Setmana_Santa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Setmana_Santa
https://ca.wikipedia.org/wiki/1519
https://ca.wikipedia.org/wiki/1535
https://ca.wikipedia.org/wiki/1527
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_Tunis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_Tunis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bes%C3%B2s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Refectori
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal_i_d%27Arag%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Borja
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Borja
https://ca.wikipedia.org/wiki/Andrea_Doria
https://ca.wikipedia.org/wiki/1538
https://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_II_de_Castella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maig
https://ca.wikipedia.org/wiki/1581
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Jeroni_de_la_Vall_d%27Hebron
https://ca.wikipedia.org/wiki/1584
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlia
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ANC. Fons AHCEC. Col·lecció de dibuixos i gravats, Pau Gibert, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, FACA 1182.
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A diferència d’altres institucions religioses, que pogueren con-

servar bona part de les seves fàbriques20, el fet que Sant Jeroni 

de la Vall d’Hebron hagi pràcticament desaparegut ha contribuït 

indubtablement a una evident falta d’interès per part de la his-

toriografia.21 Excepte alguns estudis que en tracten aspectes o 

episodis concrets22, molta part de la documentació i, per tant, de 

la seva història, està encara per descobrir.

Però tornem a la història del monestir.  La història comença l’any 

1366, quan Pere III el Cerimoniós i la reina Elionor venen als 

procuradors de la universitat de la ciutat de Tortosa un censal 

de 3300 sous barcelonins de pensió anual, que es pagaran de 

les rendes i drets reials que tenen a la ciutat de Tortosa i al 

seu terme23.  Aquestes rendes del censal de Tortosa són el que 

servirà per cobrir les despeses de la fundació que farà Violant 

de Bar. El 28 de setembre de 1387 Joan I amplia la concessió 

sobre aquestes rendes de Tortosa que el 24 d’abril de 1387 

havia fet a Esperandeu Cardona, conseller i promotor dels 

negocis de la Cort, de 300 sous anuals sobre els drets i rendes 

reials de la vegueria de Tortosa.24 Segons el Pare Sigüenza, la 

reina Violant visita Barcelona i demana ser portada a Collserola 

perquè vol veure de primera mà el que li han explicat sobre la 

vida eremítica d’uns ermitans que hi ha a prop d’on avui trobem 

la carretera de l’Arrabassada.25 Queda amb el cor robat de la 

vida senzilla d’aquells eremites, uns homes dedicats a la vida 

contemplativa que no tenen gens de luxes i viuen en domicilis 

molt humils i dedicats a l’oració. Es troben un espai apartat de la 

ciutat en un entorn natural i la reina vol que es faci una fundació 

monàstica que reprodueixi la vida recollida d’aquests eremites 

comprometent-se a refer les seves cases. El 15 de juliol de 1393 

Joan I, marit de la reina, reconeix la fundació reial del monestir 

de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron feta per la seva muller la reina 

Violant en la parròquia de Sant Genís dels Agudells i concedeix 

un cens anual 5500 sous de moneda barcelonesa de tern.26 El 

22 de juliol del mateix any el senyor de Cardona, conseller i 

promotor de negocis de la cúria, fa una venda a Miquel Roure, 

tresorer del senyor rei i Jaume Copí, cambrer de la reina, obrers i 

administradors d’obres del monestir de la vall d’Hebron per valor 

de 300 sous sobre la concessió feta pel rei Joan de les rendes de 

la procura de la vegueria reial de Tortosa.27 El rei està fent passes 

per assegurar econòmicament que el desig de la seva muller es 

compleixi. La reina té la iniciativa portada per la seva espiritualitat 

personal, però el seu marit secunda i confirma la decisió de la 

reina i fa assegurar la viabilitat econòmica de l’ordre fundada 

per Violant de Bar. El 12 d’agost de 1393 la reina Violant dota 

oficialment el monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Per 

a fer això, confirma la compra realitzada pels seus procuradors 

Miquel Roure i Jaume Copí de 3600 sous barcelonins anuals de 

drets reials a la vegueria de Tortosa i de 900 sous jaquesos anuals 

de la cena d’absència de les comandes de Gardeny i casa antiga 

de Lleida. Es fa d’acord amb el privilegi de redempció de rendes 

reials alienades amb carta de gràcia concedida pel rei Joan I 

per a la fundació del monestir. La reina es compromet a ampliar 

la dotació fins a la quantitat de 275 lliures de renda anual en 

un termini de dos anys, a comprar la capella, les cel·les i altres 

edificacions que hi ha en el lloc on s’ha d’ubicar el nou cenobi,  així 
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com el terreny adjacent necessari, i a proporcionar els diners per 

a la construcció tal com sigui ordenat pels comissaris apostòlics 

encarregats d’aprovar la fundació.28 El 27 d’agost de 1393 el 

bisbe de Lleida concedeix la llicència per fundar el monestir de 

Sant Jeroni de la Vall d’Hebron amb l’assignació de 12 religiosos 

amb el seu prior i del territori necessari per construir  el monestir 

esmentat i mantenir-lo. També confirma la renda real instituïda 

per la reina Violant. Aquesta llicència s’atorga d’acord amb 

dues butlles papals de Climent VII.29 El 30 d’octubre de 1393 

es constitueix fra Jaume Juanyes prior del monestir, fra Joan 

Tomas, fra Bartomeu Alfager, fra Antoni Reve, fra Ramon Soler, 

fra Joan Sanç i fra Miquel Rainer monjos del monestir en plena 

possessió i es confirma davant Galceran Curró, jurista, Pere 

Palau, i Domènec Segur, síndics, procuradors de la universitat de 

Tortosa i del procurador de Saragossa Berenguer de Cortiells el 

cens de 300 florins d’or aragonès.30  Aquests frares són portats 

del monestir jerònim de Cotalba perquè facin realitat el desig 

de la reina Violant de Bar de construir un monestir jerònim per 

a l’exercici de la vida contemplativa. La reina vol que sigui un 

monestir masculí perquè així ho són els eremites que portaven 

vivint a Collserola des de feia molt de temps. El 12 de desembre 

1393, una vegada els nous monjos són ja instal·lats en les cel·les 

existents on ha d’anar físicament el cenobi, el rei Joan I, d’acord 

amb la donació de 5500 sous de cens anual concedida per a la 

fundació del monestir de la Vall d’Hebron consignada per la 

reina Violant en la parròquia de Sant Genis dels Agudells, amplia 

aquesta donació fins als 3600 sous de moneda barcelonesa i 1090 

sous de moneda jaquesa.31 És la segona confirmació  dotal que 

fa el rei en favor de la seva muller. El 6 de juliol de 1394 arriba el 

primer privilegi reial en favor del monestir recentment fundat. 

Joan I concedeix al monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron 

el privilegi d’exempció del pagament de qualsevol imposició, 

present o futura, en els seus regnes i ordena als oficials reials que, 

sota pena de 1000 florins, la facin respectar i complir.32 Durant 

els següents anys fins al 1396 es van succeint una sèrie de vendes 

de censals i masos en favor del monestir que permeten la seva 

subsistència.33  El 18 de febrer de 1396 el papa Benet XIII, a través 

d’una butlla, confirma la fundació del monestir de Sant Jeroni de 

la Vall d’Hebron sota la regla de Sant Agustí que ha fet la reina 

Violant d’Aragó. És fundat amb un prior i dotze frares.34  El 20 de 

febrer del mateix any, dit papa concedeix al prior del monestir de 

Sant Jeroni de la Vall d’Hebron poder enterrar cadàvers de fidels 

sense permís diocesà a l’església, cementiri i en altres llocs sagrats 

del dit monestir.35 El 10 de juliol de 1396 el bisbe de Barcelona 

executa la butlla pontifícia de Benet XIII presentada per Jaume 

Juanyes, prior del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron 

de la regla de Sant Agustí. Habilita, confirma i absol el prior de 

Sant Jeroni de Vall d’Hebron, que també era prior de Sant Jeroni 

de Cotalba, i els frares que l’acompanyaren del dit monestir: fra 

Joan Tomé,  fra Bartomeu, fra Ramon, fra Joan Sans, fra Miquel, 

fra Antoni i fra Joan. També aprova les ordinacions fetes per 

aquests frares.36 El 17 de novembre de 1396 l’arquebisbe de 

Tarragona confirma el prior i els frares del monestir de Sant 

Jeroni de la Vall d’Hebron, construït a la parròquia de Sant 

Genís dels Agudells, la dotació que la reina Violant ha fet al 

dit monestir.37 Per últim, el 10 de desembre de 1399, sis anys 

després de la fundació, la reina Violant dona al monestir de Sant 

Jeroni de la Vall d’Hebron 1000 sous barcelonins de la renda 
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anual sobre els drets que té assignats a Vila-real. En cas que 

per qualsevol causa siguin alienats, es compromet a assignar 

la mateixa renda d’algun altre dret seu.38 D’aquesta manera la 

reina Violant ratifica i assegura econòmicament la viabilitat 

del seu monestir. La reina ja té oficialment el seu monestir 

reconegut pel rei, per la jerarquia eclesiàstica, assegurada la 

seva viabilitat econòmica i litúrgicament funcionant. Només li 

restarà vestir-lo que ho farà duran bona part del XV fins que 

la seva successora la reina Maria continuï millorant-lo amb la 

construcció definitiva del claustre. 

La fraternitat jerònima: els processos d’agermanament a 

la llum de la documentació notarial

El fons notarial sobre els monestirs jerònims catalans

Els monestirs jerònims de la nostra terra, Sant Jeroni de la Mur-

tra i Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, com molts altres, varen 

ser exclaustrats l’any 1835.  El primer va ser exclaustrat el 25 

de juliol de 1835 i el segon també va ser exclaustrat en el ma-

teix mes en compliment de la llei de desamortització de Men-

dizábal. Tant l’un com l’altre van ser assaltats posteriorment i 

van patir desperfectes importants per incendi i saquejos. Del 

primer se’n va poder  recuperar la fàbrica en època contempo-

rània i va estar designat Monument Històric-Artístic d’Interès 

Nacional el 1974. Del segon no ens queda cap ni un de vestigi 

i al seu lloc s’erigeix una benzinera que dona servei al vehicles 

que circulen per la carretera de l’Arrabassada, que comunica 

Barcelona amb Sant Cugat.

Del procés de desaparició d’aquesta orde monàstica es va viu-

re, i encara patim avui dia, la dispersió documental dels fons 

que generaren els germans jerònims. Ambdós monestirs te-

nien una important biblioteca i un respectable arxiu, segons les 

referències que ens han arribat. De la biblioteca, en el primer 

cas, només ens han quedat alguns volums dispersos conservats 

en institucions públiques.39  De la biblioteca del segon només 

ens n’ha quedat alguns vestigis referenciats en documents.40 

De l’arxiu propi del San Jeroni de la Murtra no s’ha conservat 

gaire cosa exceptuant alguns llibres i documents que estaven 

a l’arxiu de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron en el moment de 

l’exclaustració i que han acabat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona 

(ADB).41 De l’arxiu propi de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron te-

nim un fons en suport paper a l’ADB i un fons en suport perga-

mí repartit entre l’anomenat ADB i l’Arxiu Històric del Centre 

Excursionista de Catalunya (AHCEC).42 A part d’això hi ha ma-

nuscrits i alguns documents dispersos a la Biblioteca Nacional 

de Madrid.43 

Si ens centrem en el fons en pergamí, aquest està conservat en 

dos arxius privats de titularitat diferent: un de religiós, l’ADB, 

i un de civil, l’AHCEC. És un fons de documentació notarial que 

va ser segregat el 1877 i que tot ell pertany a una mateixa sèrie 

documental que originàriament es conservava en calaixeres a 

les dependències de l’arxiu del monestir de Sant Jeroni de la 

Vall d’Hebron44  i després de l’exclaustrament a les golfes de la 

parròquia de Sant Joan d’Horta.45 És en aquest fons majoritàri-

ament que hem trobat dades sobre els processos d’agermana-
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ment que enllaçaven els diferents monestirs jerònims disper-

sos per tota la geografia peninsular.

Els processos d’agermanament

La documentació conservada que hem consultat ens demostra 

que els monestirs jerònims estaven interrelacionats entre si a 

molts nivells. Aquestes relacions monacals es basaven en pro-

cessos d’agermanament que produïen un suport orgànic, eco-

nòmic i espiritual.

Si parlem del suport orgànic el millor exemple el tenim al mo-

nestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. La seva fundació, duta 

a terme per la reina Violant l’any 1393, comportà l’arribada 

de monjos jerònims de localitats foranes.  En concret el Papa 

Climent VII va autoritzar l’enviament d’un grup de monjos del 

monestir de Cotalba per organitzar i posar en funcionament 

el monestir. Sabem l’origen d’aquests monjos perquè el 10 de 

juliol de 1396 el bisbe de Barcelona, Ramon d’Escales46, exe-

cuta la butlla papal de Benet XIII, que s’havia signat l’any 1330 

confirmant i absolent el prior i els frares de Vall d’Hebron dels 

càrrecs que encara tenien del monestir de Cotalba i aprova 

les ordinacions presentades.47 És a dir, per qüestions d’inicia-

ció i funcionament dels monestirs als monjos els podien dema-

nar el seu trasllat per a efectuar aquesta tasca.48 Una vegada 

traslladats i executada la feina encomanada podien tornar al 

seu monestir d’origen o romandre en el monestir de destí amb 

l’autorització del càrrecs episcopals. Les autoritzacions eren  

aprovades per bisbe i avalades per dos testimonis, un per cada 

territori on pertanyien els monestirs implicats i validades per 

un notari públic.49

Si romanien en el monestir de destí això no implicava renunciar 

als seus orígens religiosos. Un document conservat en l’arxiu 

de l’ADB de l’any 1412 ens presenta com el prior del monestir 

de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i tots el frares constitueixen 

en emfiteusi a Antoni Roig el Mas Roig, situat a la parròquia de 

Sant Genís dels Agudells, tenint present els dobles càrrecs que 

posseeixen com a monjos de Vall d’Hebron i de Cotalba.50

Si parlem de suport econòmic, la documentació en paper con-

servada en l’ADB ens porta a pensar que els monestirs que eco-

nòmicament eren dèbils tenien el suport dels monestirs més 

propers. És el cas del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. 

Aquest monestir en els primers anys de vida tenia una situació 

econòmica  tan apurada que, com hem comentat abans, l’any 

1431 es va atorgar una dispensa apostòlica per a dur a terme 

la unificació dels dos monestirs.51 La fusió no es va dur a terme, 

però les transaccions econòmiques entre ambdós monestirs 

van ser constants, tal com es reflecteix en els llibres de comp-

tes conservats del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. 

Aquest és un dels motius pels quals entre la documentació del 

monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron es conserven lli-

bres de comptabilitat exclusius de Sant Jeroni de la Murtra.52
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Respecte al suport espiritual o confraternitat religiosa entre 

monestirs es desenvolupa de la mateixa manera en tots els 

monestirs jerònims de la península ibèrica. El fons en perga-

mí conservat en l’ADB i l’AHCEC presenta diversos exemples 

d’aquest tipus de fraternització monacal i tots estan emmar-

cats en el segle XVI. 

Era possible que tinguessin lloc els processos d’agermanament 

entre jerònims perquè hi havia una igualtat entre tots els mo-

nestirs de l’orde. En l’ADB existeix una butlla papal de 1448 on 

el pontífex concedeix gràcies i privilegis a Santa Maria de Gua-

dalupe, Santa Maria de la Sisla a Toledo, Santa Maria de Mon-

tamarta i per extensió a tots els monestirs existents de l’orde 

jerònima.53  La igualtat entre monestirs era tan assumida per 

tots els monestirs de l’orde que aquests conservaven amb mol-

ta cura en els seus arxius monàstics els documents pontificals 

de tots els altres monestirs, a més del seus propis.54

Però com millor podem explicar com són aquests agermana-

ments espirituals és amb dos documents localitzats a la Biblio-

teca Nacional dintre del manuscrit 2993.55 Aquests documents 

són molt explícits i malgrat que no fan cap referència als mo-

nestirs jerònims catalans i es produeixen més enllà del segle 

XVI els posem com a exemple ja que relacionen dos monestirs 

jerònims hispànics i detallen amb claredat el funcionament del 

procés de germandat. Aquest és idèntic als que s’efectuen 100 

anys abans a Catalunya.56 Són dues cartes emeses pels mones-

tirs de Santa Maria de Gracia de Carmona i Sant Jeroni de Val-

paraíso de Còrdova respectivament a través dels seus priors. 

El 6 de març de 1691 el prior del cenobi de Carmona en nom de 

tots els monjos del monestir es dirigeix als membres del mo-

nestir de Còrdova demanant iniciar un procés d’agermanament 

entre els dos monestirs. Demanen que com a agermanament es 

facin dues misses per a cada monjo i vigília i una missa cantada 

solemne. Vint-i-cinc dies després, el 31 de març de1691, el pri-

or de Carmona confirma el segellament de la germandat confir-

mant que es faran al seu monestir una missa per a cada monjo 

que mori del monestir de Còrdova, dues misses cada monjo i una 

vigília i missa cantada conventual solemne. Així mateix promet 

que tots els monjos del monestir agermanat seran partícips dels 

béns espirituals del monestir. Posteriorment és anotat en el lli-

bre d’actes capitulars del monestir l’agermanament, validat amb 

el segell del monestir.

Hi ha molts motius per a fer efectiu un acte d’agermanament. 

Un motiu és per mantenir les bones relacions. Sant Jeroni de 

la Murtra, amb la motivació d’haver intentat unificar-se amb 

el monestir veí de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i no culmi-

nar-se el fet, inicia un procés d’agermanament per a continuar 

les bones relacions. El 4 de gener de 1523 el prior Agustí de 

Gualbes promet al prior Jaume Roqueta sufragis conventuals 

per als monjos difunts celebrant una missa cada sacerdot,  i un 

nocturn amb vespres o laudes de difunts els coristes.57

Un altre motiu és el reconeixement de l’ajuda fundacional feta 

per un altre monestir. El 21 de setembre de 1554 el prior de 

Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Artal de Claramunt, prome-

ten oferir al monestir de Sant Jeroni de Cotalba sufragis per 
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als conventuals d’aquest cenobi que es morin. Aquests sufra-

gis consisteixen en un aniversari celebrat conventualment, una 

missa cada monjo, un nocturn amb vespres i laudes de difunts 

els coristes i la seva equivalència els frares conversos. També 

es compromet a fer-los partícips de tots els béns espirituals 

del monestir.58

Un altre motiu és l’acompanyament en l’espiritualitat de l’orde. 

És aquest el mòbil que porta que es faci l’agermanament del 

monestir de Carmona que hem comentat abans. En el fons de 

l’ADB tenim un altre exemple similar amb el monestir de Sant 

Jeroni de la Vall d’Hebron. Lluís Tobia, prior del monestir de 

Santa Maria de la de la Murta (Alzira), prometen oferir a Fran-

cesc Mas, prior de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sufragis pels 

conventuals que es morin d’aquest cenobi.59 Aquests sufragis 

consisteixen en una missa cada monjo, un nocturn amb vespres 

i aludes de difunts els coristes i 50 oracions els frares conver-

sos. És a dir, es participa en l’agermanament a tots els nivells 

de compromís: frares, coristes i conversos.

Però l’agermanament també podia produir-se amb monestirs 

d’altres ordes monàstiques. En el fons de Sant Jeroni de la Vall 

d’Hebron tenim un exemple d’agermanament entre els jerò-

nims i els cartoixans.60 El procés d’agermanament es desenvo-

lupava de la mateixa manera que entre els monestirs jerònims. 

El 17 de maig de 1568 Lluís Tobia, prior de Santa Maria de la 

Murta a Alzira, promet a Francesc Mas, prior de Sant Jeroni de 

la Vall d’Hebron, la realització de sufragis pels conventuals que 

siguin difunts d’aquest cenobi. Aquests sufragis consisteixen  

en una missa celebrada pels monjos, un nocturn amb vespres i 

laudes de difunts cantat pels coristes i 50 oracions els conver-

sos. Així mateix es comprometen a fer-los partícips de tots els 

béns espirituals del monestir.

Conclusió

Com hem dit al principi del treball, aquest any 2016 celebrem el 

sisè centenari de la fundació del Monestir de Sant Jeroni de la 

Murtra. En el marc de la present jornada acadèmica organitza-

da per celebrar l’efemèride no podem deixar de parlar i indagar 

en el passat d’aquest monestir i la seva relació amb tota l’orde 

jerònima. Hem començat parlant breument d’aquesta ordre, de 

la seva implantació a casa nostra i de la relació que van tenir els 

monestirs jerònims d’aquí entre si i amb els altres monestirs pe-

ninsulars. 

El cenobi de Sant Jeroni de la Murtra va estar especialment 

lligat durant molt de temps amb el monestir fundat a la ciutat 

veïna de Barcelona anomenat Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. 

Aquests dos cenobis van estar fortament agermanats a través 

del món reial, a través del món econòmic i sobre tot a través 

del món espiritual.

Hem volgut aprofundir en les relacions espirituals existents 

entre els monestirs jerònims a través dels processos d’agerma-

nament. La intenció és demostrar la fortalesa de les relacions 

espirituals que existiren entre els monestirs jerònims. Aques-

tes relacions es produïren amb ordre molt ben establert a tot 

el territori hispànic.
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Els processos d’agermanament es produïren en un marc d’igual-

tat entre monestirs  pel que fa als privilegis. El desenvolupa-

ment d’aquests es dugueren a terme per diversos motius: per 

assegurar les bones relacions com a germans en l’espiritualitat, 

per les ajudes rebudes dels altres monestirs per aconseguir el 

bon govern físic i espiritual de cada cenobi i, per últim, per rea-

litzar un bon acompanyament espiritual a monestirs de la ma-

teixa orde o d’altres ordes existents al territori.

Hem presentat amb cura com s’inicien aquests agermanaments, 

de quina manera es realitzen aquests agermanaments, qui hi 

participa activament, quins elements els componen i com se 

n’assegura el compliment. Amb aquest treball esperem haver 

fet  a la jornada acadèmica una aportació interessant que ens 

aproximi al coneixement del món jerònim a casa nostra.

Notes

1.  LLOPIS, Joan. Sant Jeroni intèrpret de la paraula. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica 2001. Col·lecció Sants i Santes, núm. 56, p. 24
 
2. San Francesc de Sales  recomanava llegir aquesta pàgina del nostre sant 
perquè és bellíssima i profitosa. Diu així: “En el desert salvatge i àrid, cremat per 
un sol tan desapiadat i abrasador que espanta fins i tot als que han viscut allà 
tota la vida, la meva imaginació feia que em semblés estar en mig de les festes 
mundanals de Roma. En aquell desterro al que por temor a l’infern jo m vaig 
condemnar voluntàriament, sense més companyia que els escorpins i les besties 
salvatges, moltes vegades m’imaginava estar en els balls de Roma contemplant a 
les ballarines. El meu rostre estava pàl·lid per tant dejuni, però en canvi els mals 
desitjos em turmentaven nit i dia. La meva alimentació era miserable i esquerpa, 
i qualsevol aliment cuinat m’hauria semblat un menjar exquisit, i no obstant les 
temptacions de la carn em seguien turmentant. Tenia el cos fred de tant patir 
gana i set, la meva  carn estava seca i la pell quasi es pegava als ossos, passava 
les nits pregant i fent penitència i moltes vegades vaig estar pregant des del 
vespre fins la matinada, i malgrat feia tot això, les passions seguien atacant-me 
sense parar. Fins que al final, sentint-me impotent davant tants grans enemics, 
em vaig agenollar plorant davant Jesús crucificat, vaig banyar amb les meves 
llàgrimes els seus peus clavats, i li vaig demanar què tingués compassió de mi, 

y ajudant-me el Senyor amb el seu poder i misericòrdia, va poder proclamar-se 
guanyador de tan espantosos atacs dels enemics de l’ànima. I jo em pregunto: 
si això va succeir a una persona que estava totalment dedicada a la oració i la 
penitència, què no els succeirà al que viuen dedicats a menjar, beure, ballar i 
donar-li a la seva carn tots els gustos sensual es que demana?

3. Amb sentit de responsabilitat institucional el Pare Sigüenza dedica la primera 
part de la seva Historia (Vida de San Jerónimo), a la religió de Sant Jerònim, 
conscient de la importància i transcendència que tindrà una publicació que es 
va a difondre por tots els monestirs de l’ordre -i serà llegida per la majoria dels 
religiosos, alguns amb mirada crítica-, volent deixar constància indeleble també 
del seu compromís personal.

4. POLO CARRASCO, J., PEDRO DE LA VEGA, O.S.H. Vita Dei Genitricis Mariae 
(Zaragoza 1534). Edic. facsímil e introducción, “Scripta de Maria” num 6, 1983, 
p. 243-534.

5. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, capsa 4.
6. ADB.  Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, capsa 8.

7. AAVV. Homenaje al P. Fray José de Sigüenza en el IV Centenario de su muerte (+ 
1606), El Escorial: Real Monasterio del Escorial, 2006, p. 346.

8. BAS CARBONELL, M. Biblioteca Valenciana: sus orígenes y evolución Valencia: 
UNED, Centro regional asociado, 1996; 2. MORERA, J. B. (OSH), Historia de la 
fundación del Monasterio del Valle de Miralles y hallazgo y maravillas de la Santíssima 
Ymagen de Nuestra Señora de la Murta (1773). Alzira: Ajuntament, 1995, pp. 
103-104; 3. ZARCO CUEVAS, J. (OSA), Los Jerónimos de San Lorenzo del Escorial 
(discursos leídos ante la Real Academia de la Historia) Madrid: Real Academia de 
la Historia, 1930

9. En sant Jeroni de la Vall d’Hebron no intervé la corona però si es confirma el 
declivi i existeixen molts més plets en la reial audiència tal com podem veure en 
la documentació notarial del monestir que es conserva en l’ADB.

10. AAVV. La orden de San Jerónimo y sus monasterios.  Actes del Simposium, 
Madrid: R.C.U. Escorial-M.a Cristina, 1999

11. SIGÜENZA, José. Historia de la orden de San Jeronimo. Salamanca: Junta de 
Castilla y León, 2000

12. Recordem aquests monestirs: Ntra. Sra. de Guadalupe (Cáceres), San 
Jerónimo del Valle Hebrón (Barcelona), Sta. Mª de la Mejorada (Olmedo, 
Valladolid), Sta. Mª de la Armedilla (Cógeces del Monte, Valladolid), Sta. Mª de 
Montamarta / San Jerónimo (Montamarta / Zamora), San Jerónimo de Yuste 
(Cáceres), Sta. Mª del Parral (Segovia), San Jerónimo el Real (Madrid), Sta. 
Catalina del Real / Concepción de Ntra. Sra. / San Jerónimo (Granada), Sta. 

https://www.ewtn.com/spanish/Saints/Francisco_de_Sales.htm


Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

56

Engracia (Zaragoza), Ntra. Sra. de la Esperanza (Segorbe, Castellón), Ntra. Sra. 
de la Piedad (Baza, Granada), San Miguel de los Reyes (Valencia).

13. E. TORMO, 1919, p. 32; J. ZARCO, 1930, p. 24; F. CHUECA GOITIA, 1966, 
p. 154-155; G. SABAU, 1973, t. II, p. 323; CAMPOS F.J. Los reyes de España y la 
orden de San Jerónimo en los siglos XV-XVI. Actas del Simposium, San Lorenzo del 
Escorial, 2002, p. 175-243.

14. DIAZ, Carles. Noves aportacions sobre el mercader barceloní Bertran Nicolau 
(c. 1355-1421): riquesa, ordes monàstics i llegat testamentari.  Acta medievalia, 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2014-2015, núm. 32, p. 525-578

15. DIAZ, Carles. La primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la Murtra 
(1413-1604) de Francesc Talet, Barcelona: Fundació Noguera  2013; i també 
DIAZ, Carles, Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: 
Museu de Badalona 2006, p. 223.
 
16. DURAN I SAMPERE, Agustí.  Barcelona i la seva història. Barcelona: ed. Curial,   
1973, vol. 1, p. 713.

17. DIAZ,  Carles. La primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la Murtra 
(1413-1604) de Francesc Talet. Barcelona: Fundació Noguera,  2013, p. 100.

18. AYMAR I RAGOLTA, Jaume. Carles I i Felip II a Sant Jeroni de la Murtra. Revista 
de pensament i opinió Fundació Catalunya-America de Sant Jeroni de la Murtra, 
octubre 1998, p. 43-45.
 
19. Hi ha diversos dibuixos conservats en l’AHCB del monestir enrunat. Són 
dibuixos contemporanis al conservat en el fons d’art del CEC.

20. Sant Jeroni de la Murtra va ser restaurat sota l’auspici de la senyora 
Francisca Güell i Lopez, que comprà l’edifici l’any 1947.

21. L’única monografia general de la història del monestir es deu a FÈLIX 
OLIVÉ I GUILERA, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Barcelona: Parròquia de Sant 
Jeroni de Montbau, 1995, editada en commemoració del sisè centenari de la 
fundació.

22. En primer lloc, cal esmentar l’historiador jerònim José de Sigüenza ,que 
a la seva Historia de la Orden de San Jerónimo aporta un conjunt de dades 
–especialment dedicades a la fundació i a alguns monjos destacats de la 
comunitat- que s’han anat repetint posteriorment (vegeu la recent edició, 
Salamanca: Junta de Castilla y León, 2000, vol. 1, p. 156-164 i vol. 2, p. 
255-265). A continuació hi ha els apartats dedicats a Sant Jeroni de la 
Vall d’Hebron de les dues obres de Gaietà Barraquer, ja referides en notes 
anteriors. Quant al període fundacional, comptem amb Carles Díaz Martí, 
«Pergamins referents a la fundació de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron», Acta 

historica et archaeologica mediaevalia, 29 (2008), p. 9-56, i Joaquim SalleraS 
i CalliCó. Sant Genís de “La Vall d’Hebron”: su relación con Fraga (Huesca), 
Barcelona: Casa de Fraga a Barcelona, 1993. Sobre els frares de la comunitat 
tenim els treballs d’Armando De Fluvià i eSCOrSa, «Índice de religiosos 
del real monasterio de San Jerónimo del Vall de Hebrón o de Collcerola», 
Hidalguía, 66 (1964), p. 587-592; Joaquim ventura, «Probanzas de limpieza 
de sangre, ‘vita et moribus’ en el Reial Monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron (Barcelona)», a La orden de San Jerónimo y sus monasterios, San 
Lorenzo del Escorial: Instituto Escurialense de Investigaciones históricas y 
artísticas, 1999, vol. 2, p. 1049-1056; Carles Díaz Martí. «Donats jerònims 
als protocols del notari Narcís Gerard Gili (segle XV)», a Els monestirs 
medievals (IV Jornades d’Història i Arqueologia del Maresme), Mataró: Grup 
d’Història del Casal, 2010, p. 152-163. Un dels monjos més destacats de 
la comunitat, el prior Ramon Joan, compta amb un treball d’un gran valor: 
Joan-F. CaBeStany i FOrt, «Fray Ramón Juan, prior de San Jerónimo del Vall 
d’Hebron (1419-1458)», a Studia Hieronymiana, Madrid, vol. 1 (1973), p. 
587-592. Del mateix autor, «Noticia bibliográfica del monasterio de San 
Jerónimo del Vall de Hebrón», a Studia Hieronymiana, vol. 2, p. 119-122. 
És d’obligada referència el capítol que dedica al monestir Agustí Duran 
i Sanpere a Barcelona i la seva història, Barcelona: Curial, vol. 1 (1972), p. 
698-706. Finalment, esmentem el treball dedicat a la desamortització de 
Josep MOran, «La destrucció del convent de Sant Geroni de la Vall d’Hebron 
(Horta) segons el Canonge Barraquer», Estudis santcugatencs, 2 (1983), p. 
37-41.
 
23. ANC. Fons AHCEC, Col·lecció pergamins, sèrie SJVH, pergamí 1

24. ANC. Fons AHCEC, Col·lecció pergamins, sèrie SJVH, pergamí 2

25. Veure not. cit. 10

26. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
12, perg. 10

27. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
12, perg. 9

28. ANC. Fons AHCEC, Col·lecció pergamins, sèrie SJVH, pergamí 3

29.  ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
12, perg. 13

30. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, 
carpeta 1, perg. 16

31. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
12, perg. 11

http://www.catalunya-america.org/web_catala/re_16_oct_1998.pdf


Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

57

32. ANC. Fons AHCEC, Col·lecció pergamins, sèrie SJVH, pergamí 4

33. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, carpeta 
2, perg. 20; ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, 
carpeta 1, perg. 30; ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació 
notarial, carpeta 3, perg. 11; ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie 
documentació notarial, carpeta 1, perg. 23;  ADB. Fons sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 
sèrie documentació notarial, carpeta 4, perg. 55; ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron, sèrie documentació notarial, carpeta 3, perg. 9; ADB. Fons Sant Jeroni de 
la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, carpeta 3, perg. 10;
 
34. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
C, perg. 1

35. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
C, perg.

36. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
12, perg. 1

37. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, 
carpeta 2, perg. 17

38. ANC, Fons AHCEC, Col·lecció pergamins, sèrie SJVH, pergamí 5
39.  AYMAR, Jaume. La biblioteca de Sant Jeroni de la Murtra, actes del Simposium 
La orden de san Jerónimo y sus monasterios.  Madrid: Instituto Escurialense de 
investigaciones históricas y artísticas 1999, p. 691-710.

40. MADURELL, J.M. Manuscrits en català anteriors a l’impremta (1321-1474). 
Madrid: Anabad 1974.
 
41. ADB, Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, capsa 4.

42. TELLEZ, Nuria. Diplomatari del fons en pergamí del monestir de Sant Jeroni de 
la Vall d’Hebron. Barcelona: Fundació Noguera (en premsa). 

43. Veure Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid: 
Ministerio de Cultura 1984.

44. Els pergamins procedents del monestir en la part posterior del document 
presenten un segellat amb la inscripció Archivum monasterii Sancti Jeronii Vall 
de Hebronis  amb el número de calaix on s’ubicaven a l’arxiu del monestir.

45. ANC. Fons AHCEC, Memòries de l’Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques, capsa 291

46. La validació del document és posterior a la mort del bisbe Escales que 

succeeix l’any 1389.

47. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, capsa 12, pergamí 1.

48. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, car-
peta 1, perg. 16

49. Com a testimonis signen el document Miquel Saturni, de la casa del 
reverend senyor,  Genís d’Olit, clergue de València i Gabriel Canyelles, escrivà 
de Barcelona. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, capsa 12, perg. 1

50. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, carpeta 
2, perg. 11

51. Veure not cit. 14

52. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron,  llibres de comptabilitat, capsa 6

53. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, carpeta 
2, perg. 12

54. ADB. Fons Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, sèrie documentació notarial, lligall 
12, perg. 5; ANC. Fons AHCEC, Col·lecció pergamins SJVH, pergamí 8; ANC, Fons 
AHCEC, Col·lecció pergamins SJVH, pergamí 9; ANC, Fons AHCEC, Col·lecció 
pergamins SJVH, pergamí 16

55. Documents referenciats també per MIRA, Esteban. El hermanami-
ento histórico entre el monasterio de Santa Maria de Gracia de Carmo-
na  y el de Valparaiso de Córdoba. http://estebanmira.weebly.com/uplo-
ads/7/9/5/0/7950617/hermanamiento.pdf
[consulta: 19/10/2016]

56. Esteban Mira Caballos és un doctor en història d’Amèrica per la 
Universitat de Sevilla, especialista en relacions entre Espanya i Amèrica. Té 
un blog http://estebanmira.weebly.com/ on es poden visualitzar tots el seus 
treballs inèdits i publicats. En aquest blog té  diversos treballs sobre fons 
documentals dels monestirs jerònims.

57. ANC. Fons AHCEC. Col·lecció pergamins SJVH, pergamí 19

58. ANC. Fons AHCEC. Col·lecció pergamins SJVH, pergamí 20

59. ANC. Fons AHCEC. Col·lecció pergamins SJVH, pergamí 22

60. ANC. Fons AHCEC. Col·lecció pergamins SJVH, pergamí 21

http://estebanmira.weebly.com/uploads/7/9/5/0/7950617/hermanamiento.pdf
http://estebanmira.weebly.com/uploads/7/9/5/0/7950617/hermanamiento.pdf
http://estebanmira.weebly.com/


Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

58

JAUME RAMON VILA I LA SEVA RELACIÓ AMB SANT JERONI
 A TRAVÉS DELS MANUSCRITS DEL MONESTIR

Sobre l’autor

Jaume Ramon Vila i d’Hortis de Cabrera (Barcelona 

1569/1570-1638), fill de Jaume Vila i de Joana d’Hortis, des-

cendia d’una família noble empordanesa molt respectada a 

Barcelona. Es va consagrar a la vida religiosa –va ser ordenat 

sacerdot pel bisbe d’Elna, Francesc Robuster i Sala, el 1594– 
i va arribar a ser beneficiat de la Seu de Barcelona, a més de 

prevere de la catedral d’aquesta mateixa ciutat i administrador 

de l’Hospital de la Misericòrdia. Aquesta intensa tasca al ser-

vei de Déu va estar combinada amb la dues de les seues grans 

aficions: la historiografia i l’heràldica. Al llarg de la seua vida, 

Jaume Ramon Vila va ser un fidel lector, copista i productor de 

textos de caire històric i heràldic, però també d’altra mena d’es-

crits, com més endavant veurem. El 1602 fou censor de l’obra 

de fra Francesc Diago, Historia de los victoriosíssimos antiguos 

condes de Barcelona per encàrrec del bisbe de Barcelona, Alon-

so Coloma, amb qui Vila mantenia una molt bona relació. Era 

tan intensa la seua tasca dins l’àmbit humanístic que Diago, 

en l’esmentada obra, descriu el nostre autor com un “hombre 

grandemente afficionado a historia y diligente en escrivir y 

notar los papeles auténticos de los passados, por lo qual es 

digno de mucha alabança”.1 D’acord amb aquesta afirmació 

de Diago, és lícit pensar que Jaume Ramon Vila ja era re-

Arbre genealògic de la família Vila i d’Hortis.2

ARANTXA LLÀCER MARTORELL
Universitat de València
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conegut per la seua vessant d’historiador i heraldista durant 

l’Època Moderna, un reconeixement que, dissortadament, no 

ens ha arribat fins a l’actualitat.

Tornant a les dades de caire biogràfic, i a través de les infor-

macions que ens proporcionen alguns manuscrits elaborats a 

Sant Jeroni de la Murtra, sabem que Vila era nét de Joan Vila, 

que va ser primerament esparter i després mercader. Joan va 

enviar el seu fill, Jaume Vila, a Palerm a fer negocis, d’on va 

tornar “molt rich y poderós com tinch dit, y quant morí valia sa 

asienda pasats de sent y quaranta mil escuts”.3 En tornar a Bar-

celona, Jaume Vila es va casar tres vegades,

“y de dits matrimonis, entre fills y fillas (si no·m recorda mal 

lo que deya lo senyor Jaume Ramon Vila), par me deya éran 

estats divuyt o dinou, entre mascles y famellas; y de tots ells 

quant morí sols restavan tres: ço és don Hierònym Vila, que era 

lo hereu, una filla que·s deya dona Violant (casada ab don Pau 

Salba; mare de don Bernat Salba) y Jaume Ramon Vila, qui fou 

lo menor [...]. Y, finalment, a tots sobrevisqué lo senyor Jaume 

Ramon Vila”.4 

Efectivament, les morts de Jeroni Vila, germà gran de Jaume 

Ramon Vila, i de Beatriseta, reneboda, els anys 1617 i 1621, 

respectivament, van afavorir un increment del patrimoni del 

menor dels Vila, en ser l’hereu d’ambdós familiars, tot i que no 

va tenir accés a l’herència del dit Jeroni fins a la mort de l’espo-

sa d’aquest, Beatriu de Guimerà, el 1627. Cal esmentar que J. 

R. Vila era un ciutadà barceloní de vida acomodada: col·leccio-

nava llibres, era molt aficionat a encarregar peces d’orfebreria 

i pintures diverses i, fins i tot, viatjava en carro i tenia els seus 

criats; una vida que va esdevenir encara més luxosa amb l’in-

grés de les deixes del germà i la reneboda, però que també va 

millorar en complir els vint-i-cinc anys, quan va tenir accés al 

llegat de son pare. I és que Jaume Ramon no va poder dispo-

sar de les deixes del pare, Jaume Vila, quan aquest va morir, el 

1587 aproximadament, perquè calculem que en el moment de 

la defunció, el nostre home tenia divuit anys i el testament del 

pare establia que el fill no podria accedir al llegat fins que no 

haguera acomplert els vint-i-cinc anys, i no abans.5 Per aquest 

motiu, mentrestant el seu germà Jeroni es fa càrrec de l’ad-

ministració dels béns del jove dels Vila, però segons narra un 

manuscrit “tingué grans diferèncias [...] ab son germà [...] y ab 

sa cunyada dona Beatriz Vila [...], y com tots dos éran fors de 

condició, fou necessari y forçós anar-se’n de casa de son germà 

a casa de son cuñat, don Pau Salbà, per lo que tinch dit”.6

Així, Jaume Ramon Vila es traslladaria a viure a casa de la seua 

germana i el seu cunyat, suposem que fins que va tenir accés 

als béns heretats de son pare, entre els quals es trobaven di-

verses propietats i censals:

“deix a Jaume Ramon Vila, mon fill, tenint dita edad cumplida 

de 25 anys y no abans, totas aquellas cases que jo he y posse-

hesc en la present ciutat de Barcelona, en los carrers de Bo-

nayre, d’en Cruanyes y d’en Caldes, fetas de moltas atres cases 

ab sos censos y càrrecs. Item, la torre y terras las quals jo he y 

possehesch en la parroquia de Sant Martí de Provensals, y lo 
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camp de la Font, drets y pertinèncias de aquelles; també sos 

censos y càrrechs a que són obligades”.7 

Finalment, i després d’una vida entre Barcelona i el Monestir 

de Sant Jeroni de la Murtra, entre la religió i l’escriptura histo-

riogràfica, Jaume Ramon Vila va morir el 6 de gener de 1638 

i va deixar la seua biblioteca, així com la seua herència i patri-

moni, al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra; decisió que va 

comportar una disputa al voltant de l’execució d’aquesta últi-

ma voluntat de l’historiador entre el seu nebot, Bernat de Sal-

bà, i el Monestir, com més endavant veurem (Batlle 1999:112). 

Producció escrita de Jaume Ramon Vila 

Més enllà de la seua vessant religiosa coneguda, Jaume Ramon 

Vila era considerat un noble intel·lectual,  reconegut com un 

dels grans erudits de la seua època i va formar part de l’ano-

menat «cercle erudit» barceloní d’entre 1620 i 1630. Segons 

les dades d’un manuscrit provinent del Monestir de Sant Je-

roni, al qual ens referirem una mica més endavant, “era molt 

patrício y fill de sa pàtria, enemich mortal de castellans y de 

sa supèrbia y arrogància. Era molt llegit en matèria d’huma-

nitats. No eixia llibre de història que ell no l’agués, costàs que 

costàs, y tots los llegia”.8   Tot i que ara ens referirem a algu-

nes de les obres pertanyents a Vila, és important ressenyar 

el fet que no tenim pràcticament documentació –ni de caire 

biogràfic ni al voltant de la seua producció escrita– respec-

te dels primers trenta anys de vida de l’autor, i que la seua 

activitat escrita s’inicia l’any 1600 aproximadament, sis anys 

després de ser ordenat sacerdot.9 Som del pensament que 

potser sí que va escriure o dur a terme alguna altra obra en 

aquest lapse temporal de trenta anys, i en la qual no consta-

ria l’autoria de Vila, però a hores d’ara no tenim cap informa-

ció al respecte.

D’entre la seua producció humanística, aquella que sí que ens 

ha pervingut, una de les activitats que el nostre autor va dur a 

terme amb més dedicació i entusiasme va ser la còpia d’obres 

manuscrites que, principalment, satisfeien les seues aficions 

heràldiques i històriques. Hem de tenir en compte que Jaume 

Ramon Vila va tenir accés a les millors biblioteques de l’èpo-

ca i era coneixedor dels fons que custodiaven l’Arxiu Munici-

pal de la Ciutat de Barcelona i l’Arxiu Reial (l’actual Arxiu de 

la Corona d’Aragó), entre d’altres fons i obres que sabem que 

tenia a la seua disposició. Alguns dels trasllats que copia o en-

carrega copiar van ser les cròniques de Desclot, la Crònica de 

cavallers catalans de Francesc Tarafa, el Tractat d’armeria divi-

dit ab sis diàlogos d’Antoni Agustí, el Llibre dels fets de   Jaume 

I o la Història de don Jaime de Aragó, comta d’Urgell, segon de 

aquest nom [...]10, etc. Si ens fixem en el conjunt d’obres que 

Jaume Ramon Vila va encarregar copiar per a poder disposar 

d’elles a la seua biblioteca personal, comprovem que totes són 

peces amb una alta càrrega històrica, matèria per la qual es-

tava interessat per dos motius: d’una banda, perquè era ma-

terial sensible de ser utilitzat en l’escriptura del seu Tractat 

d’armoria (del qual parlaré a continuació) i, d’una altra banda, 

perquè Jaume Ramon Vila era un aferrissat defensor de la pà-
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tria catalana, dels seus drets i privilegis i, per tant, contenir 

tota aquesta informació de caire històric era imprescindible 

per a l’autor.

A més de la seua faceta  com a copista o encarregat d’enco-

manar còpies, l’obra més coneguda i reconeguda de Jaume Ra-

mon Vila ha estat el Tractat d’armoria.11 Aquesta obra magna de 

l’heràldica catalana hauria ocupat el nostre autor des del 1602 

fins el 1623, per les dades que coneixem, o ben segurament 

fins a la seua mort. En destaquem, del contingut del Tractat, els 

discursos que es troben en l’últim volum de l’obra i que són una 

defensa clara i explícita de la preeminència de la Corona d’Ara-

gó per sobre de la castellana, i que ens serveixen d’exemplum 

sobre la personalitat de l’autor que ens ocupa i la seua vessant 

patriòtica i anticastellana. Al mateix temps que desenvolupava 

la seua tasca com a conservador d’obres i redactava el Tractat 

d’armoria, Vila es va dedicar a escriure l’obra més relacionada 

amb la seua vessant religiosa, la Vida de l’il·lustre i molt reve-

rent canonge Pere Font.12 La vida del canonge Font havia de ser, 

en aquest mateix sentit, un exemple de virtut més proper en 

el temps d’aquells que acostumava a utilitzar l’Església; fins 

al punt que Jaume Ramon Vila va oferir al pròleg de l’obra un 

elenc d’un seguit de personalitats catalanes de característi-

ques semblants a Pere Font, com són Salvador d’Orta, fra Jo-

sep de Rocabertí o sor Àngela Serafina.

Un altre dels interessos literaris de Vila va ser l’escriptura perso-

nal; l’autor va iniciar la redacció del Dietari (AHCB, ms. B-100)13, 

que descriu els esdeveniments de la ciutat de Barcelona, prin-
Pàgina 172 del Tractat d’armoria de Ramon Vila que es conserva a la Biblioteca 
de Catalunya, ms. 2319.
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cipalment, entre els anys 1596-1601. Aquest text memorialís-

tic, que estem editant en l’actualitat, funciona com una mena de    

dietari institucional sobre l’actualitat barcelonina dels anys que 

comprén, però incorpora, a diferència dels textos oficials, la vi-

sió particular del seu autor i ens proporciona, en conseqüència, 

un relat molt interessant. Així mateix, a les obres que ja hem 

atribuït a Jaume Ramon Vila hem de sumar un segon dietari, 

segons les referències que ens donen altres manuscrits: par-

lem del ms. 505 de la Biblioteca de Catalunya, en la descripció 

del qual –MCEM, núm. 82– s’apunta l’existència “d’un dietari 

perdut de Jaume Ramon Vila, que no s’ha de confondre amb el 

conservat al ms. B-100 de l’AHCB, que es limita als anys 1596-

1601”. És a dir, que Vila hauria emprés l’escriptura, d’almenys, 

un segon dietari que abastaria més anys però que s’ha perdut. 

Les còpies d’obres de les diverses obres suara esmentades, el 

Tractat, i també el Dietari, es van incorporar a la biblioteca del 

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra en morir l’autor, perquè 

com ja s’ha explicat, Vila va cedir en herència tota la seua bibli-

oteca, propietats i censals a aquest monestir. Per aquest motiu, 

tots els volums als quals m’hi estic referint, van estar diposi-

tats durant un temps al monestir, i després van ser traslladats, 

finalment, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i diferents arxius on 

es conserven actualment, després d’haver passat per diferents 

mans.14 Tot i que el tema va més enllà dels límits temporals que 

en aquesta ocasió ens ocupen, sabem que els manuscrits van 

romandre al Monestir al llarg del segle XVII, i podrien haver 

estat consultats per Pere de Marca, que es va allotjar a les ma-

teixes estances que Vila al Monestir; igualment, tenim notíci-

es que situen el Tractat de J. R. Vila a Sant Jeroni de la Murtra 

a la meitat del segle Xviii, i van ser consultats per Jaume de 

Caresmar i Alemany (Aymar 1999:702;704). De fet, seguint 

les dades que ens proporciona Barraquer (1915), sabem que 

Sant Jeroni va ser atacat el juliol de 1835, quan el Monestir 

fou incendiat, dos o tres dies després que els religiosos l’aban-

donaren, en un incendi que va afectar la biblioteca i la galeria, 

principalment. Els testimonis que recull Barraquer relaten que 

van veure “mayor desorden, robando todos cuanto podían [...]. 

Vi que tiraban libros y papeles por las ventanas” (Barraquer 

1915:155-156). Afortunadament, el pare Casamada va guar-

dar una seixantena de volums provinents del Monestir, entre 

els quals es trobaven els quatre volums heràldics de Vila:

“El padre Pedro Casamada, después de la exclaustración, guar-

dava algunos libros, entre los cuales se contraban los cuatro 

grandes volúmenes de los blasones, o sea de la noblesa catala-

na, obra de don Jaime Ramon Vila”. (Barraquer 1915:161)

Després d’aquest episodi, el Tractat va passar per diverses mans: 

primerament per les del pare José Ciuró, i ja al segle XX va estar 

a disposició del metge Josep Maria Roca (Barraquer 1915:162). 

Villanueva (1851:2) esmenta que a finals del segle XIX una part 

dels manuscrits que formaven part de Sant Jeroni van passar a 

formar part de la biblioteca del marqués de la Romana a Valèn-

cia, tot i que el Tractat va romandre entre les propietats vincula-

des al Monestir. De fet, un testimoni recollit per Barraquer ens 

diu que:



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

63

“El padre Jaime Vila depositó en poder de mi padre [...] un saco 

de papeles y libros. Estos tenían cubierta de pergamino y letra 

de dos colores. Pasado algun tiempo, viendo el padre Vila que 

los sucesos andaban de mal en peor, dijo a mi padre que de los 

papeles que le había confiado hiciese lo que bien le pareciese, 

pues no le quedava esperanza de servirse de ellos [...]. Al cabo 

de mucho tiempo [...] fueron vendidos a cuatro cuartos (12 cén-

timos) la libra”. (Barraquer 1915:162)

Vila a Sant Jeroni de la Murtra

A més dels manuscrits que pertanyien a Jaume Ramon Vila, en 

el Monestir se’n van produir d’altres amb una doble motivació: 

d’una banda, a mode de lloa al seu benefactor, mossèn Vila, i 

d’una altra, per tal de tenir ben documentada tota la matèria 

relacionada amb l’herència del prevere, atès que el Monestir va 

mantenir un plet molt llarg amb part de la família de Vila, com ja 

hem referit en línies anteriors. 

En una ocasió, un dels manuscrits produïts a Sant Jeroni explica 

els motius pels quals es va dur a terme la seua redacció. Segons 

el seu autor, aquest testimoni va ser elaborat per:

“donar notícia als nostres advenidors successors en esta casa 

de Sant Hierònym de Belem, àlias de la Murtra, qui fou lo señor 

Vila, benefactor d’ella, lo que·s dexà quant morí, lo vincle real 

féu dels béns en tots los Vilas en favor d’esta casa, en que con-

sistían aquells, [...] y axí no sien negligents en tenir ben custo-

diats los papés he fets acerca de est negoci, ni las escriptura 

autènticas avem tretas”.15

Igualment, el memorial confegit en aquest monestir especifica 

que l’objectiu del seu escrit és: 

“perquè en summa sàpian los que vindran qui fou dit benefac-

tor, dich que fou lo señor Jaume Ramon Vila sacerdot y cavaller 

natural de la ciutat de Barcelona, lo qual està enterrat en nos-

tra iglésia en la capella de Nostra Senyora dita Prihura, y ara la 

capella del senyor Vila per haver ellegit ell aquella per son en-

terro”.16

Gràcies a les dades que els manuscrits de Sant Jeroni ens pro-

porcionen, sabem que Vila va iniciar les seues visites al Monestir 

a través d’un amic, a qui anava a visitar; aquest amic era el pare 

fr. Andreu Comes, però no hem estat capaços de determinar la 

data exacta de la seua primera visita. Altrament, sí que podem 

confirmar que Jaume Ramon Vila visitava el Monestir dues o 

tres vegades a l’any i feia estades de deu dies aproximadament, 

excepte en l’última estada, que va ser de vint-i-cinc dies. A més, 

la documentació reflecteix els pagaments que efectuava Vila al 

Monestir per tot allò que havia utilitzat durant les seues esta-

des i pels criats que tenia a la seua disposició, amb referències 

com ara: 

«És degut al dit banc que a 24 de setenbre paguí al pare fra Jau-

me Montaner, de Sant Hierònim, per comtas entre las dos [...] lo 

que devia al Monastir de la despesa, vi y garbons, des de 6 de ja-

ner del corrent any [i.e 1637] fins a 30 de setenbre següent”.17 

La forma d’actuar de mossèn Vila quan anava al Monestir, segons 

els manuscrits jerònims, era com si es tractara d’un jerònim més: 
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“en sos aposento recullit com si fos un religiós ordinàriament. 

Tenia un patjet que·l servia, y al cap de l’any pagava tot lo que 

devia, axí dels dias avia estat com del demés [...]. D’esta mane-

ra anà continuant molts anys las anadas y vingudas en sta casa 

fins a la vellesa, que ja no podia continuar aquellas com feya 

abans. Deya sentia notable consolatió espiritual lo temps sta-

va en casa que entre los religiosos”.18 

Alhora, també tenim constància del fet que Vila va finançar al-

gunes obres al Monestir, situades a l’espai que es coneix com 

“l’obra nova”. Suposem que Vila, després de fer-hi les primeres 

visites, va decidir posar en marxa la construcció d’unes estan-

ces privades a les quals, posteriorment, va incorporar una cui-

na i un excusat. Els testimonis provinents de Sant Jeroni es-

menten que el 1608:

“lo senyor Jaume Ramon Vila demanà llicència per a fer una 

cuyna y necessàrias en la istància més alta y cap de la obra nova. 

Respongué lo convent que sí, ab tal emperò que acabàs primer 

los aposentos que avia començat y que antes fes un esparó en 

lo cantó de la obra nova.”19

Actualment, de la cuina originària de les estances de Vila, se’n 

conserva la pila de pedra, que ha estat reutilitzada a mode de 

vitrina. També es va construir una tribuna sobre la capella de 

la Concepció des d’on Vila podia seguir l’ofici religiós (Aymar 

1999:700). 

A més a més, els testimonis recullen que la relació entre els 

membres del Monestir i Jaume Ramon Vila era molt bona, i que 

el beneficiat tenia en gran estima els jerònims pel seu mode de 

vida auster i per l’estima que li procuraven:

“nos alabava molt quan se li oferia ocasió de parlar-na entre 

sos amichs, de que may ab tants anys ningú religiós li agués 

demanada cosa alguna, per si ni per la comunitat, y ab axò y ab 

que quant venia procuràvan acariciar-lo”.20

Però, a més de les estances per al repòs, Jaume Ramon Vila 

hauria tingut un espai monàstic reservat per a l’escriptura. 

Com ja hem dit, tota la biblioteca de Jaume Ramon Vila, que 

era una de les més importants i copioses del seu temps, va per-

tànyer al Monestir en morir-ne el propietari. De fet, Aymar 

(1999:701) considera que la biblioteca es desplaçaria a “l’obra 

nova” del Monestir a partir de la incorporació dels volums per-

tanyents al prevere. A través dels manuscrits, a més, sabem 

que era molt  aficionat a  escriure llibres, i no sols a encarregar 

les còpies d’obres que volia incorporar a les seues estanteries, 

com ja s’ha vist. També, gràcies als testimonis escrits, hem sa-

but que n’hi ha una part de la producció, els esborranys de les 

seues obres, que no es van conservar ací i que, a hores d’ara, 

donem per perduts:

“fou tota la vida molt exemplar, sens véurer en ell cosa que 

desatingués de son estat de professió. Era molt laboriós y pro-

curava en no estar ociós, y axí se tròban molts llibres escrits 

de sa mà, y tots los llibres de las armas reals y tres estaments 

que tenim són de lletra sua, o la major part d’ells (sens los bor-

radors avia fet, perquè contenia altra tanta escriptura). Tam-
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bé tenia una santa ocupació en fer cosas per la capella haont 

deya misa”.21

Respecte dels «borradors» als quals fa referència, els hem tro-

bat esmentats dins el seu Dietari, quan explica que d’aquesta 

obra personal, n’havia confeccionat una sèrie d’esborranys a 

partir dels quals suposem que, posteriorment, va elaborar el 

Dietari definitiu que coneixem en l’actualitat. Per tant, potser 

s’està referint a aquests esborranys que, segons indica, no es 

van conservar al Monestir i que, de fet, donem per perduts 

en l’actualitat. De la mateixa manera, podria estar referint-se 

als esborranys d’una altra mena d’escrits, ara com ara, no ho 

sabem.

A més, per manament de mossèn Vila, la seua biblioteca s’havia 

d’incorporar a Sant Jeroni però calia diferenciar els seus vo-

lums d’aquells que pertanyien al Monestir, d’on no havien d’ei-

xir mai, independentment de qui sol·licitara qualsevol obra: 

“tots los meus llibres de la mia llibreria, y los demés altros que 

lo die de mon òbit tindré y possehiré com conta ab lo memorial 

o memorials que d’ells tinch fets, sien posats y aportats tots en 

la llibreria comuna del dit Monastir de la Murtra y en ella esti-

guen [...], separats en alguna manera dels altros de la mateixa 

llibreria, de manera que·s coneguen quals són los meus y de la 

llibreria de dit Monastir de la Murtra, y vull que no puguen exir 

ni·ls puguen dexar dits a ninguna persona, per principal y grave 

que sie, ni per moltes obligacions que lo Monestir li tinga [...], 

en particular los scrits de mà fets per mos treballs y studis”.22

Vila no sols va deixar la seua producció humanística al Mones-

tir, sinó que en els anys que va venir de visita i a fer estades va 

dur a terme una intensa activitat artística, a través de l’encàr-

rec de figures, pintures i fins i tot obres, com ja hem esmentat 

adés, per a l’església del Monestir. Així, segons es conté a un 

manuscrit procedent de Sant Jeroni,

“També tenia una santa ocupació en fer cosas per la capella 

haont deya misa y era estremat de curiós en ella y puntual, y 

may li stàvan prou bé las cosas y sempre inventava com millo-

rar aquelles. Y com tenia voler y poder, dexà moltas peças de 

plata y pedra marbre, y pinturas, reliquiaris y altras cosas de 

què gosam vui nosaltres”.23 

Seguint les dades que es desprenen dels manuscrits provinents 

d’aquest monestir, com que durant els primers anys de visites, el 

patrimoni de Vila no era tan esplendorós, va donar a Sant Jeroni 

sants fets de pedra marbre i altres coses de menys vàlua24, però 

el manuscrit esmenta que quan tenia suficients monedes de pla-

ta, encarregava a un argenter peces per al Monestir i que, com 

a resultat, l’ornamentació de l’altar en festivitats era exagerada:

“tenia tanta fleuma y paciència en compondra lo altar de sa ca-

pella las festes principals y anyals, que realment parexia pasa-

va de estrem, perquè com tenia tantas coses y cosetas en ella, 

tants sants de pedra marbre y plata, tantas floreres, quadrets 

grans y patits, y tantas cosillas, que parexia dit altar com era 

un brinco de or [...]. Sempre estava renyant als patges y criats, 

y may li féyan las cosas a son gust”.25
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En definitiva, sabem que per al nostre autor encarregar llibres, 

peces d’orfebreria, escultures o pintures va ser un habitual. 

De fet, en els llibres de taula de Jaume Ramon Vila trobem 

referències explícites als pagaments, com ara: “girí a Gabriel 

Salla, argenter, per uns candeleros de plata de tall de islgésia,  

y poden servir a taula».26 O aquesta altra: 

“a 9 de febré paguí a mossèn Domingo Baró, argenter, per fey-

na que m’havia feta y per qualsevol altra cosa etc., y era per la 

Nostra Senyora de plata, so és per las mans y palata de la coro-

na, raigs, lluna y peanya, que la Nostra Senyora ja la tenia”.27 

Per desgràcia, hem perdut la pista de molts dels objectes i obres 

d’aquest patrimon que hauria format part del Monestir, sobre-

tot si tenim en compte el saqueig que va sofrir aquest el 1835, 

però podem avançar, tot i que en parlarem a continuació, que 

l’eclesiàstic va deixar per escrit que:

“Tots los adressos de l’altar y capella de casa mia, y tots los or-

naments y vestiduras de dir missa, y quadros de las parets, y 

tot lo demés tocant y pertanyent a estas cosas ecclesiàsticas 

[...] servesca per la iglésia del Monastir de Sanct Hierònym de 

la Murtra, per ornato de la dita iglésia, en particular de l’altar 

major y de la mia capella de mon enterro”.28 

I encara especifica que:  

“vull y és ma voluntat se donen y distribuescan las cosas de 

la mia capella immediadament seguida ma mort en las iglésias 

y llochs ahont y com assenyalo en un memorial o memorials 

scrits tots de mà mia pròpria, los quals trobaran en una de las 

arquimesas de casa mia o en los meus aposientos que tinch en 

Sant Hierònym de la Murtra o en la arca comuna del depòsit 

del dit monastir”.29

Mort i exèquies de Jaume Ramon Vila

Un dels manuscrits al qual ja ens hem referit adés30, recull amb 

una profusió de detalls excepcional les hores prèvies a la mort 

de Vila. Jaume Ramon Vila ja havia estat malalt a finals de 1637, 

per les informacions que es desprenen del relat, i poc després 

–segons el testimoni, al cap d’un mes– van avisar els membres 

del Monestir de Sant Jeroni que mossèn Vila estava de nou ma-

lalt i sol·licitaven la presència d’un dels religiosos del Monestir. 

Segons aquest: 

“al cap de algun mes nos havisaren que estava malalt y mana-

ren que  anàs jo allà a vere’l, com y aní. Y en veure’m se alegrà 

molt, y me digué no’m mogués de Barcelona fins vésem en què 

parava sa mala gana, y que cada dia donàs una pasada o duas a 

sa casa per veura si se innovava cosa en sa dispositió. Y axí, jo 

havisí al pare prior del que pasava y de l’orde que me havia do-

nat. Y vist anava millorant li demaní llicència para tornar-me’n 

al convent pus stava bo i·s llevava, y ell me digué que molt en 

bon ora”. 

Amb Vila millorat, el religiós, que creiem que seria un dels seus 

assistents en les estades a Sant Jeroni però que a hores d’ara 

no hem identificat, va tornar al Monestir fins que, al cap de dos 

mesos, reberen de nou l’avís de l’estat de Jaume Ramon Vila i 
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també de mossèn Jaume Ferrer, frare profés de Sant Jeroni i un 

dels copistes que va a dur a terme alguns dels trasllats d’obres 

encarregades per Vila (Batlle 1999:114; Díaz 2013:806). Da-

vant d’aquesta notícia, un religiós esdevingut l’autor del ma-

nuscrit que extractem, ressenya que: 

com lo senyor Vila geya en lo llit mal y mosèn Jaume Ferrer 

tanbé stava de mala gana, y axí promptament aní allí y lo trobí 

en lo llit molt cançat, perquè me digué se trobaba molt cruixit 

per totas las pars del cos, y que conexia li faltàvan las forças, 

dehont inferie que la malaltia seria grave o mortal.31

Segons ens conta aquest testimoni de Sant Jeroni, ens trobem 

en les hores prèvies a la mort de mossèn Vila, segurament a sa 

casa de Barcelona, amb el prevere acompanyat d’alguns mem-

bres del Monestir, i també situem en aquest mateix espai al-

guns cavallers i dames, i el nebot de Vila, Bernat de Salbà. Con-

cretament pel que fa a Salbà, Batlle (1999:113) esmenta que el 

seu nebot va custodiar la porta de la cel·la de Vila acompanyat 

d’un notari i dos testimonis en les hores prèvies a la mort de 

l’eclesiàstic, tractant de convèncer-lo perquè canviara el tes-

tament. En un moment determinat, immediatament després de 

la mort de mossèn Vila, es va donar a conèixer que el prevere 

feia hereu a “Nostre Senyor Déu, a la sua aima32 y al pare prior 

y convent de Sant Hierònym de la Murtra”.33

Coneguda la notícia sobre l’herència de Jaume Ramon Vila, 

que ja havia deixat un testament autògraf34 en què determi-

nava que els seus béns passarien a mans del Monestir de 

Sant Jeroni, es va posar en marxa un plet entre la família de 

Vila, primerament amb Bernat de Salbà i més endavant amb 

els seus descendents, per tal d’apropiar-se dels béns del seu 

oncle. Jaume Ramon Vila va morir el 6 de gener de 1638, als 69 

anys d’edat i deixà per escrit que volia ser soterrat “a la peana 

de l’altar ahont lo sacerdot té los peus quant diu misa”.35 Es-

pecificà, a més, que havien de soterrar-lo amb les vestidures 

de dir missa, i posat en una caixa de fusta, amb el mateix ofici 

de sepultura que es duia a terme per als membres del Mones-

tir.36 Com a anècdota, els testimonis jerònims esmenten que 

en una mesura desesperada davant la mort imminent del seu 

oncle, Bernat de Salbà va prendre les claus de casa de Jaume 

Ramon Vila i s’apropià de la biblioteca, la capella i la cel·la, 

però poc després va haver de retornar aquestes  propietats 

als seus hereus, els membres del Monestir.

No ens resulta gens estrany entendre els motius pels quals 

Jaume Ramon Vila va decidir no deixar la seua herència al ne-

bot, Bernat de Salbà, atenent a la descripció que féu el prevere 

d’aquest: 

“don Bernat bon cavaller és y home de bé però tot se li fon en-

tre los dits y, en venir a son poder los béns de ma casa, o farà 

tot malbé y de aquí a 40 anys no hi aurà memòria d’ells ni de la 

casa dels Vilas, sinó sols lo que jo hauré dexat a Sant Hierònym 

perquè me fàsan bé per la mia aima y dels meus”.37 

De fet, un altre testimoni del Monestir esmenta que Vila “dexà 

ordenat que en espirar aquí màrtir fos llegit tot lo testament 
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ans de tocar son cos perquè don Bernat no·s fes amo de tot”.38 

Intuïm, per tant, que la relació entre Vila i Salbà no havia de ser 

gens senzilla i que la confiança en el seu nebot era, efectiva-

ment, nul·la. 

Cal destacar en aquest punt, que ens sobta la noció de propie-

tat que demostrava Jaume Ramon Vila en les paraules que hem 

extractat just fa un moment i que defineixen el seu nebot Ber-

nat de Salbà. Perquè la intenció de Vila, per sobre de totes les 

coses, era assegurar que les seues propietats i la seua memòria 

pervinguera al pas del temps, i és amb aquesta intenció que va 

aconseguir un vincle real, una mena de dret legal que salva-

guardava les seues propietats de ser alienades dels hereus que 

ell havia determinat.

Però no tots els béns de mossèn Vila van romandre subjectes al 

Monestir sinó que una part va passar a mans dels seus hereus 

físics: alguns diners i censals subjectes a unes condicions molt 

concretes. El vincle reial aconseguit per Jaume Ramon Vila es-

pecificava que: 

“dites coses totes y sengles en ningun temps no poguen ésser 

alienades ni tretas de las casas dels Çalbans y Vilas, e vol y mana 

que dit senyor don Bernat y sos fills y descendents en ditas ca-

sas perpètuament prenguen lo cognom y armes de la casa de 

Vila dient-se de Çalba y de Vila”.39

D’aquesta manera, Vila no sols s’assegurava que les seues pro-

pietats romangueren en mans dels Vila, sinó que també exigia 

la pervivència del cognom dels Vila, que haurien d’incorporar 

tots els descendents de la línia dels Salbà, l’única que pervivia 

després de la mort de la seua reneboda Beatriu, descendent 

del seu germà Jeroni Vila. Alhora, també va especificar que si 

Bernat de Salbà moria sense descendència o es donava la mort 

dels descendents, que tota l’heretat havia de passar a posses-

sió del convent de la Murtra.

Davant la qüestió de la partició de l’herència de mossèn Vila, 

més enllà del plet amb el seu nebot que va romandre obert al-

menys fins a principis del segle XVIII, sabem que va deixar es-

crit un memorial en el qual determinava el repartiment de les 

seues possessions: 

“Jo, Jaume Ramon Vila fas los presents memorials dels adre-

sos y ornaments de la mia capella de casa mia y de l’altar d’ella, 

y de la manera y en las iglésias y llochs que vull sían repartits 

aprés de ma mort, axí com en mon últim testament ho tinc dit 

y referit”.40

Tot i que ací no tractem d’exposar tots els continguts del tes-

tament de mossèn Vila, que mereix un estudi més exhaustiu, 

sí que podem aportar algunes dades al respecte de com es van 

distribuir els seus béns. A hores d’ara podem especificar, se-

gons les dades provinents del testament autògraf, que Vila va 

donar diverses quantitats de diners a les esglésies on volia que 

es feren misses per la seua ànima i la dels seus avantpassats. 

Va encarregar un total de tres mil misses, distribuïdes per di-

ferents parròquies, per la seua ànima però també misses a la 

memòria de sa mare, soterrada a Santa Maria de la Mar, cada 
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divuit de febrer. De la mateixa manera, també va deixar diners 

a l’hospital de la Misericòrdia, a l’hospital de minyons orfes, 

al Monestir de Nostra Senyora de Montserrat i algunes deixes 

per a mantenir la lluminària a Santa Eulàlia que havia fundat el 

1616, entre molts altres diners que va distribuir en diferents 

ordres religioses. 

Respecte de les misses que volia que se celebraren al Mones-

tir, que va deixar per escrit, sabem que es van dur a terme així 

com mossèn Vila ho havia ordenat, tal com es llegeix al Cos-

tumari del Monestir, confirmades pel Capítol el 1787.41 Con-

cretament, el tercer diumenge de cada mes es cantava per la 

memòria de mossèn Vila; també durant la festa de la invenció 

de la Santa Creu se celebrava missa major pel senyor Vila en 

l’altar major i, a més, cada dissabte de l’any després del sopar 

es deia una salve cantada o a to per manament del beneficiat 

a la seua capella. Malgrat que també havia estat especificat al 

seu testament, no sabem, però, si es van arribar a dur a terme 

les fundacions alimentàries, perquè el prevere volia que “do-

nen platillo al dinar al refertor a tots los frares y que no sie lo 

platllo cosa baladina y de poca sustàntia com són de coses de 

fruites y verdura [...] sinó que vull que sie de cosa pingüe y de 

cosa sustantial, ço és de cosas de carn, ous o peix”.42

També va deixar diners als marmessors43 per l’empresa de dur 

a terme el compliment del seu testament, com també va deixar 

al bisbe de Barcelona, en reconeixement de la seua superiori-

tat, un morabatí de nou sous. Altrament especificava al testa-

ment que els mobles de sa casa, almenys una part, pertanyien a 

Estefania Ferrer, viuda que treballava a la casa de mossèn Vila, 

i va demanar que a la seua mort se li foren retornats sense cap 

mena de plet o conflicte. Igualment a Jaume Ferrer li cedia tota 

la seua roba: 

“deixo y llego al dit mossèn Jaume Farrer tota la roba de ves-

tir de ma persona, tant de lli com de llana, de qualsevol spècia 

que sia, tant per casa com de fora casa y de camí, que en essent 

roba que aja servit o se sia feta per mi vull se li done”.44

Així doncs, una petita part de l’herència serà per al seu nebot, 

Bernat de Salbà, però amb un seguit de condicions que eren, 

bàsicament, la retenció i reserva de l’usdefruit. La resta, tot i 

que és difícil de catalogar, però que seria a grans trets la bibli-

oteca, quasi tot el vinculat a l’ornamentació de l’església i la 

resta dels seus diners, van passar a mans del Monestir de Sant 

Jeroni:

“Tots los altres, emperò béns meus, mobles e immobles haguts 

y per haver, drets, veus, noms, forces y actions mies universals 

qualsevols y ahont se vulla que sien y que a mi me pertanyen, 

ara o en lo sdevenidor, en qualsevol part del món, per qualse-

vols causes y rahons que sian, deix y atorch, y a mi hereu uni-

versal fas e instituesch a nostre senyor Déu y la ànima mia, y 

per ells al reverent pare prior y devot convent del Monestir de 

Sanct Hierònym de la vall de Betlem, aliàs de la Murtra, scituat 

en la parròchia de Sancta Maria de Badalona, volent y ordenant 

que lo dit hereu meu sie tingut y obligat de dits mos béns, com-

pressos ab la present dispositió, dels quals los puch instituhir 
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hereus, [...]. En poder de Gaspar Montserrat Xamellau, notari 

de Barcelona, a deset de juliol mil siscents vint-y-set”.

En definitiva, l’heretat de Jaume Ramon Vila va estar reparti-

da en quatre grans blocs, que quedarien de la manera següent: 

Conclusions

Poques dades ens queden per ressenyar del que fins ara hem 

estat capaços d’extraure del seguit de manuscrits que provenen 

del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Gràcies a aquests tes-

timonis estem en disposició d’afirmar que els frares d’aquesta 

congregació van ser la família que Vila escolliria, després d’ha-

ver assistit a la mort del seu germà i la seua reneboda, com ja 

hem dit. A Sant Jeroni no sols va trobar aquella família que ne-

cessitava sinó que va suposar per a mossèn Vila un lloc de re-

pòs, on es va proveir d’unes estances privades completes. 

A Sant Jeroni, a més, va trobar l’espai on assegurar la seua me-

mòria i la seua biblioteca, més enllà dels diners i propietats que 

durant anys va  acumular.  Com  ja  hem  vist,  per a  Vila  era  

essencial que els seus llibres i el seu cognom superaren la bar-

rera del temps, així com la seua memòria. I l’escriptura del seu 

Dietari personal, al qual ens hem referit tot i que molt breu-

ment, és un exemple clar d’aquest propòsit.

En aquest monestir, a més, va dipositar un gran volum de peces 

d’orfebreria, quadres amb motius religiosos i figures que orna-

mentaren l’església de Sant Jeroni i que, malauradament, no 

ens han pervingut, tot i que per les dades dels llibres de comp-

tes de mossèn Vila, podem saber de la seua afició per l’art en 

general i de com va deixar algunes d’aquestes peces als frares 

del monestir. Sí que han arribat als nostres dies, tot i que no 

íntegrament, les estances del prevere, que es trobaven molt 

a prop de l’antiga església, actualment enderrocada. Amb una 

finestra que fins i tot permetia a Vila resseguir les litúrgies 

sense haver d’abandonar les seues estances, no és gens difícil 

imaginar-nos-el vivint en aquests murs, dedicant-se a l’oració, 

l’escriptura i la devoció.

Tot i que el camí cap al coneixement de qui era Jaume Ramon 

Vila encara es troba en una fase molt primerenca, hem vist que 

comptem amb molts textos que ens seran útils en la tasca de re-

descobrir aquest personatge. Tenim a la nostra disposició tes-

taments, llibres de taula, obres originals i memorials que ens 

permetran acomplir el nostre propòsit amb èxit. Respecte del 

Monestir, i com bé destaquen els manuscrits que s’hi van pro-

duir, podem dir que mossèn Vila fou un personatge cabdal en 

el seu temps i, ben segurament “lo major benefactor à tingut 

esta casa aprés del fundador”.45 
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1. Diago (1603: f. [+4]; f. 317v-318).

2. Aquest arbre genealògic l’hem elaborat a partir de les dades que ens propor-
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8. ACA, Monacals d’Hisenda, v. 2484, f. 8 v.
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la originalment. Batlle dedica a aquest tema l’obra Patriotisme i modernitat a 
la fi del comte d’Urgell. Una aproximació a les fonts de l’obra. L’anònim autor i 
historiador Jaume Ramon Vila, on, a més, podem trobar un llistat complet de 
les còpies encarregades pel nostre autor (1999:119-120).

11. El Tractat d’armoria es conserva a la Biblioteca de Catalunya, ms. 2319. 
En fa una descripció molt acurada Roca (1918); també se n’ocupa Riquer 
(1983:65-66) i Torres Amat (1836:655).

12. Vida de l’il·lustre i molt reverent canonge Pere Font (1614-1615) Barcelona, 
Arxiu Capitular, ms. C. 156. Podem veure’n una descripció a Batlle (1999:125) 
i també a Llàcer (2015).

13. Dietari, de Jaume Ramon Vila (1596-1601), Barcelona, Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, ms. B-100. Per a més informació, vegeu Llàcer (2015).

14. Gràcies a l’edició de Miralles dels prolegòmens de Fèlix Torres Amat, Al-
bert Pujol i Pròsper de Bofarull a la Crónica universal del Principado de Cataluña 
de Jeroni Pujades (1829-1832) sabem que els Dietaris de Jaume Ramon Vila 

es van conservar, almenys fins a la primera meitat del segle XiX, al Monestir, 
i igualment esmenta que «desaparició gran parte de la riquíssima colección 
de manuscritos que había legado a dicho monasterio, junto con su selecta y 
copiosa libreria, el mencionado dr. Vila» (Miralles 2010:157). De la mateixa 
manera, l’«Advertència» que acompanya l’edició de la Crónica de Pujades, es-
menta que Pere de Marca «se llevo varios libros impresos y manuscritos de 
dicha biblioteca» (Miralles 2010:165), és a dir, de la biblioteca del Monestir, 
una referència que Villanueva (2004:209) ha definit com una llegenda gesta-
da en el segle XiX.

15. ACA, Monacals d’Hisenda, v. 2484, f. 2r.

16. ACA, Monacals d’Hisenda, v. 2484, f. 2r.
 
17. ACA, Monacals d’Hisenda, v. 2500, f. 146r. Aquest volum es correspon 
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etc.
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25. ACA, Monacals d’Hisenda, v. 4398, f. 39-47. Vila corrobora aquesta in-
formació al seu testament: «so estat yo tota ma vida molt afectat, y per esta 
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(2012:190).
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JAUME RAMON VILA: UN HERALDISTA
A SANT JERONI DE LA MURTRA

PERE F. PUIGDERRAJOLS

La primera notícia que vaig tenir de l’existència del monestir 

de Sant Jeroni de la Murtra va ser gràcies a un opuscle que 

vaig comprar.1 Aquest estudi em portà a visitar el monestir     

—aproximadament era l’any 1989—. En aquesta primera vi-

sita vaig poder comprovar l’extraordinària riquesa, especial-

ment heràldica que s’havia pogut conservar, malgrat l’incen-

di de 1835 que afectà l’església i part del claustre. Vaig po-

der comprovar que els escuts reproduïts per l’autor del citat 

opuscle no s’ajustaven al que,  encara,  podem veure al mones-

tir. Cal precisar que va dibuixar tots els escuts en la forma del 

quadrilong ibèric, forma que al monestir no és predominant. 

D’igual manera, transformà alguns dibuixos i equivocà alguns 

dissenys, els quals tenen un estil i forma de l’època en què fo-

ren fets. També posà unes corones que són impròpies quan 

solament existien els coronells o corones obertes; també per 

aquest element posà un model estàndard que no és el que po-

dem veure al monestir. En el seu conjunt, aquest estudi mostra 

una alteració del que realment hi ha al monestir, criteris que 

van comportar una descontextualització i, consegüentment, 

un anacronisme. Tampoc no pogué inventariar ni dibuixar al-

guns escuts que, molt probablement, ell no va poder veure, 

com són l’escut dels Desvalls, en una clau de volta en un arc 

de la finca particular de darrere del monestir; ni tampoc el del 

bisbe Joan Miralles, possiblement tapat aleshores, i el del re-

gidor perpetu de Barcelona Luís de Las Llanas de Valparda i de 

Pascali, de l’any 1778.

Una qüestió que vol tractar aquesta ponència sobre Jaume 

Ramon Vila és el fet que, havent fet estades al monestir, Jau-

me Ramon Vila i Hortís —del qual sí que tenim constància del 

seu enterrament— durant les seves estades al monestir no va 

reproduir o incorporar tots els escuts que encara podem veu-

re, en la seva magna obra De Armoria conservada a la Biblio-

teca de Catalunya. Sí que hi podem trobar alguns dels escuts 

dels llinatges, però no la resta que ara ens són, molts, de difícil 

o impossible identificació. També la rellevància en els estudis 

que ell va portar a terme en aquest camp i en la historiografia 

catalana.

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica
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Làpida sepuLcraL de L’heraLdista Jaume ramon ViLa   

Sobre aquesta làpida del sepulcre, Fèlix Torres i Amat en 

fa la següent transcripció en llatí:

Hic requiescit corpus Jacobi Raymundi Vila presbyteri: qui obiit 
die VI mensis januarii MDCXXXVIII, cujus anima requiescat in 
pace.2

Aquí reposa el cos de Jaume Ramon Vila, prevere, el qual 

va morir el dia 6 de gener de 1638, l’ànima del qual reposi 

en pau.

Va ser enterrat a la capella de la Concepció del monestir 

de Sant Jeroni de la Murtra.3 No sabem, però, si a la lauda 

sepulcral hi havia el seu escut d’armes.

Làpida sepulcral de Jaume Ramon Vila, 1638. Situada al costat de la 
capella de la Immaculada, 101x65 cm. Fotografia: Pere F. Puigderrajols

Inscripció de la làpida de Jaume Ramon Vila. Reproducció i fotografia: 
Pere F. Puigderrajols. 
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Jaume Ramon Vila i Hortís de Cabrera (Barcelona 1570-1638), 

fill de Jaume Vila, era descendent d’una família noble emporda-

nesa i natural de Barcelona. Es va dedicar a la vida eclesiàstica i 

fou prevere de la catedral de Barcelona i també administrador 

de l’hospital de la Misericòrdia. A més de la seva vessant religi-

osa, Vila és conegut pel prestigi com a historiador i heraldista 

que va assolir en el seu cercle més pròxim, segons Batlle (1999: 

8); també ho va indicar Josep Maria Roca en el seu discurs d’in-

grés a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, on deia que «per 

mèrits propis formava part de la noblesa intel·lectual, com ho 

proclamen les seves obres y li regoneixíen els seus superiors y 

conciutadans».

“Lo prevere barceloní y beneficiat de la Seu de Barcelona, en 

Jaume Ramon Vila. Ara vull ampliar aquestes notes biogràfi-

ques aprofitant l’avinentesa d’haver rebut del Dr. Joseph Mª 

d’Alós y de Dou, l’il·lustrat professor d’aquest Seminari Conci-

liar, uns arbres genealògics procedents del Arxiu del seu per-

sonal i del de la Comunitat de Santa Maria de la Mar, ultra una 

copia índex dels manuscrits d’en Vila existents en la Biblioteca 

de Sant Jeroni de la Murtra, tramesa per l’eximi bibliòfil en Pau 

Font de Rubinat”.

Aquestes donacions espontànies, juntament amb el producte 

de l’escorcoll fet en sengles llibres de Rendes i Entrades i de Banc 

i Taula de l’esmentat Vila, existents en el fons que del monestir 

de Sant Jeroni guarda  l’Arxiu de la Corona d’Aragó, constituei-

xen el material  d’aquesta conferència.

En Jaume Ramon Vila era fill de Jaume Vila, ciutadà honrat de 

Barcelona, i de la noble senyora Dona Joana d’Hortis. Tingué 

dos germans: el noble Geroni Vila, senyor de la Baronia d’Espo-

nellar, i Violant de Vila. Per haver premort el seu germà Geroni 

i els successors, esdevingué hereu universal en Jaume Ramon:

“en cars que ha hagut lloc per òbit de Dona Beatrigeta impúber 

neta de dit quondam Don Hieronim Vila e filla llegitima i natu-

ral de Don Gismundo Vila quondam populat en Barcelona fill 

únic de dit quondam Don Hieronim Vila, a ell i a Dona Beatriz 

Vila y de Guimerà consort sua per lo que dit quondam Don Hie-

ronim Vila amb son darrer testament, que féu i firmà en poder 

de Hieronim Sabata, notari de Barcelona, a 21 del mes de juliol 

del any 1617, instituí hereva sua universal a dita Dona Beatri-

zeta neta sua paternal i morint aquella (conforme lo senyor fou 

servit morís) en pupil·lar edat li substituí e volgué y disposi que 

la universal heretat y bens seus en tal cas vinguessin y pervin-

guessin a dit Mº Jaume Ramon Vila son germà.”

Jaume Ramon Vila va poder viure de les rendes que rebia de di-

versos lloguers de cases que tenia i havia heretat del seu pare a 

la zona del Born, així com d’habitatges que tenia al carrer Am-

ple, procedent del senyor Bernat de Galba, nebot d’en Vila, i 

per la qual rebia una pensió de 100 lliures. També cobrava una 

pensió anual d’un censal de 10 lliures de Misser Francesc Vidal 

per una casa situada al carrer del Forn de la Palma.

Les seves rendes li permetien ser  un dels homes més erudits 

de la seva època, raó per la qual podia ser parroquià dels llibre-
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ters barcelonins on anava a  comprar llibres. Les rendes també 

li permetien tenir amistats a les quals feia fer còpies d’obres 

importants, així com també invertir en obres d’art. Donà al 

canonge de Barcelona, com a procurador de la  lluminària  de  

Santa Eulàlia, per la caritat de la lluminària que crema en les 

baranes sobre la capella d’aquesta Santa, en la  vigília i dia de 

l’11 i 12 de febrer, 11 lliures i 10 sous.

La relació de Jaume Ramon Vila amb el monestir de Sant Jero-

ni de la Murtra ens ve donada per les llargues estades que hi 

feia, fins al punt que va voler ser-hi enterrat, tal com demostra 

la làpida que presentem. Així mateix, a través de la informació 

que aporta Josep Maria Roca, podem saber de la seva faceta 

com a gran bibliòfil que va ser.

Les seves simpaties i aficions anaven dirigides al monestir de 

Sant Jeroni de la Murtra, pagava obres, també minúcies com 

mel i unes alforges, hi passava temporades i llargs dies en el 

convent, pagant religiosament l’hostalatge: 

“per altras tantas comptants que deia la pòlissa y eren per lo vi y 

despesa mia deguda fins lo dia de Sant Jeroni prop passat, XIIII 

lliures XIII sous Sant Jeroni per o vi i despesa XVIII lliures III sous 

VI diners. Al pare fra Francesc Esteve com a  Procurador que es 

del monestir de Sant Jeroni de la Murtra per comptes tenim entre 

nosaltres, XIII Lliures VIII sous VI diners, paguí al Pare fra Jaume 

Muntaner de Sant Jeroni per comptes entre los dos que deia la 

pòlissa però la veritat és per lo que devia al monestir de la des-

pesa, vi i garbons des de 6 de gener del corrent any (1637) fins a 

30 de setembre següent dic li pagui, XVI lliures amb VIII sous.” 

Gran fervent de Sant Jeroni, constituïa aquell convent la seva 

família d’elecció, i per aquest motiu hi deixà la seva biblioteca 

i el féu hereu del seu patrimoni, segons diu Torres Amat. En un 

extracte que dels manuscrits de Sant Jeroni féu el 1730 féu 

Joseph de Mora i Catà, marquès de Llió, president d’aquesta 

Acadèmia, hi consta, a més del Tractat d’Armoria del qual 

m’ocupo en el discurs d’entrada: 

“un libro de Antiguas notas en quarto, que contiene 

primeramente una Carta Latina de Jerónimo Paulo, escrita 

en Roma, en los Idus de junio del año 1475 a Pedro Miquel 

Carbonell, consistiendo en hazer ver que Barcelona es término 

Arábigo y no Griego y así que no pudo ser fundación de Hércules, 

sino de algún africano, y que en Africa huvo otra ciudad casi del 

mismo nombre.

Concluyendo la Carta con traher algunas inscripciones- (aun-

que no conducientes a la prueva: de .su idea) qui se encontraron 

en Sarragona y Barcelona, las quales- ya se hallan en Pujades 

y otros. Un breve tratado del biscondado de Rocaberti sacado 

del archivo de Perelada. Algunas copias de clausulas testamen-

tarias de los Reyes de Aragon. Tratado de quando San Estevan 

libró de la carcel de Almeria a Galceran de Pinós, y una peqne-

nya Historia de la invencion de la santa Imagen de’la Virgen 

Maria de Vilalleons. Un libro en quarto de Armeria, compuesto 

con seis dialogos por don Antonio Agustin Arcobispo de Tarra-

gona.

Otro en quarto de Armería compuesto por el Canónigo 

Tarafa.
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Otro en quarto, cuyo título es Genealogia Comitum Barcelona 

i Urgelli et aliorum comitatum ab archivo Monasterii . Rivipulli a 

quodam vetustissimo libro pergaminea escripto abstracta a me Ja-

cobo Ray~nundo Vila, etc. Un quaderno en quarto: Rlemorias 

antiguas tretas de un Llibre antiquissim que esti recondit en lo 

archiu de la Séu de Elna per dit Vila any 1602; uno de sus capi-

tulas dizc : Item anno Domini 1334 in principio mensis Desembris 

obijt D. Joannes Papa 22 apud Avinionem gzci rexit Ecclesiam an-

nis decem et acto, menses quatuov, diebus sestem, in cuius tempo-

re Ludovicus Dux Davariae, consenstientibus ut dicebatur sibi Ro-

manis in orbe Romae elegit ir, Papam fratrem de Corberia de ordine 

minorum qui per aliquod modicum tempus ibidem facta Papatia 

gesit tandem vero per dictum D. Joannem Papam Suam ved avini-

onenz, petens veniam, ab eodem Domino Joanne Papa, de comissis 

cui quidem Dominus Papa misericorditer indulsit infiuncta sibi pro 

modo culpae penitentia salzttari in cujus pose et custodia dias suas 

finivit. Las demas noticias de este Coderno aunque son curio-

sas, pero no pertenecientes a nuestro Principado. Un libro en 

parte de un catalan muy antiguo intitulado Historia dels Com-

tes de Barcelona. El primer capitulo refiere como la emperatris 

vino a buscar al Conde Barcelona por la finesa que havia echo 

de librarla del fuego en que havia de ser quemada: descrive la 

venida de esta señora, la ida del conde sirviendola. hasta Ale-

mania, los agasajos del Emperador y su corte asi al conde como 

dos doscientos cavalleros que fueron con el y que el Empera-

dor en agradecimiento le dio el Marqnesado de Provenqa en 

cuya donacion juró el y los Principes de Alemania en el despac-

ho sellado con el sello del Imperio y que el Conde volviendose 

a Catalunya tomó posesion de dicho Marquecado. El segundo 

capitulo refiere como Don Fernando tio del Infante Don- Jay-

me salió de su Abadia de Monte Aragon por consejo de algunos 

varones a fin de quitar el Reyno a dicho Infante y devidirse el 

pais entre ellos, como en efecto lo executó alegando que arto 

tenia el Infante con lo de Montpeller que sucedia por su madre, 

pero hallándose Don Jayme de linos vente años, volvió a Ara-

gon, y asistido del conde de Rosellon y de muchos cavalleros, 

se hizo dueño del Reyno. El tercer capítulo descrive el sitio de 

Peniscula por el Rey Don Jayme y como hizo desembarcar toda 

la gente en la isla l’antanalac para que descansasen de las fati-

gas de la navegacion. Ultimamente concluye este libro con un 

epilogo en antiguo castellano de la Historia universal de Espa-

nya con las Genealogias de los Reyes de Aragon, Navarra, etc. 

Otros quatro tomos de versos sobre las cosas sucedidas en los 

Reynados de Felipe segundo y tercero, con la clave y comento 

de ellas en que se incluyen los principales sucessos que acon-

tecieron en los principios del pasado siglo. Otro libro en octa-

vo de letra muy antigua y algo maltratado por faltarle algunos 

foliosy entre ellos los del principio.

Contiene las firmas de la Noblesa de Cathalunya escritas por 

Diego de Valera Rey de armas del Rey Don Fernando el catho-

lico segun parece de los folios 44 y 107 en que lehe que Juan 

Franch menor de días, le trasladó del original que se guardava 

en la Biblioteca de Don Enrique de Aragón conde de Ampurias 

y le acabó de copiar en el día 28 de julio del año 1481 día en que 

entró por la primera vez en Barcelona la Reyna Doña Isabel y 

aquí hace descripción de todo lo que se pasó en dicha entrada. 

Después hace relación de las familias que se arruinaron con las 
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guerras sobrevenidas por la elección del Rey Don Fernando an-

tes Infante de Antequera atribuyéndolo el autor (que se cono-

ce apasionado al Conde de Urgel) a haber seguido el partido de 

dicho Rey, Don Fernando y contribuido a las injurias que dice se 

le hicieron.

Finalmente otro libro en octavo grande, copiado por el mismo 

Vila en que prueba (aunque también apasionadamente) con an-

tiquísimos manuscritos, la injusticia que se hizo a Don Jayme 

de Aragon segundo de este nombre Conde de Urgel, quando en 

las Cortes de Caspe eligieron los nueve diputados por muerte 

del Rey Don Martin, al Infante Don Fernando de Castilla las 

grandes persecusiones que este nuevo Rey y su hijo hizieron 

contra el Conde de Urgel y su familia. Las injurias que padeció 

en la cárcel. La muerte violenta que le dieron los hermanos del 

Rey Don Alonso, hijos de Don Fernando, las extorciones que 

obró su Corte en Barcelona y otros pasajes y finalmente varias 

noticias que callan o mentan communmente los autores.” 

Vull suposar que fa referència a l’antic president de la Reial 

Academia de Bones Lletres a la Scriptura privada, exemplar 

existent actualment en la Biblioteca del Institut d’Estudis Ca-

talans, sign. 704.4 

En la introducció que fa Alexandre d’Armengol i de Pereyra ens 

amplia la informació sobre Jaume Ramon Vila, a més d’aspec-

tes que tenen molta relació amb la seva activitat bibliogràfica 

i heràldica, a banda d’esmentar un avantpassat de qui després 

va comprar un lot del monestir a causa de la desamortització 

de Juan Àlvarez de Méndez, que ha passat a la història més 

conegut com a Mendizábal. Ens referim a Pere Serra i Postius, 

un més que probable avantpassat de Gaspar Postius i Carbó. 

En Jaume Ramon Vila era un clergue barceloní. Havia estat or-

denat de prevere. Se’l titulava presbitero et domicello “prevere 

i donzell”, entenent-se per aquesta darrera designació, la ca-

tegoria del fill de cavaller que no havia estat armat tal amb les 

consegüents formalitats rituals. L’heraldista Vila era natural de 

Barcelona, on va morir l’any 1638. El 1618 se sap que estava 

domiciliat al carrer d’en Borra, davant de la església de Santa 

Maria dels Àngels i del Peu de la Creu. Morí a la mateixa casa 

“de la Plassa dels Angels”. Fou enterrat al monestir de Sant Je-

roni de la Murtra, que en vida va ésser objecte de la seva pre-

dilecció.

Respecte a l’elaboració o còpia de Crònica de cavallers catalans, 

el mateix Mossèn Vila ens ho explica en el seu proemi.   Mos-

sèn Vila no solament descobrí el manuscrit original, que proba-

blement s’ha perdut, sinó que el salvà, mitjançant la còpia que 

encarregà a algun dels patges o dels estudiants que freqüenta-

ven casa seva. Ell diu, potser, modestament, per un criat, per no 

dir patge. S’ha conservat el nom d’alguns d’aquests estudiants, 

pel que fa a altres manuscrits que féu copiar.

La portada del manuscrit propietat de Jaume Ramon Vila os-

tenta, a la part inferior, el seu exlibris. Aquest exlibris, que no 

està sobreposat i enganxat amb goma com molts dels moderns 

senyals d’aquesta classe, sinó pintat sota el títol. La part cen-

tral de la portada, bella mostra d’armoria de gust germànic  -per 

les seves línies i ús de cimera-, mostra les armes dels Vila de 
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l’Empordà. En el seu Tractat d’Armoria descriu el mateix Vila 

l’escut dels Vila de l’Empordà, que correspon exactament a 

la pintura esmentada: “Lo Camper, so es escartell primer e 

darrer de Güella, una Vila de argent, bordea componea de ar-

gent. Segon e terç de argent tres faxes de azur”.* Declara tot 

seguit que “aquestos escuts (el citat i altres que reprodueix)  

de armes de Vila del Ampurdà, de Gerona e de Barcelona, tot 

es un llinatge, com desobra està dit y son les armes del author 

de tots estos llibres de Armoria”.5 

Exlibris de Jaume Ramon Vila i Ortiz a la part inferior de 
la portada del llibre Crònica de cavallers catalans. Drets 
reservats@Biblioteca de Catalunya. 

Reproducció i fotografia: Pere F. Puigderrajols. 
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*Aquest blasonament complet, en el llenguatge actual, seria 

descrit de la manera següent:

“Escut quadrilong ibèric envoltat d’un cartutx d’or rivetat 

d’atzur. Quarterat: 1 r. i 4 t. de gules, una vila emmurallada 

d’argent amb el campanar embanderolat d’argent amb una 

creu plena de gules; bordura de peces d’argent; 2 n. i 3 r. d’ar-

gent, tres faixes d’atzur. Timbrat d’un casc  rivetat d’or amb 

un plomall  amb els colors de l’escut i un lleó ixent coronat 

d’or, empunyant una alabarda de gules amb la punxa i el ta-

llant d’argent i d’atzur, llambrequins de paó d’argent de gules 

i d’atzur”.6

El casc de donzell —títol que va tenir Jaume Ramon Vila—  ha 

de ser de ferro o d’acer, posat de perfil i dextrat, visera entre-

oberta sense reixeta i clavetejat d’or. Es pot comprovar que el 

dibuixant d’aquest escut no coneixia la normativa imposada 

per tractats d’heràldica posteriors, raó per la qual ens trobem 

davant d’un disseny on l’artista va treballar amb total lliber-

tat, imaginació i independència de criteri.

Cal precisar que si tenim en compte que Jaume Ramon Vila va 

arribar a ser prevere i donzell, el casc no hauria de ser aquest, 

sinó que hauria de mostrar-se de perfil. Els motius no poden 

ser altres que, en primer lloc, Jaume Ramon Vila devia usar 

l’escut d’armes familiar; el segon és que encara no havia apa-

regut el tractat del jesuïta Claude François Menestier (1631-

1705), tractat on es fa una sistematització dels usos, especi-

alment dels timbres o acompanyaments dels escuts, normes 

que Jaume Ramon Vila, mort el 1638, no va arribar a conèixer.

Hem procurat de respectar tots els detalls de l’original en la re-

producció que presento en aquesta ponència, ja que transfor-

mar  l’original hauria estat un greu i innecessari anacronisme.

Com es pot comprovar, en aquest escut, hi ha les armes dels 

Vila de l’Empordà i dels Ortiz . El blasonament de les armes 

dels Ortiz no l’hem trobat enlloc, amb aquests colors. Al Solar 

Catalán, Valenciano y Balear, d’Arturo y Alberto García Car-

raffa, tom, III, pàg. 230, diu que els Ortiz de Concabella, a Llei-

da van usar: d’or, tres faixes d’atzur. És l’únic blasonament que 

s’assembla al que presentem. Per tant, hem respectat, no sola-

ment aquest detall, sinó també tots els detalls de l’escut que hi 

havia al manuscrit fet copiar per Jaume Ramon Vila i Ortiz que, 

tal com qualifica Alexandre d’Armengol i de Pereyra, és: “bella 

mostra d’armoria de gust germànic per les seves línies i ús de 

cimera”. 

Encara podem afegir una altra nota molt important sobre 

aquest manuscrit, sobretot, per dues raons: perquè s’esmen-

ta Pere Serra i Postius i perquè s’explica que a la biblioteca 

del monestir de Sant Jeroni de la Murtra hi havia un exemplar. 

El text d’Alexandre d’Armengol i de Pereyra diu: Pere Serra 

i Postius (1671-1748), que escrivia a començaments del s. 

XVII, explica que l’original de Tarafa va anar a parar a mans 

de “quien le conocia y supo apreciarle, el Reverendo Jayme 

Ramon Vila”.  Afegeix el mateix escriptor que l’obra de Tarafa  

(l’original)  “está bien guardada en la selecta Libreria del Mo-

nasterio de San Geronimo de la Murtra, sito a tres horas de 

Barcelona al Levante”.7
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EL MONASTERIO DE LA MURTRA EN LAS ACTAS DE LOS
CAPÍTULOS DE LA OSH (1415-1684)

FERNANDO PASTOR GÓMEZ-CORNEJO

El presente trabajo pretende destacar la presencia del monas-

terio de San Jerónimo de la Murtra de Barcelona en los distin-

tos Capítulos, generales o privados, que la Orden de San Je-

rónimo celebró entre los años de 1415 y 1684, fechas ambas 

significativas en su historia, pues corresponde la primera a la 

celebración del primer Capítulo general, y la segunda a la del 

Capítulo en se produjo la separación de las dignidades de Ge-

neral de la Orden del priorato de San Bartolomé de Lupiana, lo 

que supuso una de las mayores crisis de la Orden.

La historiografía oficial de la Orden de San Jerónimo ha venido 

considerando tradicionalmente como su momento fundacional 

el 15 de octubre del año 1373, fecha de la bula Salvatoris hu-
mani generis, del Papa Gregorio XI, por la cual se daba licencia 

para fundar cuatro monasterios en los reinos de Castilla, León 

y Portugal, bajo la denominación de “hermanos ermitaños de 

San Jerónimo”.  Sin embargo, poco menos de un año después, 

el día 1 de agosto de 1374, el mismo pontífice despachó otra 

bula, de semejantes características, expedida a instancias de 

tres eremitas de la Plana de Jávea, por la que facultaba la crea-

ción de un monasterio para ellos, y de otros tres para otros ere-

mitas de los reinos de Valencia y Aragón, que vivirían bajo la 

denominación de “hermanos eremitas de San Jerónimo”.

Como ha puesto de relieve Joan Riera, las bulas de Gregorio 

XI no tenían como finalidad la fundación de una Orden religio-

sa, ni los ermitaños lo habían solicitado. Los ocho monasterios 

previstos fueron fundados con total autonomía unos de otros, 

cada uno de los cuales dependía del obispo correspondiente a 

su ubicación, y sin ningún lazo de tipo jurídico que los uniese, 

careciendo de instituciones comunes, aunque sí es cierto que 

existían ciertos lazos personales, ya que los monasterios se 

iban creando con monjes procedentes de casas ya existentes.

Quizá por ello sí existía un cierto sentimiento de pertenencia 

a una comunidad espiritual, que profesaban una misma Regla, 

la de San Agustín, y una espiritualidad derivada de quien con-

sideraban padre común, San Jerónimo.

Historiador de l’OSH
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En este tiempo, mediante licencias particulares, se fueron 

creando hasta veinticinco monasterios, en los cuales fue na-

ciendo la idea de unidad, y el común deseo de sustraerse de la 

autoridad de los distintos obispos.

Este deseo se vio confirmado por la bula del Papa Benedicto 

XIII, despachada el 18 de octubre de 1414, por la que se les 

eximía de la dependencia de los diocesanos, les facultaba para 

reunirse en un capítulo, elegir un superior general común y re-

dactar unas constituciones comunes.

Es pues, esta fecha de 1414 la que hay que considerar como la 

fundacional de la Orden de San Jerónimo y, en virtud de lo con-

tenido en la bula papal, los veinticinco monasterios existentes 

en ese momento se van a reunir en el monasterio de Nuestra 

Señora de Guadalupe, a cuyo Prior, fray Pedro de Jerez, se ha-

bía encomendado su convocatoria, comenzando las sesiones 

del primer Capítulo general el 26 de julio de 1415.

Va a ser en este contexto histórico en el que se produce la fun-

dación del monasterio de San Jerónimo de Monte Olivete, fruto 

de la iniciativa y munificencia de un mercader barcelonés, Ber-

tran Nicolau quien, en 1403, muchos años antes de su falleci-

miento en 1421, redactó su testamento, en el que manifestaba 

su intención de destinar sus cuantiosos bienes a la fundación 

de cuatro monasterios de distintas Órdenes: jerónimos, cartu-

jos, carmelitas y agustinos.

Ya ese mismo año de 1403, previsoramente, Bertran Nicolau 

solicitó del Papa Benedicto XIII licencia para fundar un monas-

terio en el Penedés, comarca de su nacimiento, licencia que le 

fue concedida el 6 de agosto de 1413, mediante la bula Sincere 
devotionis affectus.

Para la dotación de la nueva fundación, Bertran Nicolau adqui-

rió las poblaciones de Concabella y Gra, del condado de Urgell, 

que pasarían a ser la base patrimonial del nuevo monasterio, 

así como otros bienes y derechos, además de ornamentos y en-

seres para el culto.

La situación de la nueva casa estaría en el término de Ribes, 

cercano a la actual Vilanova i la Geltrú, en donde se ubicaba la 

torre o casa Descortei, que a juicio del patrono y demás asis-

tentes al acto de toma de posesión, entre los que se encontraba 

fray Ramón Juan, prior del Valle de Hebrón, reunía las condi-

ciones necesarias para la fundación, que recibiría la denomi-

nación de San Jerónimo de la Vall de Montolivet, o San Jeróni-

mo de Monteolivete, de resonancias eremíticas, ya que hacía 

referencia al Monte de los Olivos, donde Jesucristo se retiró a 

pasar su última noche.

Habiéndose producido la fundación del monasterio en 1413 fi-

gura ya en el primer Capítulo general celebrado en Guadalupe 

en el mes de julio de 1415, al que se le denomina San Jerónimo 

de Monte Olivete o Monteoliveti al año siguiente, cuando se 

celebra el segundo Capítulo general, ya en el monasterio de 

San Bartolomé de Lupiana.

Será a partir del Capítulo de 1418, tras el traslado del monaste-

rio de Monte Olivete a su nueva ubicación del Mas de la Murta, 

cuando las actas capitulares empiecen a referirse a esta casa 

como monasterio de Belén, reflejando la denominación adop-
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tada en la nueva ubicación. Con este nombre de “monasterio de 

Belén”, o “casa de Belén” se la va a citar en todos los capítulos 

siguientes, y cuando en el del año 1473 se comienzan a inser-

tan Rótulos particulares para cada una de las casas, se seguirá 

usando la expresión de monasterio de Belén, o San Jerónimo 

de Belén, no siendo hasta el Capítulo general de 1525 cuando 

se nombra a fray Rafael Fuentes, Vicario de Santa Engracia de 

Zaragoza, para visitar el monasterio, cuando por primera vez 

se le llama La Murta de Belén de Barcelona. A partir de enton-

ces, durante un periodo de treinta y tres años, se usan indistin-

tamente ambos nombres, siendo después de 1558 cuando se 

consolida la denominación de la Murta de Barcelona.

Dado que ya existía un monasterio homónimo en la localidad 

de Alcira, Valencia, se empleará siempre para distinguirlos, los 

nombres de Murta de Barcelona y Murta de Valencia, tanto 

en sus respectivos Rótulos, como cuando se citan las casas de 

profesión de Priores, Procuradores u otros monjes, y de esta 

manera consta en los Libros de Actas Capitulares, hasta la ce-

lebración del último Capítulo general, en el año 1834, al que 

asistió fray Isidro Masnou como su prior.

Una característica que se percibe en todas las actas es la erró-

nea transposición que se hace de los nombres de los monjes de 

la Murtra, y no castellanos en general, por parte de los distin-

tos autores que las escribieron.

Poco acostumbrados a los nombres catalanes, los escribientes 

los transcribieron fonéticamente, desfigurándolos, a lo que hay 

que añadir la propensión a castellanizarlos, lo que da por resul-

tado una auténtica mezcolanza de nombres y apellidos que no 

pocas veces dificulta su identificación.

Sin tratar de ser exhaustivo, sí merecen citarse los casos de fray 

Joan Pons, que se transcribe como Ponz, o Ponce, fray Joan Puig, 

a quien se cita como Puch o Puche, o fray Pere Alzina que figura 

en ocasiones como Pedro Encina, o de la Encina, aunque quizá 

el caso más llamativo sea el de fray Galceran Augustí Gualbes, 

a quien se nombra como Agustín Gálvez o Agustín Galcerán.

Pero, dejando de lado estas imprecisiones terminológicas, lo 

que interesa ahora es la relación que se produjo entre la Or-

den de San Jerónimo como tal, y el monasterio de La Murtra, a 

la luz de las actas de sus Capítulos generales y privados.

De acuerdo con las Constituciones de la Orden, el supremo 

regimiento de la misma correspondía al Capítulo general, que 

había de reunirse cada tres años en el monasterio de San Bar-

tolomé, ubicado en la pequeña localidad de Lupiana, de la pro-

vincia de Guadalajara, con la única excepción, ya señalada, de 

la primera reunión, que se efectuó en el monasterio de Nuestra 

Señora de Guadalupe, en Extremadura.

A su convocatoria debían acudir dos monjes de cada monas-

terio, el Prior, y otro elegido por el convento de entre los pro-

fesos de orden sacro, es decir ordenados de sacerdocio, deno-

minado Procurador, que era el encargado de representar a los 

respectivos claustros, presentando a la asamblea sus peticio-

nes o quejas. Era imprescindible que el procurador aportase el 

correspondiente poder del claustro.
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Esta previsión de reuniones trienales se observó puntualmen-

te, salvo en las contadas ocasiones, en las que circunstancias 

excepcionales aconsejaron reuniones más frecuentes, o cau-

saron su dilación por la dificultad de concurrir los vocales a 

Lupiana.

Ejemplo de lo primero fueron los cuatro primeros Capítulos ge-

nerales, celebrados sucesivamente en los años de 1415, 1416, 

1418 y 1421, que tuvieron como objetivo primordial la redac-

ción de las Constituciones de la Orden, lo que aconsejaba su 

rápida confección.

Salvo esto, las únicas excepciones fueron las producidas en el 

año 1441, cuando a causa de la inseguridad de los caminos, 

sólo unos pocos Priores y Procuradores pudieron llegar a Lu-

piana, pues como señala el fray José de Sigüenza, historiador 

de la Orden, “no se atrevieron a salir de casa muchos Priores, 

por el peligro que corrían con su ausencia, y ellos por los cami-

nos, estando todo el reino tan desasosegado”. Se aplazó su ce-

lebración para dos años después, en 1443, cuando cambiaron 

las circunstancias.

Por último, cabe señalar la anomalía producida en el año 1660, 

en que se celebraron dos Capítulos generales, en los meses de 

abril y septiembre, debido a que en el primero fue elegido Ge-

neral de la Orden fray Pedro Matute, profeso de San Jerónimo 

de Valparaíso de Córdoba, cuya elección y todo lo actuado en 

el mismo fue declarado nulo por el Nuncio, por lo que hubo de 

repetirse la elección. De todas las reuniones de los Capítulos, 

generales o privados, se levantaba la correspondiente acta, 

que se asentaba en los sucesivos Libros de Actas, que a lo lar-

go de la existencia de la Orden hasta su extinción en 1835 con-

formaron ocho gruesos volúmenes. Tras la desaparición de los 

monasterios, estos volúmenes pasaron a estar depositados en 

el Archivo General del Palacio Real de Madrid, y por los años 

cuarenta del pasado siglo, los tomos del tercero al octavo pasa-

ron al Archivo del monasterio de Nuestra Señora del Parral de 

Segovia, nueva casa generalicia de la refundada Orden, donde 

se conservan en la actualidad.

En los 270 años que comprende el periodo objeto de este es-

tudio se celebraron noventa y un Capítulos generales y ciento 

cuarenta y dos privados.
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La asistencia a estas reuniones por parte de los monjes de San 

Jerónimo de la Murtra fue muy desigual, variando según la épo-

ca y las circunstancias.

En una primera etapa que comprende la casi totalidad del siglo 

XV, la nota general fue la reducida representación que tuvo la 

Murtra en los Capítulos.

En lo que se refiere a los Priores, a los dos primeros Capítulos 

generales de 1415 y 1416 asistió fray Juan Tomás, profeso del 

Valle de Hebrón, en su calidad de Prior del monasterio de Mon-

te Olivete, al que acompañó en la primera ocasión fray Ramón 

Juan, también procedente del Valle de Hebrón, y en la segunda 

vino solo, actuando de Prior y Procurador.

A partir de este momento empieza a ser escasa la presencia de 

los monjes de La Murtra. 

A los veintiún Capítulos siguientes, que se celebraron entre 

los años de 1418 y 1483, sólo en seis ocasiones acudieron los 

Priores fray Romeu Borrell (1425), fray Juan Febrer (1434), 

fray Jacobo Plans (1459, 1462), fray Jacobo Tapies (1471), fray 

Pere Febrer (1474) y fray Benet de Sanct Joan (1480).

Salvo en aquellos casos en que las circunstancias de insegu-

ridad impidieron su concurso, en las demás ocasiones, o bien 

mandaron sus excusas, o enviaron a otro monje con poderes 

para que les representaran, o no asistieron sin más. En el Capí-

tulo general del año 1449 el acta reseña, no sin un deje de pe-

sar: “fray Ramón Juan e fray Román (Romeu) Borrell, priores 

de Valdehebrón e de Belén de Barcelona, no vinieron ni escri-

bieron, ni los conventos enviaron procuradores”.

Ausencias tan repetidas no pasaron inadvertidas a los Defi-

nidores del Capítulo general celebrado en el año 1468, en el 

cual se adoptó el siguiente acuerdo:

“Item reprendieron por el rótulo al prior e convento del monas-

terio de Belén, que es cerca de Barcelona, porque no vinieron 

ni enviaron a los capítulos generales pasado e presente, pues 

que a lo menos podían enviar por un seglar la información de 

su monasterio. E mandaron al Vicario general que lo más aina 

que buenamente pudiere vaya o envíe a saber de ellos. E si ha-

llare que no tuvieren razón que les excuse ponga las penas por 

ello según entendiere”.

Si esto fue lo que ocurrió con los Priores, más llamativa en es-

tos primeros tiempos fue la casi total ausencia de Procurado-

res del monasterio en los sucesivos capítulos. Salvo en los dos 

primeros, a los que vinieron en tal condición fray Ramón Juan 

y fray Juan Tomás, o bien acudieron los Priores en solitario, o 

se recurrió a monjes profesos del monasterio de San Bartolo-

mé, o de otras más cercanos a él, para que, mediante los opor-

tunos poderes, representaran al convento y presentaran sus 

peticiones.

En este sentido, las actas reflejan los nombres de distintos 

procuradores que eran profesos de monasterios como el de 

San Blas de Villaviciosa (Guadalajara), de San Juan de Ortega 

(Burgos) y del propio San Bartolomé.
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No he podido disponer de los datos necesarios que acrediten 

las causas que motivaron esta conducta, por lo que hemos de 

movernos entre conjeturas. Los hechos reflejados en las actas 

hacen pensar en una doble motivación.

Por una parte, puede pensarse en la existencia de un sentimien-

to de lejanía o distanciamiento con respecto a los Capítulos y 

a la Orden en general, que pudo deberse, quizá, a que en las 

primeras reuniones ninguno de sus monjes fuera elegido Defi-

nidor, oficio que suponía una implicación directa en las tareas 

de gobierno de la congregación.

Esta situación se pretendió remediar mediante un acuerdo que 

se aprobó en el Capítulo general celebrado el año de 1428, en 

que se decía:

“Item, por cuanto los priores e frailes de los monasterios del 

reino de Aragón no son conocidos de todos los más priores e 

frailes del reino de Castilla que vienen al capítulo general, por 

lo cual muchas veces acontecía que alguno de los dichos prio-

res o frailes de Aragón no sería elegido en definidor, así como 

contesció ahora en este presente capítulo general, e los dichos 

priores e frailes hubieron ende gran sentimiento e pidieron al 

dicho capítulo general que les remediase sobre esto para ade-

lante, en manera que alguno de los priores o frailes del dicho 

reino de Aragón fuese elegido en definidor en los capítulos ge-

nerales que adelante se hubieren de hacer, por ende el dicho 

capítulo general, considerando que la dicha petición era razo-

nable, e queriendo remediar sobre esto, mandaron que de aquí 

adelante, el prior o frailes de los dichos monasterios de Aragón 

que hubiere más voces de los electores del capítulo general por 

respeto de los priores e frailes de Aragón, sea definidor aun-

que hayan mucho menos voces que los priores e frailes de los 

monasterios de Castilla. E si conteciese que los dichos priores 

e frailes de Aragón hubieren iguales voces, que entonces los 

escrutadores de los votos escojan uno de ellos cual quisieren e 

lo pronuncien por definidor con los otros definidores”.

Fruto de este acuerdo, en los Capítulos siguientes siempre re-

sultó elegido en Definidor un monje de los monasterios de la 

Corona, si bien habrá que esperar hasta el año 1462 en que 

fue elegido fray Juan de Trujillo, posiblemente profeso de San 

Blas de Villaviciosa, que acudió en como Procurador de la casa 

de Belén. Posteriormente fueron Definidores fray Hernando 

de Córdoba, profeso de Lupiana, que acudió con poderes de la 

Murtra al Capítulo de 1471, fray Gonzalo de Maluenda, profeso 

de San Juan de Ortega en 1477, fray Agustín Gualbes en 1504, 

1528 y en 1515, si bien en esta ocasión acudió como Prior de 

la Murta de Valencia, fray Pere Alzina en 1534 y 1539, fray An-

tonio Juan en 1558, fray Narciso Vergés en 1609 y fray Jaime 

Montaner en 1660. Es decir, en los noventa Capítulos genera-

les celebrados en el periodo, sólo en once ocasiones fue elegi-

do en Definidor un monje de esta casa, o representante de ella.

Por otra parte, es razonable pensar que estas ausencias tuvie-

ran motivos económicos, pues enviar un monje desde Badalo-

na a Lupiana, distantes hoy en día con buenas vías de comuni-

cación cerca de seiscientos kilómetros, tenía que suponer un 
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desembolso notable, además de las molestias consiguientes. 

Téngase en cuenta, que todo monje que salía del monasterio 

se desplazaba en una mula y debía ir acompañado de un mozo, 

lo que comportaba gastos de alojamiento y manutención, que 

debían ser gravosos para una casa no sobrada de recursos eco-

nómicos.

Por algunos datos que nos proporcionan las actas capitulares, 

nos podemos formar una idea del estado de la casa, aunque 

sólo sea de manera indirecta e incompleta, a través de los Re-

partimientos que se hicieron en diversos Capítulos, pudiendo 

colegirse que la posición de la Murtra no era desahogada, si-

tuación lógica si se piensa que el monasterio se encontraba a 

pocos años de su fundación, y con la perentoria necesidad de 

levantar una nueva casa.

En el primer Capítulo de Guadalupe se planteó la cuestión de 

cómo habían de sufragarse los gastos comunes de los capí-

tulos, empezando por los gastos producidos en las gestiones 

para obtener la bula papal de exención, acordándose que se 

satisficieran entre todos los monasterios que se habían bene-

ficiado de ello: 

“Algunos de los priores e procuradores que en el dicho capítu-

lo estaban propusieron e dijeron como bien sabían que el mo-

nasterio de San Bartolomé e el monasterio de la Sisla e el de 

Guadalupe e el de San Blas de Villaviciosa como habían sufri-

do grandes cargas en la prosecución del negocio de la coadu-

nación, reformación e exención de la Orden desde que se ha-

bía comenzado hasta entonces, especialmente en dar largos 

de florines a los que procuraban el dicho negocio en la corte 

del Papa e a los otros priores de lo cual estaban muy agravia-

dos, e otros monasterios no habían sufrido carga alguna en la 

dicha razón, e por ende que les parecía ser cosa justa e igual 

que pues a todos los monasterios se seguía provecho e bien 

de la expedición del dicho negocio, que todos contribuyesen 

en las expensas que hasta entonces eran hechas desde que el 

negocio se había comenzado hasta esa hora e no las pagasen 

los unos e los otros no, ca no sería justicia ni bien”.

Esta decisión fue contestada por los monasterios de la Coro-

na de Aragón, no conformes con participar en gastos que ellos 

no habían consentido:

“E luego, en continente, los priores y procuradores de los mo-

nasterios del reino de Aragón que ahí estaban presentes, por 

sí y en nombre de sus monasterios, dijeron que no consentían 

en la obligación que los dichos priores y procuradores hacían. 

Ca dijeron que ellos ni los sus monasterios no eran obligados a 

pagar alguna cosa de la costa que los dichos fray Velasco e fray 

Fernando decían que habían hecho sobre la dicha bula, ni aún 

sobre las expensas que habían hecho sobre el negocio a que 

habían sido enviados por la Orden a la dicha corte, por cuanto 

no se había hecho de consentimiento de los sus monasterios, 

ni de alguno de ellos”.

Pese a ello, el acuerdo se llevó a delante. “E habidas ciertas 

hablas en el dicho capítulo cerca de esta cosa, convinieron to-

dos que era bien que se hiciese así”.
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Como consecuencia de este acuerdo, se llevó a cabo un re-

partimiento entre los distintos monasterios de setecientos 

setenta y un florines que importaba lo gastado, correspon-

diéndole a la Murtra la cantidad de dieciocho florines, un 2,32 

por ciento del total. Esta cantidad colocaba a la casa en una 

banda baja con respecto a los monasterios de la Orden, pues 

si por un lado se encontraba muy lejos de los monasterios de 

Guadalupe (300 florines), Lupiana (120 florines), o La Sisla 

de Toledo (80 florines), por otro lado había otras casas que 

resultaron mucho menos gravadas, como fueron la Murta de 

Valencia y Yuste (7 florines), Badaya, Don Ponce y Villavieja 

(6 florines), Mallorca (5 florines) y Monte Corbán (3 flori-

nes). Hay que advertir que los monasterios de Badaya, Don 

Ponce, Villavieja y Mallorca fueron abandonados debido a su 

pobreza.

Aunque en un principio se decidió que todos pagasen según 

sus rentas y posibilidades, en el capítulo de 1418 se modificó 

el reparto: “E acordaron que la dicha repartición de la expensa 

del capítulo general, conviene a saber: que el capítulo pague 

las dos partes, e la otra tercia los de San Bartolomé, que se 

gastase de aquí adelante en cada uno de los dichos capítulos”.

Se encuentran noticias más precisas sobre la situación eco-

nómica del monasterio en el Capítulo del año 1431, en donde 

se calcularon las rentas de las distintas casas:

“Ítem mandó todo el capítulo general que nuestro padre fray 

Juan de los Barrios, prior general, e fray Alfonso de Pastrana, 

prior de Yuste, por cuanto habían sido por veces Visitadores 

generales de toda la Orden, tasasen las rentas de todos los 

monasterios de nuestra Orden”.

Llama la atención que, en este momento, la casa de la Murtra 

resultase ser la más acomodada de las casas de Aragón, y en 

mucho mejor posición que muchos de los grandes monasterios 

de Castilla, según la tasa que se realizó, que se usó para hacer 

el correspondiente reparto:

(En florines) Tasa Repartimiento
Belén 1.090 11,10

Cotalba 900 9,20

Valle de Hebrón 530 5,10

La Murta de Valencia 250 2,20

Mallorca 150 1,10

Pocos años después, en el Capítulo general de 1443, se hizo 

una nueva tasación, produciéndose alguna variación en sus ni-

veles de renta. La casa de Mallorca ya se había abandonado:

(En florines) Tasa
Cotalba 900

Belén 800

Valle de Hebrón 600

La Murta de Valencia 250

Desgraciadamente, las actas no contienen más datos relativos 

a las rentas de los monasterios, debido a que en el año 1453 

las casas se vieron relevadas de pagar estos gastos, al haber 

sido donada a la Orden por don Juan de Cervantes, cardenal 
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de Ostia, una prestamera en Utrera, Sevilla, cuyas rentas se-

rían dedicadas a la financiación de los gastos comunes de los 

Capítulos generales.

Con posterioridad sí se aprobaron otros repartimientos para 

sufragar los gastos que hacían los Visitadores en sus despla-

zamientos en el cumplimiento de sus oficios, pero en este caso 

no se relacionaban con el nivel de rentas de los monasterios, 

sino con la distancia que habían de recorrer en sus respecti-

vas Visitas.

Si a estos desembolsos hubo de hacer frente la Murtra, en otro 

momento y durante los convulsos años del reinado de Juan 

II de Aragón, sería la Orden quien socorriese a los monaste-

rios de Barcelona. Así en el Capítulo general del año 1474 se 

adoptó el siguiente acuerdo: 

“Ítem, porque somos informados de la gran necesidad en que 

son puestos los nuestros hermanos de los monasterios de 

Barcelona por las grandes guerras de aquella tierra, e ellos 

nos han mucho suplicado que los queramos socorrer en tan 

gran angustia como están, acordamos de los dar dilación e 

espacio de un año en el cual término nos puedan pagar los 

cien florines que les fueron prestados por nuestro padre el 

general, e por los mostrar mayor caridad, acordamos asimismo 

de los socorrer con diez libras a cada un monasterio de los 

sobredichos y mandamos que los sean dados, por lo cual 

mandamos hacer entre nos cierto repartimiento según que 

adelante será escrito.

Ítem, encomendamos a nuestro padre el general que su 

reverencia envíe un fraile a los monasterios susodichos de 

Barcelona con las provisiones que entendiere que cumple así 

del rey nuestro señor como de otros para que solicite con la 

majestad del señor rey de Aragón como los [...] de aquellos 

monasterios y que les sean tornados”.

En este repartimiento, que se recoge al final del acta del citado 

capítulo, se aportaron a favor de dichos monasterios doscien-

tos florines, o lo que es lo mismo, 46.770 reales, ya que como 

allí se indica, cada florín equivalía a 234 reales (46.770: 234 = 

199,87).

Cualquiera que fuera la causa de no acudir a los Capítulos ge-

nerales, en las últimas décadas del siglo XV se produce un cam-

bio significativo en lo relativo a la asistencia de los priores a 

los Capítulos. A partir de estos años se constata un continua-

do concurso de los Priores de la Murtra a los Capítulos gene-

rales.

Es posible que a ello algo contribuyera una mejora en la situa-

ción general del monasterio, así como la asunción del priorato 

por parte de monjes de fuerte personalidad y que rigieron la 

casa durante varios trienios.

El primero de ellos fue fray Benet de Sant Joan que fue ele-

gido Prior en el año 1478 y gobernó la casa todo el trienio. 

Volvió a ser elegido en 1483 y reelegido sucesivamente, has-

ta 1491, sumando doce años de Prior. Acudió personalmente 

como Prior de la Murtra a los Capítulos generales de 1480, 
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1486 y 1489, figurando en las actas como fray Juan Bernedo 

o fray Juan Benet. En los años de su regimiento se acome-

tieron obras de importancia en el monasterio. Por la crónica 

de fray Francesc Talet sabemos que en su primer trienio se 

amuebló la sacristía, en lo que se gastó mucho tiempo y dine-

ro. También se hicieron algunas de las claves del claustro y se 

terminó la custodia de plata. Para acudir al Capítulo general 

de 1480 compró una mula por veinte libras, y un macho para 

el Procurador que fue fray Jaume Negret. En años sucesivos se 

terminaron las obras del refectorio, se construyó una capilla 

de la Virgen, se continuaron las obras del claustro alto y bajo, 

y construyó una fuente a la entrada del coro. Su tercer trienio 

estuvo marcado por la llegada al monasterio de la peste que 

asolaba Cataluña, que mató a seis frailes y un donado. Ello no 

le impidió emprender las obras de la capilla de San Sebastián, 

mientras continuaban las del claustro y se comenzaron a escri-

bir los libros del coro.

En el tercer trienio de fray Benet de Sant Joan vistió el hábito 

fray Galcerán Agustí de Gualbes, que fue Prior ocho trienios, 

a quien las crónicas llaman “columna de la Religion”. Fue quien 

en más ocasiones acudió a los Capítulos generales, que estu-

vo presente en ocho capítulos, celebrados en los años 1498, 

1501, 1504, 1507, 1513, 1522, 1525 y 1528, en su condición 

de Prior de San Jerónimo de la Murtra, que lo fue ocho trienios. 

Además de esto, en los huecos como Prior de la Murtra, salió 

elegido superior de Santa Engracia de Zaragoza, asistiendo en 

este tiempo a un Capítulo privado y al General que se reunió el 

año1510, resultando elegido Diputado para los Capítulos pri-

vados que se pudieran convocar, constando su presencia en los 

dos celebrados en 1511. Además, gobernó también La Murta 

de Valencia en 1522-1525. 

Relata el P. Talet que al iniciar sus prioratos restaban muchas 

obras por acabar, pero que por la pobreza de la casa y poca 

renta no se pudo acudir con la diligencia necesaria. Pero la rea-

lización más importante fue la fuente del claustro, que todavía 

hoy admiramos, “obra de molta primor y artifici”, cuya piedra 

costó treinta y tres libras. Posteriormente emprendió la am-

pliación de la iglesia, obra que acabó fray Jaume Roqueta, en el 

priorato siguiente, y acometió el claustro de la enfermería.

Fue uno de los escasos monjes que alcanzó la dignidad de De-

finidor en varios de los capítulos a los que asistió, alcanzando 



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

93

gran prestigio por la firmeza de su carácter. Por ello, en el Ca-

pítulo general de 1513 en el que fue reprendido el General fray 

Miguel de Ocaña, se le encargó hacer la censura, dirigiéndole 

las siguientes palabras: “Vos, padre, no habéis sido fiel siervo 

de la religión, ni habéis tenido prudencia en el gobierno sobre 

la familia que Dios os encomendó”. Todo ello no impidió la exis-

tencia de algunas sombras en su biografía.

En un párrafo del acta del Capítulo privado del mes de noviem-

bre de 1523 se lee: “porque según las palabras que se halló por 

pesquisa haber dicho fray Gálvez en perjuicio de los que rigen 

la Orden, se espera que turbará la paz del capítulo general, pri-

vámoslo que no pueda ser definidor”. Todo este párrafo se en-

cuentra tachado, y se añade: “Dispensose con él por el capítulo 

general”.

También en el Rótulo correspondiente al monasterio del Valle 

de Hebrón del Capítulo general de mayo de 1525 se dispone 

que fray Agustín Galvez no entienda en las cosas de esa casa. 

No se ofrecen más noticias sobre las posibles causas de esta 

reticencia hacía él.

Otros Priores destacados en los Capítulos de esta centuria 

podrían señalarse, como fray Jaume Roqueta (1510, 1516) o 

fray Mateu Blanc (1534, 1537), pero sobresalen las figuras 

eminentes de fray Agustín Sumes, fray Antonio Juan y fray 

Lorens Daviu.

Fray Agustín Sumes que fue Prior de la Murtra en cuatro oca-

siones (1554-1557, 1557-1560, 1563-1566, 1570-1571), acu-

dió como tal a los Capítulos generales celebrados en los años 

1555, 1558, 1564 y 1570, aunque con anterioridad a su elec-

ción como superior ya había concurrido los años 1549 y 1552 

como Procurador del convento. Al finalizar su segundo trienio, 

la comunidad se encontraba dividida por determinadas deci-

siones tomadas en su gobierno, por lo que una parte de ella so-

licitó del General que los Confirmadores que fueren a la futu-

ra elección ejercieran también de Visitadores. Como resultado 

de ello fue privado de la voz pasiva para los oficios de la Orden, 

pero esta pena duró solamente un año ya que, en el Capítulo 

general del año 1561, le fue devuelta la voz: “Ítem, restituimos 

por la presente la voz pasiva al padre fray Agustín Sumes para 

los oficios de la Orden de que estaba privado”. En su última 

comparecencia en Lupiana como Prior, en el Capítulo de 1570, 

fue designado Visitador de la casa del Valle de Hebrón.
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Más resonancia dentro de la Orden tuvo fray Antonio Juan, de 

quien hace mención fray Juan de San Jerónimo, monje escu-

rialense, en sus Memorias. Natural de Barcelona, profesó en 

San Jerónimo de la Murtra. Acudió al Capítulo general de 1527 

como Procurador de su casa, volviendo a serlo en el del año 

1543. El 16 de octubre de 1548 fue elegido prior de La Murtra, 

cuando ya era de “mediana edad, perquè tenia vint-y-hu o vint-

y-dos anys de religió”, según expresión de la crónica del monas-

terio habiéndolo recibido en el año 1526 ó 1527, de manos del 

prior fray Agustín Gualbes. En este primer trienio de su priora-

to arregló la librería del trascoro, donde se ponían los libros de 

canto. Hizo, entre otras obras, unos cuartos para hospedería 

para poder alojar los huéspedes, que se acercaban al monaste-

rio. Vacó en el priorato el 17 de octubre de 1551. Acudió al Ca-

pítulo general de 1558 como Procurador de su casa, siendo de-

signado para hacer la visita ordinaria del monasterio de Santa 

Engracia de Zaragoza. Al vacar el priorato de La Murtra el 22 de 

octubre de 1560, por haber sido privado del oficio fray Agustín 

Sumes, fue elegido nuevamente prior, siendo confirmado el día 

6 de diciembre. Por estar la casa muy endeudada, no se hizo 

en este trienio obra alguna. En 1561 acudió como prior al ca-

pítulo general. Acabó su trienio el 6 de diciembre de 1563, y al 

año siguiente acudió al Capítulo general como Procurador del 

convento, no siendo cierto lo que afirma su Memoria Sepulcral 

de que en aquella ocasión fue elegido Definidor. Al fundarse el 

monasterio de San Lorenzo del Escorial, trató el rey Felipe II 

que poblasen la nueva casa los más capaces monjes de la Or-

den, integrándose fray Antonio Juan en aquella comunidad, 

donde hizo segunda profesión el 31 de diciembre de 1574. En 

1577 era confesor de cortesanos. Falleció en San Lorenzo el 

5 de septiembre de 1581. Según su Memoria sepulcral, 

“fue gran sieruo de Dios lleno de pureça, y sin ningun gene-

ro de maliçia, era cosa graçiosa oyrle hablar porque olbido 

su lengua catalana o lemosyna, y no aprendio la castellana, y 

de aquel olbido, y desta ygnorançia hiço vna estraña mezcla 

con muchos vocablos”. Nueve años después de su muerte, se 

abrió la sepultura para enterrar a otro monje, y hallaron su 

cuerpo muy entero, “pudo ser que se sustentó con la mucha 

humedad o que fuesse alguna otra cosa mas que natural”.

Fray Lorenzo Daviu era natural de Mataró. Vistió el hábito hacia 

1564, de manos del prior fray Agustí Sumes. En 1579 le eligie-

ron sus hermanos como procurador para el Capítulo general de 

ese año. Siendo Prior de San Jerónimo del Valle de Hebrón, fue 

elegido por primera vez Prior de su casa el 28 de septiembre 

de 1582, cuando contaba diecisiete años de hábito, hecho ver-

daderamente notable en una Orden como la de San Jerónimo. 

En este primer trienio, impulsó los estudios, encomendando la 

enseñanza de Teología a fray Jerónimo Ezquerra. Comenzó el 

retablo mayor, según un modelo que dio fray Damià Vicents, 

profeso de la casa. Se asentaron las gradas del altar mayor, po-

niendo unos balaustres, a semejanza de los que había un San 

Jerónimo de Madrid. Desgraciadamente no se conservan nin-

guno de las dos. Pero la empresa más importante que empren-

dió el P. Daviu en este trienio, y en lo que se gastó más dinero, 

fue en hacer todas las rejas de la iglesia, tanto la de la capilla 
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mayor, como de las otras capillas. Con tantas empresas en mar-

cha, con los consiguientes gastos, con el permiso del General 

como era preceptivo, marchó a Madrid a ver al rey Felipe II para 

pedirle alguna merced para la casa. Con la ayuda del prior de 

San Jerónimo, que era fray Diego de Yepes, gran amigo suyo, 

que le había confirmado la elección, logró una entrevista con 

el rey, quien le concedió su petición. Pese a toda actividad y 

gastos, cuando finalizó su trienio, dejó la casa bien abastecida, 

tanto de dinero como de trigo, cebada y otros frutos.

Sucedió en el priorato a fray Lorenzo fray Jerónimo Ezquerra, 

que gobernó la casa entre noviembre de 1585 e igual mes de 

1588. Buen recuerdo debía haber dejado entre sus hermanos 

el gobierno del P. Daviu, cuando lo volvieron a elegir de nuevo 

por su prior, encontrándose, como en la ocasión anterior, de 

Prior en el Valle de Hebrón. Fue confirmado el 27 de enero de 

1589. Durante este periodo hubo una gran pestilencia tanto 

en la ciudad de Barcelona como en sus alrededores, aunque el 

monasterio se vio libre de la enfermedad, en parte por la dili-

gencia del prior, que puso vigilancia en todos los accesos de la 

casa, impidiendo la entrada a cualquier persona desconocida. 

Pese a ello, emprendió algunas obras de mejora del monaste-

rio, si no muy importantes, sí útiles a la comunidad. Hacia el 

mes de agosto o septiembre de 1590 llegaron a La Murtra, a 

hacer la visita ordinaria de la casa, los padres Visitadores ge-

nerales, y privaron al padre Daviu de su oficio porque, según 

pareció, tenían orden del padre General que, si encontraban 

que no había cumplido dos o tres mandatos de la carta de la 

pasada, le privasen el oficio, como así hicieron. 

Sustituyó al prior cesado fray Vicente Montalbán, profeso de 

San Miguel de los Reyes, quien sólo rigió la casa durante die-

ciséis meses, pues fue designado Prior de su casa. Entrando 

nuevamente en elección, los capitulares tornaron a elegir por 

tercera vez a fray Lorenzo Daviu en Prior, siendo confirmado 

el 27 de enero de 1592. En este trienio se hicieron cosas de 

importancia: se comenzó la torre grande, llamada de Felipe II, 

y se prosiguió el retablo mayor que había comenzado en su 

primer trienio. En tres ocasiones hubo de salir del monaste-

rio en este trienio. La primera fue pocas semanas después de 

haber sido elegido Prior, en que tuvo un mandato del Gene-

ral y del Confesor del Rey para que partiera a Castilla lo más 

pronto posible. Llegado allí recibió una bula de Su Santidad y 

mandato del rey para que pasase a Portugal con título de Vi-

cario provincial, y que visitase los monasterios de la Orden 

de San Jerónimo de aquel reino, en compañía de fray Juan de 

Quemada, profeso de San Lorenzo y, asimismo, que gobernase 

aquellas casas en tanto eligiesen nuevo Provincial. Estuvieron 

en esta ocupación, entre ir y venir cerca de un año, resultando 

elegido Provincial de los monasterios portugueses fray Juan 

de Quemada. 

Ha sido esta visita de los monasterios portugueses lo que ha 

atraído más la atención sobre fray Lorenzo Daviu. Fray Fran-

cisco de los Santos relata pormenorizadamente la visita y sus 

resultados, pero quien nos da noticias más jugosas es fray Je-

rónimo de Sepúlveda, “el tuerto”, profeso de San Lorenzo, y 

autor de una crónica que contiene muchos aspectos humanos 

que orillan las crónicas oficiales. 
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“Por este tiempo [1592] había muchos días que el Rey católi-

co había mandado al General de la Orden de San Jerónimo se 

enviasen dos frailes visitadores al reino de Portugal, y el uno 

de ellos dijo que fuese el padre fray Juan de Quemada, fraile 

profeso de su casa de San Lorenzo, por la mucha satisfacción 

de que él tenía de su mucha prudencia y gran religión u mu-

cha observancia. Hízose ansí y nombraron otro con él; a un 

catalán, gran letrado entre los señores catalanes. Estos dos 

padres fueron a visitar las casas de aquel reino y después de 

visitadas, los mesmos portugueses quisieron elegir en su pro-

vincial a uno de estos dos padres, y entraron a votar y salió 

provincial fray Juan de Quemada, contra la voluntad del que 

en Castilla mandaba la Orden, que quisiera mucho sacaran 

al padre catalán, porque se espantaron harto de que saliese 

provincial el que salió, y más se espantó él, porque nunca lo 

pretendió ni lo quisiera si en su voluntad lo dejaran, y ansí 

hubo de quedar, y su compañero tornarse a Castilla, bien tris-

te, porque nunca él pensó que le dejaran a él los señores por-

tugueses por ningún otro, pero engañose”.

Tras la visita de Portugal, en 1592, fray Lorenzo regresó a su 

priorato de La Murtra, finalizando su trienio felizmente, de-

jando las cosas, así espirituales como temporales muy bien 

asentadas. Con posterioridad a estos acontecimientos, sabe-

mos que el Padre Daviu, en el Capítulo general de 1597 era 

Prior de San Jerónimo de Guisando, saliendo del mismo de-

signado Visitador General de Castilla, y que en el capítulo pri-

vado de noviembre de 1598 hubo de nombrarse nuevo Visi-

tador General de Castilla en lugar de fray Lorenzo Daviu, que 

había fallecido el año anterior.

A fray Lorenzo Daviu sucedieron en el priorato fray Pere Ga-

rriga y fray Jerónimo Ezquerra, con lo que se entra en el siglo 

XVII, en el que se va a poner de manifiesto la presencia en los 

Capítulos generales de Priores de San Jerónimo de la Murtra, 

profesos de otras casas de la Orden.

Fue el primero fray Vicente Montalbán, profeso de San Miguel 

de los Reyes de Valencia, que ya había desempeñado el oficio 

en el bienio 1590-1592, tras el cese de fray Lorenzo Daviu, y 

que acudió al Capítulo del año 1591. Fue elegido Prior por se-

gunda vez en el año 1601, completando esta vez el trienio. En 

1603 asistió al Capítulo general del mes abril, acompañado 

como Procurador por fray Francesc Talet. Curiosamente, fue 

el priorato de fray Vicente Montalbán el último que reseñó en 

su Crónica.

Cabe señalar que fray Vicente Montalbán fue el único Prior de 

la Murtra que llegó a ser General de la Orden (1606-1609), pues 

ningún monje profeso de la casa alcanzó la dignidad generalicia 

en los más de cuatrocientos años de existencia de la misma.

En los años siguientes menudea en las Actas de los Capítulos el 

concurso de Priores ajenos a la casa.

En 1621 estuvo presente fray Cristóbal Monterde, profeso de 

La Murta de Valencia. Cuando era Prior en Barcelona, pidió 

licencia a su casa de profesión para llevarse cinco cajones de 
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libros que tenía embalados, permitiéndosele sólo trasladar un 

único cajón con libros y ropa. Sin embargo, al año siguiente se 

acordó devolver a sus dueños los libros que compró fray Cris-

tóbal Monterde, siendo prior de La Murtra, pues los compró 

sin licencia del convento.

Fray Lorenzo de Santa María, profeso de Lupiana, fue el Prior 

que acudió al Capítulo general del año 1627, en cuya oca-

sión se le absolvió del priorato, según reza el Rótulo general 

del mismo: “Primeramte cerca de las miâs por los Pes Priores 

demandadas, la Orden hace miâ con el Pe Por de la Murtha 

de Barçelona, atento sus muchas indisposiçiones y falta de 

salud y pedir tan de corazon le absueluan de la obligon en su 

offº”.

En 1633 fray Francisco Aragonés, profeso de San Jerónimo 

de Coltalba, y fray Miguel Sanz, de Santa Engracia de Zara-

goza, en 1639, fueron quienes concurrieron como Priores al 

Capítulo general.

Tras ellos, las revueltas y alteraciones de la Guerra dels Se-

gadors que afectaron a gran parte de Cataluña entre los años 

1640 y 1652, repercutieron en el monasterio de la Murtra, 

cuyos priores faltaron a los Capítulos generales de los años 

1642, 1645, 1648 y 1651, retornando al de 1654 al que acu-

dió fray José Faxeda. Fue este monje, natural de Vich, de vida 

algo agitada, pues habiendo hecho primera profesión en la 

Murtra, hizo segunda profesión en San Blas de Villaviciosa, y 

una tercera en el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. 

En 1660 fue promovido al obispado de Gerona, y cuatro años 

después al de Tortosa, en cuya diócesis permaneció hasta su 

fallecimiento en 1685.

Otro de los Priores foráneos fue fray Basilio de la Estrella, pro-

feso de San Bartolomé, cuya presencia acreditan las actas del 

Capítulo general de 1660, en el que resultó elegido Definidor, 

nombramiento que no tuvo efecto, al haberse declarado por 

el Nuncio nulo todo lo actuado en dicho Capítulo. No debió 

dejar muy buen recuerdo de su priorato, pues en el Capítulo 

del año 1666, el claustro de la Murtra solicitó que fray Basilio 

pagase tres mil reales de plata en que había sido condenado 

por una Visita particular.

A los Capítulos generales de los años 1666, 1669, 1672, y 1675 

no acudió ninguno de los Priores, delegando su voz en distin-

tos monjes de Lupiana y de Cotalba. 

El Prior que cierra el ciclo de este periodo es fray Bernat Tayá, 

profeso de la casa, cuyo retrato pintado en el siglo XVII, pen-

día de las paredes del coro del monasterio. Fray Bernat, acom-

pañado de fray Alonso de Talavera, profeso del Escorial, como 

Procurador, fue el superior que asistió al conflictivo Capítulo 

del año 1684, en el cual se aprobó la separación de las dignida-

des de General de la Orden, del de Prior de San Bartolomé de 

Lupiana, lo que ocasionó uno de los más ruidosos y enconados 

pleitos, primero ante el Nuncio y, finalmente ante la Congre-

gación de obispos y religiosos de la curia romana.

Una de las razones aducidas por los monjes de Lupiana, por la 

que pedían su nulidad, era que tal acuerdo había sido adopta-

https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1640
https://es.wikipedia.org/wiki/1652
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do sin que los Procuradores de las casas tuviesen los poderes 

necesarios para ello.

Para subsanar este aserto, el Definitorio envió a todos y cada 

uno de los monasterios una carta en la que se les solicitaba 

ratificasen los acuerdos votados por su Prior y Procurador 

respectivo. 

En la documentación correspondiente a este Capítulo se ad-

juntan las contestaciones de cada una de las casas, entre ellas 

la de este monasterio, por la cual aprobaban lo hecho por su 

Prior y Procurador, en fe de lo cual la firmaron cada uno de 

los monjes.

La respuesta enviada al Definitorio fue la siguiente: 

“Yo el Pe fr Bernardo Taya Prior del Monasterio de S. Germo 

de la Murta de Barçelona en veinte y siete de Mayo mil seis 

cientos y ochenta y quatro: obtemperando el mandato y letras 

retro escritas y en execuçion de lo contenido en ellas, junte 

todos los Vocales deste Conbento de S Geronimo de Belen 

alias de la Murta de Barçelona y auiendoles leido de verbo 

ad verbum y notificado dicho decreto: ratificaron nemine dis-

crepante lo determinado por toda la Congregacion del Capi-

tulo General proxime passado en el punto de la separacion 

de la dignidad Generalicia del Priorato de S. Bartholome el 

Rl de Lupiana, dando por firme y valedero el Conçentimiento 

y Voto dado por el Pe Mº fr Alonzo de Talauera Professo de 

S. Lorenço el Rl, Como Procurador del ya dicho Conbento, y 

para mayor Corroboraçion y firmesa (sic) lo firmamos todos 

los infra escritos Capitulares sellandolo con el Sello Conben-

tual oy en dicho dia mes y año.”

La carta aparece firmada por los trece monjes que, junto con 

el Prior, formaban la comunidad: Fr. Nicolas Moxica, fr Joseph 

Ramon vicario, fr. Esteban Ferrer, fr. Pablo de Santa Maria, 

fr. Jospeph Cariteu, fr. Gaspar Marí, fr. Jaime Garau, fr. Pablo 

Soler, fr. Joan Duran, fr Narciso Bozerrilles, fr. Jayme Llorach 

y fr. Bernardo Capella.

Si, como se ha visto, la asistencia a los Capítulos generales 

por parte de los monjes de la Murtra fue inconstante, en los 

casi ciento cincuenta Capítulos privados que se celebraron 

en este lapso de tiempo, fue nula. Ninguno de los reunidos 

contó con su concurso, aunque en este caso su ausencia esta-

ba justificada.

Preveían las Constituciones de la Orden que en el trienio com-

prendido entre dos Capítulos generales:

“El Capítulo privado sea celebrado a ordenación de Prior de 

San Bartolomé, en los negocios que le parecieren ser arduos, 

o que le parecieren ser arduos, o que no se pueden diferir sin 

daño hasta el Capítulo general. …/… E las cosas que fueren or-

denadas y determinadas por el Capítulo privado cuando quier 

que fuere ayuntado, sean firmes y valederas en toda nuestra 

Orden.

En el postrimero día del Capítulo sean señaladas cuatro perso-

nas de los Priores, o frailes de nuestra Orden, de los más discre-
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tos, y no mucho apartados del monesterio de San Bartolomé, 

para que vengan a celebrar Capitulo privado cuando quier q 

fuere menester entre Capítulo y Capitulo”.

Así pues, la necesidad de acudir con prontitud al capítulo pri-

vado, en la práctica, impidió que monjes de la Murtra fuesen 

elegidos Diputados de los Capítulos privados.

De hecho, cuando en alguna ocasión fueron elegidos Diputa-

dos monjes que posteriormente pasaron a ser Priores de mo-

nasterios apartados, fueron sustituidos por otros cuya pronta 

asistencia estuviese garantizada. Ello propició que los Diputa-

dos fuesen normalmente priores o monjes de San Bartolomé 

y de los monasterios cercanos como San Blas de Villaviciosa, 

San Jerónimo el Real de Madrid, San Lorenzo de El Escorial, 

Nuestra Señora de Guadalupe, etc.

La presencia de los monasterios en los Capítulos generales 

no era una cuestión formal, ni se agotaba en la elección del 

nuevo General y otros oficios, ni en la aprobación del Rótulo 

correspondiente, en el que se reflejaban los acuerdos adop-

tados, que marcarían el devenir de la Orden en el trienio si-

guiente.

Una vez realizada la elección del Definitorio y del General, 

comenzaba la audiencia de los monasterios que habían con-

currido, en la que los Procuradores de las casas exponían sus 

peticiones, quejas y cualquier otro asunto que afectara a las 

respectivas comunidades. Estas cuestiones quedaban refleja-

das en los Rótulos particulares, y a través de ellos se pueden 

percibir cuáles eran las necesidades y preocupaciones de los 

claustros.

Como es natural, en un periodo de tiempo tan dilatado, las 

peticiones planteadas por los monjes de la Murtra fueron de 

naturaleza muy variada, pero sí se puede observar diversos 

temas que tenían carácter reiterativo.

Uno de los asuntos que siempre preocupó fue el de la admi-

nistración de su hacienda y sus rentas que, aunque en princi-

pio era privativa del prior con su convento, en determinadas 

ocasiones se necesitaba aprobación superior.

Podían los monasterios realizar algunas operaciones, como 

arrendar, tomar censos, cambiar y vender sus propiedades 

con ciertos límites de tipo cuantitativo y temporal, pues di-

chas transacciones no podían ir “ultra trienium”, o determi-

nadas cuantías. Cuando se sobrepasaban estos límites, era 

necesaria la licencia del Capítulo.

Teniendo en cuenta las distancias y precarios medios de co-

municación, esto suponía que la obtención de tales licencias 

se demorara más de lo aconsejable, perdiéndose la oportu-

nidad del negocio, por ello, en muchos de los Capítulos ge-

nerales plantearon los monjes de la Murtra una autorización 

genérica.

La solución que se adoptó para la Murtra, como para otras 

casas de la Orden, fue que el Capítulo delegara su conce-

sión en uno de los priores de los monasterios más cercanos 
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y accesibles, de forma que se asegurara la rapidez de su 

despacho.

En el caso de San Jerónimo de la Murtra, la norma fue facultar 

al Prior del Valle de Hebrón para ello, con ciertos requisitos 

y condiciones. De la misma forma, era el Prior de la Murtra 

quien daría licencia al convento del Valle de Hebrón para rea-

lizar dichas transacciones.

Un ejemplo de esto sería el acuerdo adoptado en el Capítulo 

de 1546 que decía: “A lo que se pidió que mandásemos dar li-

cencia a este monasterio para que el prior de Valdehebrón le 

diese licencia para empeñar hasta en cantidad de trescientos 

ducados algunos de los bienes de este monasterio. Respon-

demos que se dé la tal licencia, con que sea a consentimiento 

del dicho convento y que el padre prior de Valdehebrón haya 

información sobre la necesidad para que si es grande y no re-

mediable por otros medios, pueda darles la tal licencia a este 

dicho convento”.

Los costes que ocasionaban la venida de Visitadores genera-

les, de Confirmadores de las elecciones y monjes de otras ca-

sas, fue también motivo de preocupación de los monjes, por 

lo que reiteradamente solicitaban al Capítulo su remedio. El 

Padre Talet en su crónica, se hace eco de esto cuando reseña 

puntualmente el coste de estos desplazamientos.

Por señalar sólo algunos exponentes de esto, se reflejan 

aquí varias de estas peticiones, “Ítem, a lo que se pide de los 

confirmadores, que sean de cerca de esa casa por evitar costa, 

decimos que así se hará” (1543).

“Ítem, a lo que piden que cuando hubieren de ir confirmadores 

a esa casa, no sean de las casas muy apartadas, por ser esa 

casa pobre. Respondemos que nuestro padre tendrá cuenta 

con ello” (1564).

“Primeramente, cuanto a lo que piden que no les enviemos 

frailes de otras casas, porque la casa tiene necesidad, deci-

mos que nuestro muy reverendo padre el general tendrá cui-

dado de esto” (1537).

Pero, sin duda, de entre todas las propiedades que pertene-

cieron a los jerónimos de la Murtra, citadas Cuyás Tolosa, la 

que mayor número de cuestiones suscitó fue el lugar de Tous, 

que fue adquirido por el monasterio en el año 1505, siendo 

prior por tercera vez fray Agustín Gualbes.

En Tous los monjes no sólo tenían la propiedad del lugar y 

castillo, sino que además poseían la totalidad de los derechos 

señoriales, jurisdiccionales y controlaban la rectoría de la pa-

rroquia de San Martín, pasando a convertirse en la base de la 

economía del monasterio.

Sin embargo, por alguna razón que no se desprende de las ac-

tas, los monjes sopesaron vender este lugar, según la petición 

que hicieron el en Capítulo general de 1513, siendo prior por 

quinta vez fray Agustín Gualbes: 

“Primeramente, cuanto a las licencias que demandáis, que son 

tres, la vendición del lugar de Tous, y la vendición de la […] y 

la leña y licencia para censurar y establecer tierras vacantes 
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en el dicho término de Tous, que se las confirmamos, así como 

se las dieron ahora tres años.”

Esta petición se volvió a presentar en el Capítulo del año 1516, 

concediéndoseles la licencia correspondiente: 

“Ítem, porque somos informados que sería bien vender el lugar 

de Tous, acordamos que si hallaren quien lo compre bien y otra 

buena tierra en que echen luego el precio, o si hallaren trueco 

y provechoso por él que lo puedan hacer, guardada la solemni-

dad del derecho.”

Pudiera ser, o bien que la nueva adquisición no lograra las ex-

pectativas puestas en ella o, por el contrario, como dice el Pa-

dre Talet en su crónica, que algunas veces, personas muy ricas 

y poderosas intentaron comprarlo.

Sea como fuere, Tous no se vendió, y en el Capítulo de 1531, 

quedó excluida la posibilidad de su enajenación: 

“Ítem, en lo que piden que le sea dada licencia para que puedan 

enajenar y arrendar y que para ello les pueda dar licencia el 

padre prior y diputados del monasterio de Valdehebrón, que 

se la concedemos con tal condición que no sea para vender el 

lugar de Tous.”

A partir de entonces, en casi todos los Capítulos generales acu-

dieron los monjes de la Murtra demandando licencias relativas 

a Tous, pero ya únicamente se referían a su arrendamiento ultra 

trienium, o para ponerlas a censo. Esta propiedad permaneció 

en poder del monasterio hasta la desamortización de 1835.

En muchas ocasiones los monjes de la Murtra se dirigieron a 

los Capítulos en petición de que a los Priores de la casa no se 

les admitiese la renuncia que, por norma, habían de hacer al 

comienzo de cada asamblea, muestra de la concordia y paz 

que entonces reinaba en el convento, aunque no siempre fue 

así, como se concluye del Rótulo de 1588, siendo Prior fray 

Jerónimo Ezquerra, en el que se afirma: Item en este difini-

torio tenemos notiçia y nos han ynformado de la poca paz 

q ha avido en esa casa y el mal exemplo que en esto se ha 

dado. Amonestamoslos que procuren la emienda y proçedan 

de otra manera de aqui adelante con mas conformidad, paz y 

hermandad, donde no, se pondra el Remedio q convenga con 

penitençia.

Motivo especial de preocupación fueron los monjes díscolos, 

descarriados que fueron penitenciados, que también los hubo, 

motivo por el cual se acudió al Capítulo.

En primer lugar, habría que citar a fray Pedro Benaula, que 

había recibido el hábito hacia 1511, en el tercer trienio de 

fray Agustí Guelbes, a quien en 1516, pese a haberse fugado 

cuatro veces del monasterio, usando de misericordia con él, 

fue rehabilitado. Poco debió aprovechar este perdón, pues en 

el Capítulo de 1531, pidió la Murtra que fuese desterrado por 

el gran escándalo que se seguiría de su vuelta, siendo envia-

do a San Jerónimo de Cotalba, y en el de 1537 se resolvió lo 

siguiente: 

“Ítem, por cuanto fray Benaula, profeso de la Murta de Barce-

lona, morador en Cotalba, está preso en la cárcel por sus gran-
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des excesos y delitos, por los cuales tiene enemigos capitales 

en el reino de Valencia e Cataluña, y porque tememos, según 

su poco temor de Dios y grandes atrevimientos, que si se sol-

tase, acontecería algún gran escándalo en deshonra y afrenta 

de la Orden, mandamos que no salga de las prisiones en que 

ahora está, de aquí a tres años, contados desde el día de la fe-

cha de esta, y si quisiere pasar a otra Orden, que no sea en los 

dichos reinos, sino que pase en Italia, o a alguna isla, de mane-

ra que pase la mar y que el padre prior del dicho monasterio de 

Cotalba le lleve a buen recaudo hasta dejarle embarcado, y a 

buen recaudo para que no se torne y, si en algún tiempo fuere 

hallado con nuestro hábito o sin él en los dichos dos reinos de 

Valencia y Cataluña, que sea diligentemente buscado y preso, 

y puesto en cárcel perpetua por todos los días de su vida, sin 

dispensación alguna.

No hay más noticias de este desdichado monje, ni fray Francis-

co Talet hace referencia a ello, aunque sí relata el pleito que se 

suscitó sobre la herencia de su madre.

De no mejor condición debió ser el lego fray Salvador Oliveras, 

para quien el Capítulo de 1543 encarga al Prior de la Murtra 

que obtuviese un breve de Roma para poder echarle en gale-

ras perpetuamente, por sus deméritos. Al no prosperar esta 

gestión, en el Capítulo de 1546, se pidió licencia para prender-

le: “A lo que se pidió que diésemos licencia para que se pren-

da fray Salvador Oliveras, porque después que le echaron por 

sus delitos, quitado el hábito de la Orden, hace grandes insul-

tos alrededor de este monasterio, así en querer matar frailes, 

como en hacer hurtos, lo cual redunda en gran afrenta de este 

dicho monasterio, y, preso, le echasen en un navío a tierras 

extrañas. Respondemos que le prendan y echen en cárcel per-

petua, como está mandado.”

Fray Salvador acabó sus días en la cárcel poco tiempo después, 

por los años 1547 ó 1548.

Otros monjes también recibieron admoniciones y penitencias, 

como fray Francesc Boygues, Por lo que relatan las actas capi-

tulares, que se fue fugitivo en varias ocasiones, siendo habili-

tado solamente para confesar en el capítulo general de 1567, o 

fray Francesc Rovirola, quien, tras ser inhabilitado para todos 

los oficios de la Orden, fue elegido Prior de la casa en 1573, 

siéndolo posteriormente dos trienios en Nuestra Señora de la 

Esperanza de Segorbe.

Naturalmente, no todas las referencias al monasterio de San 

Jerónimo de la Murtra han tenido cabida en este trabajo, que 

pretende realizar una breve miscelánea de la presencia de 

esta casa barcelonesa en las Actas de los Capítulos generales 

y privados de la Orden de San Jerónimo, durante un periodo 

de tiempo.
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Priores  de San  Jerónimo  de  la  Murtra  asistentes a los  

Capítulos generales de la OSH

Año Prior o representante

1415 Juan Tomás, de Cotalba

1416 Juan Tomás, de Cotalba

1418

1421

1425 Romeu Borrel, de Cotalba

1428

1431

1434 Juan Febrer, de Cotalba

1437

1443 Jaume Plans, procurador del Prior

1446

1449

1453

1456

1459 Jaume Plans

1462 Jaume Plans

1465

1468

1471 Jaume Tapies

Año Prior o representante

1474.
Acudió el Prior, sin citar el nombre, que era fr. 
Pere Febrer.

1477

1480 Benet de Sant Joan

1483

1486 Benet de Sant Joan

1489 Benet de Sant Joan

1492 Gabriel Andreu

1495 Guillem Fuster, de Valle de Hebrón

1498 Agustí Galcerán de Gualbes

1501 Agustí Galcerán de Gualbes

1504 Agustí Galcerán de Gualbes

1507 Agustí Galcerán de Gualbes

1510 Jaume Roqueta

1513 Agustí Galcerán de Gualbes

1516 Jaume Roqueta

1519 Pere Benajan

1522 Agustí Galcerán de Gualbes

1525 Agustí Galcerán de Gualbes

1528 Agustí Galcerán de Gualbes
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Año Prior o representante

1531
Francisco de S. Jerónimo, procurador del Prior, 
fr. Jaume Roqueta

1534 Mateu Blanch

1537 Mateu Blanch

1540 Pere Alzina

1543 Alonso de Guadalupe, de la Estrella

1546 Juan Puig

1549 Antoni Joan

1552
Adriano de Villel, procurador del Prior, fr. Pere 

Alzina

1555 Agustí Sumes

1558 Agustí Sumes

1561 Antoni Joan

1564 Agustí Sumes

1567 Joan Puig

1573
Antonio Juan, procurador del Prior, fr. Artal de 
Claramunt

1576 Francesc Rovirola

1579 Cristóbal de la Torre, de Cotalba

1582 Miguel Monguía, de Valle de Hebrón

1585 Lorens Daviu

Año Prior o representante

1588 Gerònim Ezquerra

1591 Vicente Montalbán, de S.M. Reyes

1594 Lorens Daviu

1597 Pere Garriga

1600 Gerònim Ezquerra

1603 Vicente Montalbán, de S.M. Reyes

1606 Narcis Vergés

1609 Gerònim Ezquerra

1612 Narcis Vergés

1615 Francesc Talet

1618 Narcis Vergés

1621 Cristóbal Monterde, de Alcira

1624 Narcis Vergés

1627 Lorenzo de Sª María, de Lupiana

1630 Narcis Vergés

1633 Francisco Aragonés, de Cotalba

1636 Narcis Vergés

1639 Miguel Sanz, de Santa Engracia

1642

1645

1648
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Año Prior o representante

1651

1654
Andrés de Sta. María, del Escorial, procurador 
del Prior

1657 Jaume Montaner

1660-4 Basilio de la Estrella, de Lupiana

1660-9

1663 Valentí Ubach

1666 Juan de los Reyes, procurador del Prior.

1669
Francisco de San José, de Lupiana, procurador 
del Prior

1672
Pedro de San Jerónimo, de Lupiana, procurador 
del Prior

1675
Pedro de San Jerónimo, de Lupiana, procurador 
del Prior

1678 Miguel Miñana, procurador del Prior

1681
Juan de Abarca, del Escorial, procurador del 
Prior

1684 Bernat Tayá
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ELS JERÒNIMS I ELS JUEUS

JAUME AYMAR i RAGOLTA

Sant Jeroni és el Pare de l’Església Occidental més vinculat a 

Terra Santa, el país de Jesús, la terra promesa dels jueus. Al 

desert va aprendre l’hebreu  per l’amistat que va fer amb un 

monjo que havia estat jueu. Aquest coneixement seria clau per 

a la seva posterior traducció de l’Antic Testament. Per tant els 

coneixements bíblics de Jeroni eren bàsicament els de l’Antiga 

Aliança, comuns  amb  els  dels  jueus. Jeroni  va  viure   tren-

ta-tres anys a Betlem (des del 386 fins a la seva mort el 419) 

prop de la  cova de Jesús. És  sabut que els  monjos  jerònims  

catalans  van batejar alguns dels seus monestirs  amb noms 

bíblics (Mont Olivet, Vall d’Hebron, Vall de Betlem...).

Quina relació hi hagué històricament entre els monjos jerò-

nims i els jueus? Hi va haver conversos o fills de conversos que 

es van fer jerònims? Hi va haver falsos conversos entre els 

jerònims que van evitar fins i tot les neteges de sang? Explica 

aquesta vinculació, força silenciada, el secret que embolcalla-

va la vida de molts hebreus?

Segons diversos historiadors1 l’orde de Sant Jeroni reunia des 

de la seva fundació algunes característiques peculiars que el 

feien especialment atractiu a aquells jueus conversos que vo-

lien practicar un tipus de religiositat mal acceptada o fins i tot 

perseguida pels anomenats cristians “vells”. L’intimisme, l’es-

piritualitat moderna, una religiositat més emotiva que intel-

lectual, personal i lliure, allunyada de l’oficial i reglada, l’abo-

cament a una litúrgia solemne, serien segons Américo Castro 

trets d’un cert hebraisme. Castro afirmava també que l’or-

de jerònim, pel fet de ser petit, humil, amagat i recollit aco-

llia molts conversos.2 Així ingressaren als claustres jerònims 

molts homes recentment batejats o fills de conversos. Entre 

ells hi havia tot el ventall de sinceritat en l’adhesió a la nova 

fe, des dels que tenien un pregon sentit del cristianisme fins 

als que eren clarament judaïtzants. L’historiador de la mística 

Melquíades Andrés, que va fer estada diverses vegades aquí a 

la Murtra, s’ocupava d’aquesta qüestió citant una àmplia bibli-

ografia i afirmava que: “la fama de santedat, el favor dels reis, 

nobles i poble, l’atractiu d’un orde nou, i observant, va atraure 

molts joves conversos jueus”, i recorda que fins les dècades 

finals del segle XV no es va formalitzar el requisit de la neteja 

de sang per entrar en un orde religiós i per tenir-hi càrrecs de 

Doctor en Història de l’Art i Degà de la Facultat de Filosofia de l’URL
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govern”3; i continua dient: “pel que fa als conversos es pot dir 

que la majoria, gairebé la totalitat, van ser cristians altament 

exemplars” però matisa que:

“no van faltar els qui per principi, per por o per reacció de des-

confiança de molts cristians vells, varen continuar vivint com a 

perfectes jueus. Tasca difícil la d’abraçar un nou dogma, moral 

o formes de religiositat, essent mal mirats pels antics germans 

i rebuts amb desconfiança pels nous.”4

Santa Maria de Guadalupe

A Guadalupe, a finals del segle XIV, ja abans de fundar el famós 

monestir jerònim, hi havia una població hebrea nombrosa. A 

més la “Puebla” atreia molts pelegrins amb tot el comerç que 

el pelegrinatge arrossegava. Allí, per tant, es van concentrar 

els comerciants més hàbils, els jueus, els qui es dedicaven a 

tasques artesanals com la terrisseria o la indústria del cuiro i 

també uns altres que es dedicaven a la medicina i a la cirurgia, 

que aleshores era competència gairebé exclusiva els jueus. El 

P. Sigüenza explica amb vivesa la situació de Guadalupe abans 

de l’arribada dels jerònims: 

“se habian ydo a vivir allí muchos Iudios que en aquel tiem-

po se estaven en su ley y en sus sinagogas. No los llevava la 

devocion de la Virgen de Iudá, sino la sed rabiosa del dinero. 

Codiciosos usureros tenían allí grande ocasion de exercitar 

sus logros y ruynes tratos, que ellos piensan ser lícitos contra 

Christianos...” 

i encara afegeix que aquesta manera d’obrar contaminava els 

cristians vells: 

“Pegose también este mal a los Christianos viejos que vivían en 

aquella puebla, aprendiendo estos tratos ilícitos de los Iudios, 

viendo que enriquecían con ellos, y lo peor, que tras eso juday-

zavan, porque se va tras las costumbres la fe”.5

L’any 1485 els Reis Catòlics van establir a Guadalupe un tri-

bunal de la Inquisició per perseguir els conversos judaïtzants 

Sant Jeroni Penitent esculpit a la clau de volta de la galeria sud del claustre del 
monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges.  
Fotografia: Antonio Guillén Pastrana.
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que hi havia entre els seus propis frares.  Però l’Orde Jerònim, 

sàviament, per avançar-se a les actuacions que pogués em-

prendre el Tribunal de la Inquisició, controlat pels dominics, 

va decidir establir el seu propi tribunal inquisitorial, format 

per monjos del seu Orde per fer una enquesta al Monestir de 

Guadalupe. L’historiador José Ignacio de Arana Amurrio, de 

la Universidad Complutense de Madrid, a partir de la investi-

gació als arxius inquisitorials del Monestir de Guadalupe i de 

l’Archivo Histórico Nacional, n’ha estudiat els processos i hi ha 

trobat pràctiques pròpiament jueves, pràctiques anticristia-

nes i opinions de monjos qualificades d’herètiques o, si més 

no, heterodoxes.6

Entre les pràctiques jueves, subratllem la primera de totes: 

l’aversió a menjar porc, que els ocasionava un veritable males-

tar físic quan es veien obligats a prendre’n. Per evitar ingerir 

el plat, per a ells repugnant, vomitaven deliberadament, do-

naven al monjo veí els trossets de porc que hi hagués al plat o 

aconseguien amb la complicitat dels metges del monestir un 

diagnòstic o una dieta terapèutica que els dispensés d’aquella 

menja. 

Sovint en els processos apareix l’acusació que aquell monjo 

o aquell altre estaven circumcidats. Això succeïa sobretot en 

el cas de monjos que pel fet de ser fills de pares conversos no 

podien al·legar haver nascut en la fe de Judà i haver rebut el 

ritu d’iniciació. Per tal justificar la seva circumcisió s’inventa-

ven excuses inversemblants: un deia que de nen s’havia donat 

un cop amb una cadira, un altre deia que havia tingut una cria-

da jueva que “solía jugar con su cuerpo” i un  altre càndidament 

preguntava al Tribunal i als altres monjos si és que no es naixia 

així. Fins i tot he llegit que hi havia monjos que d’amagat es 

circumcidaven entre ells.

Una altra pràctica jueva era celebrar de manera amagada la 

festivitat del sàbat. Ho feien tenint enceses unes quantes es-

pelmes. Alguns acusadors confessaven haver mantingut sota 

vigilància les cel·les d’altres monjos per veure si en entrar o 

sortir  sotjaven per les escletxes de la porta la llum de les es-

pelmes.

També es considerava una pràctica judaïtzant l’ús de certes 

formes verbals a la conversa com “así nos vala el Criador”, “ben-

dito sea el Criador” i “pel Criador”. Alguns monjos de Guadalupe 

a la sortida del monestir gosaven fins i tot a entrar a les sina-

gogues jueves.

Però tenien molta més importància les pràctiques anticristi-

anes d’aquests monjos judaïtzants. Alguns foren acusats de 

menjar carn els divendres –dia de dejuni– pel temps de Qua-

resma. Usualment aquells monjos invocaven la mala salut i 

gaudien de la complicitat dels metges. Entre ells mateixos es 

comunicaven com cuinar la carn en dies de dejuni de manera 

que l’olor fos mínima i per no ser descoberts. Encara era més 

greu la falta d’atenció i menyspreu a la litúrgia quotidiana de 

l’Església; s’estaven al cos sense seguir els cants, amb “ojos y 

boca cerrados como una estatua”. Quan resaven al refetor ome-

tien algunes pregàries com el parenostre o l’avemaria. A la 
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consagració de la missa deien frases com ara: “si eres Dios 

te adoro; si no, non” o bé “así adrote Señor, si ahí estás”, etc. 

També es consideraren pràctiques anticristianes les lectu-

res dels monjos per diferents motius; d’una banda i en es-

pecial, la preferència de l’Antic Testament sobre el Nou,  i 

d’altra banda fer les lectures en llengua romance o, encara 

pitjor, en hebreu. Els monjos cristians vells de Guadalupe 

acusaven els conversos de freqüentar lectures de llibres 

poc edificants com els de Bocaccio, el Libro de la disputa-

ción del judío i particularment El Conde Lucanor.

Encara era més greu per part dels judaïtzants posar en dub-

te dogmes fonamentals del catolicisme, com la virginitat de 

Maria. En el culte als sants, i particularment a les imatges, es 

mostraven sempre renuents i es queixaven perquè les consi-

deraven idolàtriques. I el més greu era que aquest rebuig el 

feien a les mateixes espècies de la missa. Davant la llarga du-

rada dels resos entre els jerònims, els conversos propugnaven 

el valor de l’oració mental: “porque cuando yo rezo no muevo los 

labios syno entre mí lo rezo”. I van arribar a afirmar que no ca-

lia anar a l’església per adorar Déu o la Verge, perquè cadascú 

ho podia fer des de casa seva. A l’hora de comentar els textos 

bíblics, els conversos es plantejaven dubtes seriosos sobre el 

concepte del Judici Final. 

Sobre la salvació dels no cristians, eren ferms defensors de la 

possibilitat que jueus i musulmans l’assolissin igual que els ba-

tejats. Arribaven a negar el valor de les obres i el donaven al 

destí i al signe astrològic sota el qual cadascú hagués nascut. 

En aquestes opinions doctrinals hom ja hi pot veure el preludi 

de les actituds reformades.

Durant anys, fins la implantació de l’Estatut de Neteja de la 

Sang de l’Orde, els monjos jerònims conversos van ocupar els 

llocs més importants en el govern del Monestir de Guadalupe.

Hi ha pàgines tràgiques: fra Diego de Marchena, jerònim de 

Guadalupe, va acabar els seus dies cremat viu a la plaça da-

vant de les portes del monestir. Fra Juan de Madrid, monjo del 

mateix monestir, abans de ser lliurat a la justícia secular l’any 

1485, va declarar que s’havia fet frare “per guardar millor la 

llei dels jueus”. També fou cremat viu a les portes del monestir. 

Durant la Baixa Edat Mitjana la medicina era exercida bàsica-

ment per dues classes d’individus: els monjos en els seus mo-

nestirs que exercien la seva feina assistencial com una forma 

de la caritat cristiana, hostatjant el malalt, proporcionant-li 

aliment corporal i espiritual, i alleugerint una mica les seves 

dolències mitjançant remeis elementals. L’altre grup d’indivi-

dus, fora dels claustres en les ciutats naixents, eren els jueus. 

La medicina era una activitat pròpia d’homes de sang hebrea, 

perquè no estaven mediatitzats pels prejudicis que molts cris-

tians tenien sobre el cos.  La medicina civil és més científica 

que empírica per distingir-la de la monàstica.

Al Capítol General de l’any 1486, per tal d’evitar casos escan-

dalosos, els pares jerònims van confiar al prior de Guadalupe 

que gestionés un indult pontifici que tanqués l’accés dels con-

versos a l’orde.
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També un prior de Sant Jeroni de la Silsa a Toledo, fra Gar-

cia Zapata, que era de família de jueus conversos, fou cremat 

juntament amb dos frares davant de la porta del seu monestir 

entre el 1486 i el 1492.7  Un germà seu va fugir, es va fer ober-

tament jueu i va arribar a ser rabí. 

El Papa Alexandre VIè –Roderic de Borja–  (Xàtiva, Valencia, 

1431–Roma, 1503) mitjançant l’edicte de Granada del 31 de 

març de 1492 havia materialitzat l’expulsió dels jueus d’Espa-

nya. Entre 50.000 i 200.000 jueus van ser expulsats de tots 

els territoris dominats per l’Imperi Espanyol. Això va fer que 

molts dels béns dels jueus passessin a la corona espanyola i al 

Vaticà. Alexandre va permetre també l’assentament de moltes 

famílies jueves a Roma, a canvi que paguessin un impost espe-

cial per la seva permanència, impost que passava a les arques 

vaticanes. Poc després un nou breu d’Alexandre VI disposava 

que cap convers no podia ser admès a l’orde si no era cristià 

de quarta generació. Quatre generacions es consideraven su-

ficients com a expressió de fe segura. Els que havien emès la 

professió no podien ésser elegits priors, ni vicaris, ni ser pro-

mogut a la cura d’ànimes. Calia examinar amb diligència si els 

postulants eren conversos. En cas d’ocultar la veritat eren ex-

comunicats i si es descobria després la veritat eren expulsats.8

 El Capítol dels Jerònims 1498, tot i que es mogué enmig d’in-

certeses i vacil·lacions, va mantenir la mesura de tancar l’ac-

cés als conversos. Aquesta mesura no es va aprovar definiti-

vament fins el 1504, que es va obrir definitivament l’era de la 

neteja de sang dels qui volien ingressar en un orde religiós. 

Però això encara intranquil·litzava més la consciència dels qui 

creien en vigor la butlla  Percepimus quosdam del  24 de setem-

bre de 1449, del Papa Nicolau V, contra alguns sembradors de 

jull que fomentaven la divisió entre jueus i gentils separant-se 

així de la doctrina de Sant Pau: “ ja no hi ha jueu ni gentil, es-

clau ni lliure, home o dona, perquè tots sou u en Crist Jesús. 

I ara que pertanyeu a  Crist  sou  vertaders  fills  d’Abraham” 

(Gal 3, 28-29).

Monjos judaïtzants a Sant Jeroni de la Murtra

Els fets del monestir de Guadalupe poden il·luminar els del 

nostre Monestir? És un tema a investigar. 

D’entrada  diguem que la mateixa murtra9, un tipus d’arbust 

que donà  nom  primer al mas i després  al  monestir de Sant   

Jeroni de la  Vall  de  Betlem,  té  fortes  ressonàncies  hebre-

es.  L’ Antic Testament fa esment diverses vegades de la mur-

tra com a arbust sagrat i com a símbol de divina generositat, 

al costat de l’olivera, el xiprer, el cedre i l’acàcia. La trobem a 

Isaïes 41, 19 i 55, 13, Zacaries 1, 8 i  10, 11. A Nehemies, 8, 14 

hi llegim: En la Llei que el Senyor havia prescrit per mitjà de 

Moisès, van trobar-hi escrit que els israelites havien d’habitar 

en cabanes durant tots els dies de la festa del mes setè, i  que  

havien  de  difondre  la següent proclama per Jerusalem i les al-

tres poblacions: “Sortiu a la muntanya i porteu branques d’oli-

vera, d’ullastre, de murtra, de palmera i d’altres arbres frondo-

sos per a fer cabanes, tal com està escrit.”  El terme murtra (en 

castellà mirto o arrayan) ve  de l’hebreu  hadasim,  de hadasa, 

goig... Els jueus  la  usaven en la festa dels Tabernacles. A  l’ho-
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ra de fer el tabernacle la tradició jueva parla de les quatre es-

pècies (Arbaát Haminim): cal prendre una fruita cítrica (Etrog), 

una branca tancada de palmera (Lulav), tres branques de mur-

tra (Hadás) i dues branques de salze (Aravá).

El fet que els monjos subratllin la coincidència de noms entre 

Santa Maria de la Murta i la casa de la Murtra fa pensar que 

potser anaven més enllà de subratllar una simple casualitat. És 

sabut que els cinc primers monjos de la Murtra procedien de 

Cotalba, a Alfahuir (València). Al segle XV, la por i la indefen-

sió dels jueus de les comarques valencianes pels tràgics fets 

de 1391, havien creat unes condicions òptimes per les con-

versions, que en molts casos no era sinceres, perquè malgrat 

anomenar-se cristians de nom en el seu cor se sentien jueus i 

seguien practicant les cerimònies jueves. L’accés al tron d’Al-

fons el Magnànim el 1416 havia representat un canvi radical 

en la política antijudaica. S’havia creat un clima social més es-

table i la minoria jueva havia viscut anys de tranquil·litat i con-

vivència amb els cristians.10

Els frares llecs eren coneguts com conversos.11 Però professos 

o no, tinc la certesa que d’entre els frares jerònims de la Murtra 

del segle XV i XVI hi havia també molt probablement conver-

sos, autèntics o no. És difícil detectar-los pel seu cognom per-

què, segons l’heraldista Armand de Fluvià, els convertits pre-

nien gairebé sempre el cognom del seu padrí de baptisme.12 En 

d’altres casos el cognom els delata, potser perquè van decidir 

no canviar-lo, com fra Pere Benejam (potser de ben-ejam fill 

de...) nascut a Torroella de Montgrí, on hi havia també una co-

munitat jueva, autor de diverses obres d’espiritualitat i conse-

ller dels Reis Catòlics. Entre els cognoms dels frares jerònims 

vinculats com a professos o visitants a Sant Jeroni de la Mur-

tra, n’hi ha diversos d’origen jueu: Carbonell, Fuster, Ferrer, 

Gualbes, Miró, Sanctjoan, Ubach...

Recordem que el confessor de la reina, fra Hernando de Tala-

vera (1428-1507), nascut probablement a Talavera de la Rei-

na, descendent de conversos, si més no per part de mare, feu 

estudis de teologia a  Salamanca i de secretariat a Barcelona. 

Cap als 30 anys  ingressà a l’orde dels jerònims (1458)  i  fou  

prior del Prado.  Quan   era a  Barcelona   degué  visitar Sant 

Jeroni de la Murtra, que ja existia. Citem  també fra Damià 

Dues mènsules del claustre, a la galeria de ponent, esculpides amb els retrats 
del Reis Catòlics - Isabel  de Castella i Ferran d’Aragó -. Museu de Badalona.  
Arxiu d’Imatges. Fotografia: Antonio Guillén Pastrana.
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Marruff, un sastre i comerciant genovès que va professar dues 

vegades a la Murtra, que va fer vida eremítica a Palamós i que 

va tenir tractes amb el rei Ferran el Catòlic i amb el seu nét, 

l’emperador Carles I.13 

Fra Bernardí d’Aguilar 14  va morir tocant el monocordi i can-

tant el salm 137 “Vora els rius de Babilònia”15, que era el cant 

dels exiliats.

Un altre exemple del possible hebraisme d’un monjo: fra Fran-

cesc Talet, l’autor de la Crònica del Monestir de Sant Jeroni 

de la Murtra (1413-1604). Els orígens de fra Talet queden em-

bolcallats en el misteri. La Crònica –magistralment transcri-

ta i editada per Carles Díaz16–  diu que fra Francesc Talet era 

fill de Peralada.  El cognom Talet és força extraordinari a Ca-

talunya, com apunta el mateix autor. Però l’etimologia ens en 

dóna la clau: talet ve de taled paraula derivada de l’hebreu ta-

leth i aquesta de talet, que vol dir cobrir, vetllar. El taled és una 

peça o teixit de llana a manera d’amit en els quatre angles del 

qual pengen sengles cordons de vuit fils també de llana. Amb 

ell es cobreixen els jueus el cap i el coll a les seves cerimònies 

religioses. Per tant Talet em sembla fora de dubte que és un 

cognom d’origen jueu.17  Aquest origen hebreu explicaria tam-

bé l’afirmació de Carles Diaz quan diu que el factor econòmic 

és fonamental en tota l’obra.18 I podríem també col·legir que 

en la seva transcripció de la Crònica fra Talet sigui tan impor-

tant el que calla com el que diu. El P. Talet explica la professió 

d’un llec nomenat fra Miquel Arbós, natural de Vilafranca del 

Penedès, que era convers, i recull que en temps de fra Llorenç 

Daviu es posaren a la llibreria llibres  com  Thesaurus linguae 

hebraicae.

Els monjos de la Murtra eren cultes i amants dels llibres i de 

la història. A finals del segle XV, a l’escriptori de Sant Jeroni 

de la Murtra es van copiar un seguit d’obres importants per a 

la història de l’espiritualitat.19 Una d’elles, les Exclamacions, es 

devien copiar el mateix any 1489 o poc després. Com han ex-

plicat els professors Lluís Cabré i Montserrat Ferrer20 es trac-

ta d’un seguit de rúbriques (cadascuna amb una exclamació) 

que van resseguint la passió, des que Crist fou pres fins a la 

crucifixió. En l’origen d’aquesta tradició hi ha l’Arbor d’Ubertí 

de Casale (1305). El text d’Ubertí oferia un seguit d’exclama-

cions sobre les parts del cos de Crist mort i al final hi ha una 

invectiva contra la sinagoga. 

Pots de farmàcia procedents de Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona. 
Arxiu Josep M. Cuyàs.
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També al Monestir de la Murtra hi hagué una important far-

màcia i infermeria i, en el decurs de la història, diversos met-

ges foren amics de la comunitat.

La construcció del cenobi fou sufragada en bona part per mer-

caders enriquits. Molts jueus eren mercaders. Les claus de vol-

ta del claustre estaven dedicades a tema hagiogràfic, però en 

diverses ocasions hi van posar motius heràldics. Els nervis de 

les voltes parteixen d’àngels que porten escuts. Quan no eren 

armes de famílies nobles ho foren de mercaders enriquits que 

posaven les seves marques comercials.

La iconografia del claustre ens podria donar també alguna pis-

ta sobre el judaisme. La clau de volta del nord-oest, just davant 

del De Profundis, està dedicada al descens als inferns; tot i que 

és un dogma defensat pel cristianisme té unes clares arrels 

hebraiques pel fet de representar la baixada al xeol o infra-

mon. La clau de volta que hi ha a l’angle nord-est representa el 

Judici Final, un dogma del qual, com hem vist abans, dubtaven 

els judaïtzants.21

Cent anys després, en nostre monestir germà de Sant Jero-

ni de la Vall d’Hebron hi hagué proves de neteja de sang, per 

cert ben documentades i força humiliants, que havien estat 

redactades per una butlla de Sixte V (Grottamare, 1521-Roma, 

1590) i ordenades pel bisbe de Barcelona Joan Dimes Lloris.22

Però no solament hi havia conversos entre els jerònims, sinó 

que aquests frares també protegien els jueus, com afirma Sal-

vador de Madariaga: “los Jerónimos, orden ilustrada y liberal 

que resistió siempre con admirable caridad cristiana y sentido 

común a la horda antisemita”.23

Fins a finals del segle XV no fou imposada la neteja de sang; 

és a dir, que  els  candidats  no  tinguessin  parents jueus ni 

moros.24

Visites règies i jueus

Els vincles dels Trastàmara amb els jueus coneguts. Joan II de 

Catalunya-Aragó, que va fer estada a Sant Jeroni de la Murtra 

i que va sufragar el refetor, estava casat en segones núpcies 

amb Joana Enríquez, que era néta d’una jueva famosa per la 

seva bellesa, Paloma de Toledo. El monarca s’havia distingit 

com a valedor dels jueus. Aquests li ho van pagar donant-li su-

port i assistint-lo fidelment. El seu metge de cambra, el jueu 

Abiater Aben Cresques, va posar tota la seva saviesa guarido-

ra per alliberar el rei de la ceguesa. Joan II, un cop restabler-

ta la pau, va nomenar Taravau regent de la reial cancelleria.25 

La filla de Taravau, Joana, es va casar amb Lluís de Santàngel, 

jueu convers, el financer del primer viatge de Colom i el que 

havia aconseguit convèncer la Reina Isabel. Sense el concurs 

dels jueus no s’hauria realitzat el somni daurat del monarca: la 

unió de Castella i Aragó, mitjançant l’enllaç del seu fill Ferran 

amb l’hereva d’aquell regne, Isabel.26 Abraham Senior es va 

aconsellar amb el jurista de més anomenada del regne cata-

lano-aragonès, Jaume Ram, fill d’un rabí de Monçó i amic per-

sonal del príncep. Ram va lliurar a Ferran 20.000 sous perquè 

es pogués desplaçar a Castella.27 El germà de Joan II, Alfons el 

Magnànim, protegí també, com hem vist, els jueus.
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El convers gironí Llorenç Badós, l’any 1462, en ple setge de la 

fortalesa gironina, fou nomenat metge de la casa del príncep 

Ferran. Més tard fou designat protofísic i es va incorporar al 

seguici reial.28 L’any 1492, els Reis Catòlics, acabada la guerra 

de Granada, havien disposat una llarg sojorn a l’Aragó. Els por-

tava allí, d’una banda, el desig de reorganitzar l’administració 

municipal de la capital catalana i de l’altra, els tractes, ja inici-

ats amb Carles VIII de França, per a la recuperació del Rosselló 

i la Cerdanya.29 La presència hebrea en aquests dos comtats 

era important. El juliol de 1493 els reis eren encara a Sant Je-

roni de la Murtra. Per un nou edicte donat a Perpinyà el 21 de 

setembre d’aquell mateix any el rei ordenava tots els jueus a 

sortir del Rosselló i la Cerdanya en un termini de trenta dies, 

sota la prohibició de no tornar-hi mai més.30

Tots aquests personatges jueus o conversos explicarien que 

Cristòfol Colom, segons diversos autors, convers també del 

judaisme, fos ben rebut a Sant Jeroni de la Murtra pels Reis 

Catòlics amb la mercè d’alguns monjos que foren també d’ori-

gen hebreu i, per tant, presumptes correligionaris de l’Almi-

rall.31 També s’explicaria encara més el secret amb el qual es 

va embolcallar la rebuda i probablement el baptisme dels pri-

mers indis.

 

Restes de pintura mural del refetor fetes entre 1555 i 1557. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fotografia: Antonio Guillén Pastrana.
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Quant a l’única visita de Felip II al Monestir el 15 de juny de 

1585, la Crònica conta que quan el rei sortia d’una estança on 

li havien preparat una col·lació, el prior li preguntà per què no 

havia donat llicència a la reina i a les dames perquè en men-

gessin i el monarca va respondre: “Hoy es ayuno de la Yglesia y 

es bien que todos lo guardemos.” Carles Díaz observa: “no deixa 

de sorprendre que en un dia dejú prescrit per l’Església, els 

monjos preparessin una col·lació per al rei i tot el seu seguici. 

Almenys per la pregunta formulada al rei, fa la impressió que 

el prior desconeixia el precepte.32 Ens preguntem si no era un 

desconeixement volgut.

En síntesi, no hi ha tanta diferència entre la vida d’un monjo i 

la d’un jueu observant. A la cel·la cada monjo pregava segons 

la seva consciència i al cor la base de la pregària eren els salms 

jueus. La mateixa litúrgia i els hàbits quotidians dels jerònims 

podien ser hàbilment modificats segons les creences de cada 

profés. Si a més els jerònims protegien els jueus, un mones-

tir mig amagat com el de Sant Jeroni de la Murtra –vinculat 

eminentment als mercaders–  era un lloc propici per cultivar, 

de portes endins, pràctiques judaïtzants, no sols els llecs, cone-

guts curiosament com a conversos, sinó també els ordenats. 
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EL LLIBRE DE COSTUMS DEL MONESTIR DE SANT JERONI
 DE LA MURTRA DE L’ANY 1789

M. DOLORS NIETO SABATER

El Museu de Badalona conserva   tota la  documentació  que 

Josep M. Cuyàs Tolosa va recollir i elaborar durant la seva 

vida. Aquesta  documentació  es  conserva amb  el nom de  

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

Per raons que no coneixem (podria ser per haver-lo comprat, 

recuperat d’entre la documentació  conservada en  alguna 

masia o casa de Badalona, per donació d’alguna persona re-

lacionada amb Sant Jeroni...), entre aquesta documentació, el 

senyor Cuyàs conservava un llibre, escrit a mà i amb les co-

bertes de pergamí, que porta per títol Costumbres que se deben 

observar en Nuestro Monasterio de Nuestra Señora de Bethlem, 

alias de la Murta de Barcelona. Es tracta d’una còpia de les nor-

mes aprovades pel Capítol General de l’orde l’any 1789, trenta 

anys abans que les desamortitzacions del trienni liberal tras-

toquessin completament una rutina i una manera de fer de més 

de quatre-cents anys. És, segurament, el darrer costumari del 

monestir de Sant Jeroni de la Murtra i una peça excepcional 

per conèixer el moll de l’os del funcionament del monestir, so-

bretot el seu quefer diari.
Llibre de Costums del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. 
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

Historiadora
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El manuscrit

El manuscrit, escrit en llengua espanyola, molt ben conservat, 

té les cobertes fetes amb un pergamí (20 x 16,5 cm) que es do-

bla a les vores, i amb una solapa. Unes tires de cuir uneixen el 

llom als plecs de paper del llibre, el reforcen i aporten solidesa 

a les tapes, que es tanquen amb un botó en forma de banya, 

fet de pergamí.

El manuscrit està format per fulls de paper de fil (20 x 30 cm), 

doblats, organitzats en plecs de cinc (2 grups), de quatre (2 

grups) i tres fulls solts. Cosits i lligats amb fil, formen un total 

de 34 fulls.

L’ordre és el següent: dos fulls en blanc; un full amb el títol 

del llibre; trenta-un fulls numerats, escrits a doble cara, amb 

el cos del contingut del text; un darrer full, també escrit a do-

ble cara, que conté l’índex i una anotació final, i, finalment, sis 

fulls en blanc.

Per que fa al contingut, s’organitza en trenta capítols, en què es 

detallen cada un dels càrrecs diversos (a vegades les funcions) 

i com està organitzat el monestir, a més de concretar les ma-

neres d’actuar i les obligacions. Hi ha també capítols dedicats 

a aspectes generals de la vida monàstica com són la manera de 

cantar al cor, de tocar l’orgue, de fer les processons o d’actuar 

en dies determinats de l’any. L’administració dels béns patri-

monials de la comunitat, així com l’administració dels serveis 

del monestir envers la societat són objecte, també, d’una de-

tallada concreció.

Aquest manuscrit el va transcriure  -l’any 2015-  el senyor Marià 

Fernández com un treball d’interès personal i en va realitzar, 

fins i tot, una petita edició particular.  Aquesta edició del senyor 

Fernández (de la qual va donar un exemplar a la biblioteca del 

Museu,  organisme  a  qui  vaig demanar una còpia del fitxer 

digital  per a ús propi) ha estat imprescindible per poder 

treballar molt millor i fàcilment el contingut del document.

Aquests costums es van aprovar?

Abans de començar amb el contingut específic del document i 

els seus capítols, cal dir encara un parell de coses més que te-

nen relació amb l’aprovació del costumari i amb aquest exem-

plar en concret.

Al títol del document es diu que aquells costums es van confir-

mar en  el Capítol General que se celebrà l’any 1789. Aquell any, 

el prior era  –fins a l’11 de desembre–  fra Carles Casamada.

L’any 1966, Josep M. Cuyàs Tolosa publicà el Llibre V dels actes 

capitulars dels anys 1752 a 1832 del Monastir de Sant Geronim de 

la Murtra 1. Malauradament, en aquella edició Josep M. Cuyàs 

no va transcriure l’obra completa, sinó que, tal com escrivia al 

pròleg, “las citas mas interesantes contenidas en el libro V de los 

Actos Capitulares ...”. I entre tot allò que publicà no hi ha cap 

referència al fet que hi hagués hagut cap capítol general, ni en 

l’elaboració, ni en l’aprovació dels costums.

D’altra banda, en les anotacions finals del document –al re-

vers del full 31, just al final del capítol 30, que porta per títol 
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Costumbres varias o miscelanias– consta que el costumari va 

ser aprovat pels pares vocals de la comunitat el dia 2 d’abril de 

1792 i el van signar diversos frares, entre els quals, fra Juan 

Robert, vicari i comissionat dels acords capitulars, fra Pere 

Galzeran, prior, diversos ex-priors –entre els quals fra Carles 

Casamada– i un seguit de frares més. També hi consta l’anota-

ció que va veure l’esmentat costumari el reverend pare mestre 

general fra Francisco Carrioni i que va ser rubricat al monestir 

de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara) 2, el 25 d’octubre 

de 1792.

Tornant una altra vegada al llibre de Josep M. Cuyàs, sembla 

que alguna cosa no encaixa bé entre la còpia dels costums que 

estudiem i la informació del llibre de les actes capitulars. El 

llibre de les actes no fa cap esment ni referència a l’aprova-

ció d’aquests costums i, l’abril de 1792 el prior de la comu-

nitat era fra Pere Gallissà i no Pere Galzeran. Com és que no 

encaixen el nom dels priors? Com és que en el títol del llibre 

de costums es diu que van ser confirmats pel Capítol General, 

celebrat l’any 1789, i no els van aprovar els vocals de la comu-

nitat fins l’any 1792? O és que quan es refereix a confirmats 

pel Capítol General, es  refereix al  moment  en què s’acordà  

que  caldria  fer-los? Josep M. Cuyàs podria no haver transcrit 

o copiat l’acord de la comunitat d’aprovar un nou costumari, 

però a mi  em  costa de creure que no ho hagués  considerat  

suficientment interessant i, consegüentment, no fer-ho.

Josep M. Cuyàs va donar notícia d’aquest document en els vo-

lums Studia Hieronymiana, publicats l’any 1973 en motiu del VI 

Centenari de l’Orde de Sant Jeroni. L’article de Josep M. Cuyàs 

es publicà entre les pàgines 125-135.3

En aquest article n’esmenta l‘existència, explica com és física-

ment el document, en copia diversos fragments –malaurada-

ment no en fa cap interpretació ni valoració– i poca cosa més. Al 

final de l’article, en els paràgrafs finals, fa una referència molt 

interessant. Josep M. Cuyàs deixa constància que una vegada 

ja havia escrit el seu article, s’havia assabentat de l’existència 

d’una altra còpia manuscrita del mateix costumari que es tro-

bava en un arxiu particular de Barcelona. En aquella nova cò-

pia, diu, s’hi consigna “para uso del Pro. Padre Zelador de ellas”. 

Aquella còpia conté una anotació de fra Joan Trias i Rovira que 

posa de manifest un malestar i un embolic amb aquest costu-

mari. L’anotació de Joan Trias explica que els qui firmen com a 

comissionats de la comunitat no ho feren legalment; que se’ls 

havia comissionat per fer uns nous costums amb el consenti-

ment de la comunitat (perquè les antigues s’havien perdut), 

però no per fer aquella bufonada.

Ens queda, doncs, el dubte si aquests costums foren aprovats 

legalment i, sobretot, si foren vàlids i serviren de guia de nor-

ma. Per tot plegat sembla que algun embolic important hi va 

haver!

Malauradament, no sabem res més d’aquesta altra còpia dels 

costums que Josep M. Cuyàs esmenta.

Fins aquí la nota que té a veure amb l’aprovació del Llibre de 

Costums. Queda encara una darrera qüestió pel que fa al do-
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Vista general del monestir a principi del segle XX. Museu de Badalona. AI. Fons Joaquim Font
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cument que es conserva a l’Arxiu Josep M. Cuyàs del Museu 

de Badalona: intentar datar-lo.

El document acaba amb el text següent: “Esta copia de costum-

bres es del original y conviene substanciamente con él según la 

revista hecha por Nuestro Padre Prior y Comisionado por la Co-

munidad”.

I tot seguit, les signatures de fra Miguel Cardona (prior), fra 

Isidre Boadella (exprior), fra Miquel Carbonell i fra Jaume 

Vila.

Sabem (també per la publicació de Josep M. Cuyàs de 1966) 

que fra Miquel Cardona fou prior del monestir de Sant Jeroni 

a partir del 17 de gener de 1818 i que l’endemà va proposar 

que, considerant que no era profés del monestir de Sant Je-

roni de la Murtra i que ignorava les pràctiques de la casa, de-

sitjava per poder actuar amb més encert, que es nomenessin 

quatre diputats. La proposta del pare prior fou acceptada i els 

diputats foren fra Isidre Boadella, fra Jacint Raset, fra Anton 

Nogués i fra Miquel Posas; per via de compromís, s’anomenà 

també el vicari fra Jaume Magriñà.

Fra Isidre Boadella, ex-prior del monestir, signa com a bona la 

còpia dels costums i és, alhora, designat l’any 1818 diputat pel 

prior fra Miquel Cardona. Tot plegat ens permet proposar que 

la còpia dels costums que tractem, l’exemplar que es conser-

va al Museu de Badalona, fou realitzada l’any 1818. Fra Isidre 

Boadella fou prior de gener a setembre d’aquell any.

El llibre de costums de Sant Jeroni de 1789-1792

Com s’ha esmentat anteriorment, el costumari està organit-

zat en els trenta capítols següents:

Capítol Títol Foli

1 De lo que se debe cantar en el coro 1

2 Costumbres del hebdomadario 2

3 Costumbres del cantor y sustentor 3

4 Costumbres del corrector de la letra 5

5 Costumbres del calendario y lucernario 5

6 Costumbres del que tiene cargo del coro 6

7 Costumbres de tañer el órgano y su canto 7

8 Costumbres del reloxero 8

9 Costumbres del sacristán y su ayudante 10

10 Costumbres de la misa de luce o de alba 12

11 Costumbres de los que han de ir a prima, 

hasta quando han de hazer la hebdomada

12

12 Costumbres en las procesiones 13

13 Costumbres de algunos días del año 14

14 Costumbres del padre prior 18

15 Costumbres del padre vicario 18

16 Costumbres del padre maestro de novicios 18

17 Costumbres del padre procurador de 

Barcelona 

19
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18 Costumbres del refitolero 20

19 Costumbres del padre portero y hospedero 21

20 Costumbres del hospedero 23

21 Costumbres del enfermero 23

22 Costumbres del hornero 24

23 Costumbres del cillerero 25

24 Costumbres del administrador de la cocina 26

25 Costumbres de los hermanos legos 27

26 Costumbres del ropero 27

27 Costumbres del que tiene cargo de la rasura 28

28 Costumbres del padre obrero y obras 28

29 Costumbres del granjero y de la granja 28

30 Costumbres varias y miscel·lànies 29

Realitzarem un resum breu del contingut de cada capítol per 

mirar d’entendre’ls.

Capítol 1. De lo que se debe cantar en el coro

En aquest capítol s’estableixen ben detalladament els dies 

que s’ha de cantar (generalment establerts segons la diada 

que se celebra i, també, segons qui celebra o condueix l’hora 

canònica), en quina de les hores canòniques es canta i, final-

ment, en quina part de la celebració es fa.

Full final on s’hi troba l’índex del contingut. Museu de Badalona. Arxiu Josep 
M. Cuyàs
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Capítol 2. Costumbres del hebdomadario 

L’hebdomadari és el responsable del monestir durant una set-

mana. Les normes sobre la seva manera d’actuar, tot i haver-hi 

aquest capítol, es van desenvolupant en molts altres capítols 

dels costums amb diverses referències específiques.

En aquest capítol segon s’esmenta quan surt de l’església 

d’acord amb la categoria dels oficis; de quina manera ha d’anar 

vestit durant la setmana i alguna anotació vinculada amb l’avís 

a les hores a menjar.

Entre les normes que ha de seguir, s’especifica una dada in-

teressant del dia a dia de la comunitat: les hores de menjar. 

Es menja (el concepte menjar fa referència al que actualment 

anomenem dinar) a les 11 (si és un dia de dejú, a 2/4 de 12) i se 

sopa a les 6 entre Tots Sants i Pasqua de Resurrecció i a 2/4 de 

7 entre Pasqua de Resurrecció i Tots Sants.).

Capítol 3. Costumbres del cantor y sustentor

Cantor és un càrrec que va canviant i que designa el pare vi-

cari posant, segurament, un punt en un tauler on hi ha una llis-

ta amb els noms dels frares. És responsable de tenir disposat 

i preparat el que s’ha de llegir i cantar al cor. També ho és de 

preparar els llibres de cant i de deixar-los als faristols, oberts 

pel punt que correspongui.

El sustentor és qui va ser cantor la setmana precedent. Entre 

tots dos s’ocupen d’entonar els salms i les antífones (passat-

ges breus que es canten o resen abans i després dels salms i 

dels cants a les hores canòniques i que tenen relació amb el 

dia en concret).

Aquest capítol especifica a qui han d’encomanar els cants se-

gons els dies o moments determinats i, fins i tot, el capítol 

conté alguna advertència pel que fa a la velocitat del cant i a 

l’oportunitat d’encomanar-lo a una persona anciana.

També considera alguns advertiments pel que fa a la cura que 

cal tenir en obrir i tancar els llibres i on i de quina manera cal 

situar els quaderns i els llibrets de cant i dels salms.

Capítol 4. Costumbres del corrector de la letra

El corrector és el responsable de determinar, cada dia, què s’ha 

de cantar o de resar al cor, saber què s’ha de llegir al refetor i 

corregir els errors que es facin en fer la lectura.

És responsabilitat del corrector encomanar a un monjo que 

faci les lectures.

Aquest capítol estableix com a responsabilitat del corrector 

de lletra, que es facin algunes lectures en moments determi-

nats de l’any. Aquestes lectures són els tres decrets de la Santa 

Inquisició; les constitucions, extravagantes i ròtuls del Capítol 

General i Privat; les cartes del pare general de l’orde, i els cos-

tums del monestir, que farà llegir dues vegades l’any.

Capítol 5. Costumbres del calendario y lucernario

Aquest és un capítol breu en el qual es manifesta la importàn-

cia de tenir ben controlat el dia que és i que estigui ben enun-
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ciada la diada santoral i, molt especialment, les festes o diades 

que són movibles en el calendari.

Moltes accions, durant la celebració de les diverses hores, són 

diferents segons el dia que es tracta. També el vestuari de qui 

acompanya a la missa és diferent o la manera de preparar els 

faristols o els llibres tenen variacions dependent de la festa 

que se celebri. Tenir ben controlat el calendari, doncs, és im-

portant.

En el capítol també es determina en quins moments el res-

ponsable de la llum ha d’haver encès el llum que ha de per-

metre una lectura o ha d’acostar una llàntia a l’hebdomada-

ri per tal que la resta de monjos puguin encendre les seves 

i quan cal il·luminar els dormitoris.

I l’obligació d’una feina setmanal: netejar, el dissabte, la llàntia 

gran d’oli i les dues petites de cera.

Capítol 6. Costumbres del que tiene cargo del coro

Aquest capítol és dedicat a descriure les feines de manteni-

ment que es designen a un dels frares nous que ha estat desig-

nat pel pare mestre de novicis.

És un capítol molt interessant per la manera detallada d’es-

mentar aquestes tasques de manteniment: escombrar el cor 

cada setmana; el dimecres i el dissabte, netejar  les cadires 

amb un drap; airejar les estoretes per treure’n la humitat i tor-

nar-les a posar; canviar-les cada tres mesos; tenir cura de tan-

car la cortina de la vidriera del cor a la nit i de tenir-la tancada 
Full amb l’inici del capítol destinat a la preparació del dia. Museu de Badalona. 
Arxiu Josep M. Cuyàs
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des de la tarda fins la matinada a l’estiu, i posar en ordre els 

llibres de cants, vigilar que estiguin ben tancats i nets de pols, 

etc.

Capítol 7.  Costumbres  de tañer  el  órgano  y  su canto 
(organista)

Capítol breu en què s’esmenten els dies i els moments que s’ha 

de tocar l’orgue. També és diferencia entre tañer i cantar l’or-

gue, tot i que en el document és una expressió escrita i no hi 

ha cap altra mena d’explicació.4

Igualment en aquest capítol apareix una informació referida al 

fet musical. A les festes assenyalades (com les quatre princi-

pals de l’any: Epifania, Corpus, Sant Jeroni i Tots Sants) es po-

den afegir al cant de l’orgue instruments musicals com violins, 

oboès, trompes, etc. No obstant això, es deixa ben clar que du-

rant la celebració de la missa només es pot cantar alguna cosa 

que hi pertanyi i qui la celebri només pot cantar el prefaci i el 

parenostre de la manera com es preveu en l’Ordinari.5

Capítol 8. Costumbres del reloxero (qui marca les hores)

Com bé indica el nom, aquest capítol estableix la manera com 

s’ha d’avisar de les hores (ens referim a les hores canòniques), 

quina campana cal usar, en quin moment del dia i durant quan-

ta estona. També es regulen de manera molt precisa les parti-

cularitats de cada diada.

És un dels capítols més llargs de tot el costumari, fet que 

evidencia ben gràficament la seva importància.

És, també, un dels capítols que dóna més informació referida 

al dia a dia de la comunitat de monjos del monestir de Sant Je-

roni.

Capítol 9. Costumbres del sacristán y su ayudante

Importants per a l’endreça d’una església i, evidentment, d’un 

monestir són les funcions que du a terme el sagristà. En aquest 

cas, el sagristà i un ajudant, dues persones.

Les feines principals del sagristà són la neteja, la decència i 

el guarniment dels altars, vasos sagrats i vestits sacerdotals; 

renovar les formes dels sagraris, i encendre i apagar les espel-

mes en totes les hores canòniques.

Altres feines, no tan importants, es detallen igualment en el 

capítol. Són tasques relacionades amb les espelmes i els ciris 

de l’església, amb l’aigua beneïda, amb la neteja de l’església 

i de la sagristia, amb el guarniment de l’església i dels altars 

segons les diades, amb la preparació de les ermites quan cal i 

amb el control de la porta d’entrada.

Capítol 10. Costumbres de la misa de luce o de alba

Breu detall de les obligacions de qui ha de fer la missa d’alba (a 

la qual van els criats abans d’anar a treballar), de les dispenses 

que té el monjo que l’executa, de qui hi està obligat a assistir 

i de quin altre monjo té cura que estigui tot a punt  quan  és 

l’hora de dir aquesta missa.
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Capítol 11. Costumbres de los que han de ir a Prima, has-
ta quando han de hazer la Hebdomada

Segons els anys que faci que es du hàbit hi ha unes obligacions 

o unes altres o, millor, hi ha dispenses. Aquí es detallen pel que 

fa a l’assistència a prima.

Un cas semblant esdevé amb l’obligació d’assistir a matines i 

amb l’obligació de fer l’hebdòmada.

Capítol 12. Costumbres en las procesiones

De quina manera i en quin ordre els monjos jerònims van a 

processó? Qui la presideix? Per on discorren? En quines dia-

des i per què es fa processó? S’hi canta? Qui canta? Com van 

vestits els cantors en cada processó?

Aquestes són les qüestions generals que es detallen en aquest 

capítol, que també explica les processons de difunts.

Capítol 13. Costumbres de algunos días del año

Seguint un calendari que s’inicia per Nadal, es van especifi-

cant cada una de les diades que el costumari presenta amb una 

particularitat especial. Les particularitats poden ser posar un 

petit altar, cantar un kírie concret, que hi hagi una prèdica es-

pecial abans de dinar, etc.

És un capítol molt interessant per conèixer molts i molts detalls 

particulars del monestir de Sant Jeroni de la Murtra i les raons 

d’aquesta particularitat.

Full 14 del llibre on comença el capítol 13è en el qual s’hi detallen les activitats 
dels dies més significats de l’any (Corpus, diada de Sant Jeroni, etc). Museu de 
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyà
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Es tracta d’un dels capítols més llargs de tot el costumari i, 

juntament amb el capítol anterior dedicat a les processons, les 

particularitats associades a algunes diades recorren tot l’any 

sencer i descriuen amb bon detall el que passava en el món 

enclaustrat de Sant Jeroni de la Murtra.

Capítol 14. Costumbres del padre prior

Breu capítol que fa referència al pare prior només per especi-

ficar el marge de llibertat de què disposa per poder fer despe-

ses sense necessitat, o amb necessitat, de consentiment.

Donar almoina de fins a 30 rals o 3 lliures catalanes i gastar 

fins a 50 lliures en obres, reparacions, guarniments en bene-

fici de la comunitat (sense comptar el material) és tot del que 

lliurement pot disposar sense cap consentiment.

Si la despesa per obres és superior a 50 o de fins a 200 lliures, 

ha de demanar el consentiment dels pares diputats. La des-

pesa de qualsevol altra quantitat requereix el consentiment 

del seu Capítol.

Com a curiositat, vull esmentar que s’explica que per dijous 

Sant  és costum que sigui el pare prior qui serveixi el menjar a 

la comunitat.

Capítol 15. Costumbres del padre vicario

El vicari fa la missa d’alba i la missa darrera (tot i que pot re-

nunciar a aquesta última durant el seu vicariat fent almoina).

El vicari és com el capatàs de totes les oficines i, consegüent-

ment, se n’ocupa. Només avisa el prior si hi ha alguna cosa molt 

important.

Sobretot, s’ocuparà que no falti roba ni res que calgui a la infer-

meria o a l’hostatgeria; d’avisar amb temps el pare procurador 

perquè quan s’hagin de donar hàbits, estamenyes (camisa de 

fil de llana) o altres peces de roba als religiosos, n’hi hagi su-

ficients al monestir. I també ha de tenir cura del vestuari dels 

religiosos: sabates, hàbits, estamenyes i mantellines.

Capítol 16. Costumbres del padre maestro de novicios

El pare mestre de novicis s’ocupa de la formació religiosa 

d’aquests i se li assigna, en certa manera, el paper de tutor.

El costumari regula bona part dels aspectes d’aquesta relació 

com són el nombre de dies a la setmana que els reuneix a capí-

tol i com ha de procurar que aquests dies es confessin; se li 

encomana l’ordre de vigilar que hi hagi silenci al dormitori i 

també al noviciat, i  se li traspassa la responsabilitat de saber 

que tots els novicis són al dormitori abans d’anar al llit i  de 

beneir-los.

També es concreten feines a les quals pot destinar-los (encara 

que no se’ls ha de donar cap ofici que els distregui): el cor, el 

dormitori, tocar a dormir, treure les escombraries de la casa, 

treure teranyines del claustre i de l’església abans de Sant Je-

roni i coses similars, procurant no enviar-los al refetor, l’hos-
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tatgeria, la rasura o a oficis semblants en què es tracta amb 

seglars.

Una part de la seva responsabilitat és educar-los en l’hospi-

talitat, en el servei i en la humilitat. Així, els pot enviar a la in-

fermeria a visitar els malalts, a ajudar a netejar la infermeria o 

a fer el que els demanin (recollir llenya i encendre el foc) i els 

divendres d’Advent i de Quaresma farà que besin els peus a la 

comunitat com a acte d’humilitat.

Capítol  17 .  Costumbres del  padre procurador de 
Barcelona

La comunitat de Sant Jeroni té dos procuradors: un a Barce-

lona i un altre al monestir. Un s’ocupa de la feina de l’altre 

quan cal.

El procurador de Barcelona ha de ser al monestir, com a mí-

nim, quan es fan els capítols de culpes d’advent i de quaresma 

(es fa l’escrutini per les cel·les) i procurarà ser-hi els diumen-

ges principals de l’any: primer d’Advent, primer de Quaresma, 

diumenge de Passió i altres. També hi ha de ser els tres dies de 

Carnestoltes i el dia de Cendra. El diumenge de Rams i des de 

matines de dimecres Sant fins la tercera festa de Pasqua. Tam-

bé l’avantvigília de Nadal per ser a la prima d’aquella vigília i 

tots els altres dies que ho digui el prelat.

En els costums es fa la recomanació d’adquirir les provisions 

necessàries per al convent i la família amb temps suficient i 

de cop, ja que s’estalvia molt. També s’especifiquen alguns ali-

ments que no poden faltar mai al monestir ja sigui pel que cor-

respon menjar (formatge el diumenge i carn el dijous) o en mo-

ments concrets de l’any (la fruita a l’estiu i les fruites que no es 

poden collir a casa).

I una altra de les obligacions del procurador és tenir cura que 

no faltin els hàbits i les peces de roba que anualment es donen 

als religiosos o cada trienni a la comunitat.

Detall d’un plat de ceràmica d’ús exclusiu de la cuina  del  cenacle. Museu de 
Badalona. Inv. 2982. Fotografia: Lluís Andú.
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Capítol 18. Costumbres del refitolero

El refetor és una de les estances principals i molt importants 

del monestir i de la vida monàstica i tot el que té relació amb 

l’alimentació es troba força reglamentat.

El moment de posar l’aigua en fred és important. Quan ha d’es-

tar parada la taula i de quina manera, també. Netejar el refetor 

setmanalment, rentar les petxines que s’utilitzen per menjar, 

canviar els tovallons, les estovalles, les olieres i les gerres que 

serveixen per a l’aigua són altres de les tasques importants 

que s’especifiquen en els Costums.

També es detalla com s’ha de parar la taula i amb quins ele-

ments, segons les diades: els dies de prior i de vicari; el mo-

ment de la col·lació dels dies de dejuni, i divendres Sant.

Una part important d’aquest capítol està dedicat a especifi-

car les postres: quan i què es pren i quin és el producte que es 

menja els dies de dejuni o els dies de granges.

També s’especifica qui serveix en cada una de les dues taules 

que hi ha al refetor, una pràctica que té relació amb l’antigui-

tat d’hàbit, així com també qui ocupa la taula de presidència.

Finalment, hi consten algunes instruccions relacionades amb 

els moments de servir i amb la benedicció de la taula.

Capítol 19. Costumbres del padre portero y hospedero

El pare porter és el primer contacte entre el monestir i l’exte-

rior. És qui té per missió cuidar la porteria i la torre, on sovint 

hi ha gent menjant i, sobretot, ha de vigilar que no entrin mai 

dones a la clausura.

És missió del porter atendre qui ve de fora i demana parlar 

amb algú del monestir i atendre aquell que demana menjar o 

beure (ha de procurar que el reboster o el forner els vengui el 

que demanen). I, si és el cas, també els acompanya a l’església.

Igualment, és el responsable de l’almoina que es fa a la porteria 

i cada dia dóna l’escudella i les restes del refetor als pobres. 

Un dia a la setmana (no festiu) farà almoina a tots els pobres 

que hi hagi i els donarà un tros de pa i escudella o potatge.

L’almoina també es regula en aquest capítol: en quin moment 

del dia es fa, qui ajuda el pare porter, de quina manera (primer 

es resa), què es dóna i com cal tractar  la gent.

Finalment, en aquest capítol es regula com atendre les dones 

en el cas (excepcional i amb permís del prelat)  que  alguna 

s’hagués de quedar a dormir.

Capítol 20. Costumbres del hospedero

L’hostatgeria és una altra de les dependències importants d’un 

monestir jerònim i aquest capítol detalla totes les accions i 

tasques de què ha de tenir cura l’hostatger. El mateix capítol 

esmenta la cortesia, la caritat i el “bon grat” amb què s’han de 

tractar els hostes, ja que és d’aquesta manera com han arribat 

la majoria de béns que té el monestir (i deixa constància que 

les cròniques ho fan constar). Contràriament, algun benefac-

tor ha marxat per haver rebut un tracte no gaire adequat.
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Els hostes mengen al refetoret i els aliments són els mateixos 

que els de la comunitat. El pa és un aliment bàsic i mereix que 

es detalli quin tipus de pa se serveix segons la persona. La pre-

paració de les habitacions (llits, roba de llit, llumeners i cande-

les de sèu), així com la neteja d’aquests espais són algunes de 

les funcions que estan sota la responsabilitat de l’hostatger.

Capítol 21. Costumbres del enfermero

L’infermer ha de ser diligent a servir, consolar i proveir els ma-

lalts. Ha de saber, pel metge, què els ha de donar i com ho ha 

de fer. Cal que ho faci amb tota cura, ja que el malalt necessita 

més alleujament que caritat religiosa. Aquesta és la filosofia 

bàsica que defineix la infermeria.

Després d’aquesta primera sentència, el capítol detalla com 

cal actuar en les diverses situacions: ha de donar menjar espe-

cial si és el cas; ha de saber on poden menjar el malalts segons 

el seu estat, i si s’ha de purgar o sagnar algú, quin és el millor 

dia per fer-ho i com es complementa l’alimentació. També es 

regulen les llicències per assistir al cor (i, consegüentment, els 

seus deures pel que fa a les hores canòniques).

L’infermer també té cura dels mossos i dels familiars que esti-

guin malalts. S’encarrega que paguin les medecines, el metge, 

la neteja o una gallina. Si poden fer-ho, es queden al monestir 

i, si no poden, se’ls envia a Barcelona.

Al capítol 20 es regula tota l’activitat de l’hospederia. Museu de Badalona. Ar-
xiu Josep M. Cuyàs
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Capítol 22. Costumbres del hornero

Aquest capítol dedicat al forner és curt i s’hi adverteix de la 

necessitat que no faltin mai provisions de farina. Aquesta és, 

segurament, la funció més important del forner, juntament 

amb el control estricte del pa que hi ha i del seu bon ús.

Dues vegades a la setmana (dimecres i dissabte) s’amassa pa 

per a la comunitat. I per als criats i pobres, sempre que calgui. 

Els dies que celebra el prior, es posa el pa de greny i s’afegeix 

anís a la massa.

Capítol 23. Costumbres del cillerero

Aquest monjo majordom és el responsable del funcionament 

del monestir pel que fa a l’explotació agrícola que s’hi realitza. 

És a dir, és ell qui s’ocupa de contractar i pagar els mossos que 

han de treballar les terres i dur a terme totes les feines agrí-

coles. Ha de procurar que hi hagi provisions de farratge per al 

bestiar del monestir, s’ha d’ocupar dels arbres fruiters que hi 

tenen plantats i ha de tenir cura del celler.

L’alimentació i vigilància dels mossos (també l’espiritual) i la 

responsabilitat de procurar cada dia el vi per a la sagristia, per 

a les misses, i garnatxa per als dies que se’n serveix a la comu-

nitat, són els altres aspectes que es detallen entre les respon-

sabilitats del majordom.

Finalment, ha de proporcionar llorer, olivera o altres branques 

per beneir el diumenge de Rams, per a la diada de la Santa Creu 

i per Sant Pere màrtir.

Capítol 24. Costumbres del administrador de la cocina

L’obligació principal de l’administrador de la cuina és que hi 

hagi totes les provisions necessàries per alimentar la comuni-

tat i els mossos que hi treballen.

En el redactat del capítol es van detallant quins aliments s’han 

de preparar, quins dies i, segons com, quina quantitat.

Com a exemple d’aquesta norma, els dies de carn, per dinar se 

serveix escudella i pitança i, per sopar, amanida crua i cuita i 

guisada. S’ha de tenir en compte que a cada religiós li corres-

pon entre el dinar i el sopar mitja lliura de carn de be (200 g) i 

que, a l’olla general, cal posar-hi tres terces (900 g) o una lliura 

carnissera (1200 g) de cansalada. També els que s’anomenen 

dies de carn –diumenges i dijous– al vespre es dóna formatge 

per postres i altres la resta de dies, olives, llevat que hi hagi 

fruita fresca o seca, raïm, peres, etc.

Conjunt de ceràmica, per a usos diversos, procedent del monestir de Sant 
Jeroni. Museu de Badalona. Fotografia: Dolors Nieto.
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Un altre exemple d’aquesta regulació de l’alimentació es troba 

quan s’explica que els diumenges del temps d’Advent es dóna, 

per sopar, api o card amb olives i un plat de peix fresc o sec i 

castanyes.

Capítol 25. Costumbres de los hermanos legos

Els germans llecs tenen tasques d’acompanyament reglades. 

Algunes d’aquestes tasques són les de fer entonar l’orgue, pro-

curar foc per a l’encenser, fer d’acòlit (escolà) quan celebra el 

prior, el vicari o el president i els dies de festa de precepte.

Tot el capítol és destinat a precisar aquestes funcions que te-

nen encomanades i quan poden variar. També parla de la indu-

mentària que cal que emprin quan fan d’acòlit a les misses.

Capítol 26. Costumbres del ropero

El pare vicari és el responsable de la roba i qui s’ocupa de te-

nir-la a punt i repartir-la o recollir el que calgui.

Hi ha, però, un segon responsable de la roba (generalment un 

germà llec) que té cura de rentar la roba i els hàbits dels reli-

giosos i aquest capítol determina tot el procediment de com 

fer-ho.

També es deixa per escrit en aquest capítol la roba que es dóna 

a cada religiós: túnica, escapulari, capeta de drap nou, mantell 

i mantellina de cordeleta 6, un parell de mitges o mitges de cor-

deleta cada trienni. I cada any, dos parells de sabates, com a 

mínim i, per Sant Jeroni, una estamenya i un parell d’escarpins.

Capítol 27. Costumbres del que tiene cargo de la rasura

La rasura i l’afaitat el fan els religiosos cada vuit dies i només 

de forma excepcional es modifica aquest costum.

El capítol exigeix que s’ha de guardar silenci i deixa clara la 

necessitat que els draps i tot l’instrumental que s’utilitza ha 

d’estar ben net.

Capítol 28. Costumbres del Padre obrero y obras

Un monjo té cura de les obres que s’hagin de fer al monestir i 

de guardar i vigilar les eines i els materials de fuster i de paleta. 

Reconèixer les fonts, les mines i els conductes d’aigua, mante-

nir-los en bones condicions, i també fer netejar les xemeneies 

són altres de les responsabilitats del pare obrer.

Entre les seves atribucions hi ha també fer reparar qualsevol 

avaria petita sense necessitat que l’hagi d’autoritzar el pare 

superior.

Capítol 29. Costumbres del grangero y de la granja

Un monjo antic, amb trenta anys d’hàbit, és destinat cada 

trienni a responsable de les granges. Les granges són tres 

períodes de vuit dies cada un, repartits durant l’any, en 

els quals la comunitat (primer una meitat i després l’altra) 

es trasllada a la Torre Ribera.

Els tres períodes comencen el primer diumenge després 

de Reis, el diumenge després de Pasqua de Resurrecció i 

el diumenge després de Sant Jeroni.
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El granger és el responsable de l’avituallament de la co-

munitat (els costums determinen quins aliments s’han de 

donar) i de deixar la finca totalment neta i preparada per 

tornar-la a ocupar.

Els monjos poden renunciar a anar-hi i els nous no hi po-

den anar fins haver complert quatre anys d’hàbit.

En aquest capítol s’ordenen els ajustaments que cal fer en 

la celebració de les hores canòniques quan la comunitat 

marxa a granges, o en cas que coincideixi amb una pro-

cessó o si hi ha necessitat de sortir per qualsevol altre acte 

religiós.

Capítol 30. Costumbres varias y miscelanias

Bona part d’aquest capítol es destina a deixar per escrit tota 

la casuística que té a veure amb les misses que diuen o han de 

dir els sacerdots obligatòriament cada any, de quina manera 

es computen i com poden dir-ne d’altres a intenció pròpia una 

vegada assegurades les de la comunitat amb les capellanies.

Altres costums que s’hi narren són els següents: la prohibició 

d’estar a les capelles de l’església (han d’estar al presbiteri i al 

cor) per evitar al màxim possible que es distreguin parlant amb 

la gent; deixar escrit que la lliçó espiritual dels diumenges sol 

llegir-se al cor mateix; que en unes festes determinades no hi 

ha capítol de culpes; quan cal escombrar el cor de baix; que no 

es pot estar al forn, a la fusteria, a la farmàcia o a qualsevol al-

tre lloc sense permís i que no s’hi pot xerrar; que no es poden Darrera pàgina del llibre de Costums. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. 
Cuyàs
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treure llibres de la biblioteca sense llicència del bibliotecari i 

deixant un senyal, com tampoc no es pot fer a l’arxiu; que hi ha 

uns dies a l’any que se solen dispensar les matines de mitjanit 

perquè es diguin a la tarda o l’endemà al matí; que el pare mes-

tre de cerimònies escriu un añalejo 7 del qual en fa dues còpies, 

una per entregar al prelat i l’altra al cor, etc.

Valoració del document

El document Costums del monestir de Sant Jeroni de la Murtra 

que acabem de presentar i de resumir és un document excep-

cional.

La lectura atenta de cada un dels capítols ens fa descobrir les 

interioritats d’una comunitat monàstica que havia entès com 

era d’important disposar d’unes normes de funcionament in-

tern ben precises per tal d’avançar tots junts al mateix pas, 

encara que fossin moltes les persones que hi intervinguessin. 

Perquè, de fet, d’això es tracta, de tenir ben establertes les 

funcions i responsabilitats de cadascú, i de dotar-se d’un ins-

trument que recollís de manera ordenada tot allò que tenia a 

veure amb la vida conjunta de la comunitat.

Aquests costums de Sant Jeroni de la Murtra, elaborats durant 

els darrers anys de l’existència del monestir, contenen una sín-

tesi de la seva història. En molts capítols es dóna raó d’una ac-

tuació determinada o d’un fet, tot explicant el motiu històric 

que la sustenta. La vida que ha seguit el monestir es troba re-

flectida, també, en els capítols del costumari. I, això, els fa únics.

No s’han conservat gaires llibres de costums de monestirs, ni 

de parròquies. Tanmateix de Badalona, en coneixem dos de 

diferents: un és el que acabem d’analitzar i l’altre és el llibre 

Praticas e custumes de la Rectoria de Badalona 8, escrit entorn 

l’any 1449, que es conserva a la Biblioteca colombina de Se-

villa. Ambdós són fàcilment consultables ja que, tot i que el 

de la rectoria es conserva a Sevilla, el Museu de Badalona en 

disposa d’una còpia en format digital. I, pel que fa al segon, ja 

s’ha explicat que es conserva al Museu, com a part del fons 

Josep M. Cuyàs i que ben aviat podrà ser consultable per In-

ternet des de qualsevol ordinador.
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Primera pàgina de l’exemplar anomenat Practicas e custumes de la Rectoria de Badalona, de l’any 1493, conservat a la Biblioteca Capitular y Colombina de 
Sevilla Biblioteca Capitular y Colobina, reg. 5524



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

136

Notes

1. CUYÀS TOLOSA, Josep M. Llibre V dels actes capitulars del Monastir de Sant 
Geronim de la Murtra. Badalona, 1966. Col. Histórica Badalonesa.

2. Seu central dels jerònims

3. Studia Hieronymiana. 2 volums. Madrid, 1973 (publicats en motiu del VI Cen-
tenari de l’Orde de Sant Jeroni).

4. Per cant d’orgue, habitualment s’entén cant polifònic.

5. L’Ordinari és el llibre litúrgic que orienta sobre la manera de celebrar la missa 
i els oficis.

6. Creiem que la cordeleta és un fil de vegetal.

7. L’añalejo és una mena de calendari que senyala l’ordre i el ritual dels resos i de 
l’ofici diví de tot l’any.

8. Praticas e custumes de la Rectoria de Badalona, [1449]. Biblioteca Colombina 
de Sevilla.
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L’ESPERITUALITAT JERÓNIMA ENCARNADA EN
SANT JERONI DE LA MURTRA

JAVIER BUSTAMANTE ENRIQUEZ

El monestir, alter ego del monjo

La casa és l’alter ego de la persona. Partint d’aquesta premis-

sa, el monestir és l’alter ego dels seus residents: els monjos. La 

cosmovisió de la comunitat es materialitza en els murs del ce-

nobi. La seva espiritualitat, las seves creences, las seves ne-

cessitats domèstiques, la seva concepció del temps i de l’espai 

es veuen reflectides en cada habitació, en cada recinte obert 

o tancat, en la connexió d’aquests, en la circulació que es dona 

a l’interior del monestir i la seva incidència amb l’hàbitat on 

es localitza. Tot acompanya el monjo en el seu itinerari vital. 

L’antic edifici de Sant Jeroni de la Murtra ocuparà ara la nos-

tra reflexió, però no sols  físicament, sinó també en el terreny 

simbòlic,  per la qual cosa es fa necessari remuntar-se, encara 

que sigui breument, en el temps.

L’orde dels jerònims va néixer, de la manera en que ha arri-

bat als nostres dies, a finals del segle XIV. El seu origen es 

deu a l’aparició quasi simultània de grups d’ermitans que pre-

nien com a model Sant Jeroni, un eremita cristià del segle IV. 

Aquestes comunitats van aparèixer a Itàlia, Castella i Aragó, 

com a resposta a la decadència que estaven patint els ordes 

religiosos a finals de l’edat mitjana. Cap al 1415 es van unifi-

car i neix  l’Orde de Sant Jeroni o els Ermitans de Sant Jeroni, 

amb permisos del Papa i que seguien la regla de Sant Agustí, 

encara que inspirats sempre en la forma de vida que va portar 

Sant Jeroni i en els seus escrits.

Ràpidament, el nou orde es va estendre per tota la península 

Ibèrica, molt de la mà de la Casa Reial i de nobles i rics mece-

nes. Trobem monestirs jerònims des de Portugal fins a Cata-

lunya. Alguns es fundaven sobre antics eremitoris o capelles. 

D’altres aprofitaven algun monestir d’altres ordes. I altres es 

construïen de nova planta.

El cas de Sant Jeroni de la Murtra o Sant Jeroni de la Vall de 

Betlem (el seu nom canònic) és singular. Es va fundar, el 1416, 

sobre una antiga casa coneguda com “la Murtra”, d’ací el nom 

que el monestir conserva fins als nostres dies. No es tractava, 

doncs, d’una fundació sobre un lloc ja dedicat a la vida religio-

sa o de nova planta, sinó que es bastia sobre un complex rural 

Psicòleg social i col·laborador de Sant Jeroni de la Murtra
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Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.  Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Col·lecció Editorial Efadós
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d’importants dimensions que comptava amb capella i torre. El 

seu emplaçament es troba en el terme de Badalona, molt pro-

per a Barcelona. La seva fundació és deguda a la vocació de 

mecenes del mercader barceloní Bertran Nicolau (Sant Pere 

de Castellet, 1355?-Barcelona, 1421), que va dedicar els seus 

béns a donar suport a la creació de diverses cases religioses 

de diversos ordes monàstics. 

La petita comunitat formada per cinc frares, provinent de Va-

lència, i dos de l’altre monestir barceloní de Sant Jeroni de la 

Vall d’Hebron, ja havien habitat un altre indret prop de Sant 

Pere de Ribes. Aquella incipient casa va rebre el nom de Sant 

Jeroni del Montolivet. La seva presència allí només va durar 

tres anys, ja que no comptava amb requisits tan bàsics per 

viure-hi com són aigua i llenya.

D’aquesta manera van arribar a la Murtra, disposats a seguir 

el cànon de l’arquitectura jerònima i adaptar la nova residèn-

cia a les seves necessitats espirituals i materials. Per als jerò-

nims el mínim indispensable amb el que han de comptar els 

seus monestirs és el claustre, l’església i el campanar. Al vol-

tant del claustre es disposen les cel·les, on es materialitza la 

vida eremítica. A més d’altres dependències necessàries per a 

la vida en comú, com són el refetor, la sala capitular i la cuina, 

i quelcom de suma importància per seguir l’exemple de Sant 

Jeroni: un lloc digne on acollir els pelegrins i visitants.

Cal destacar que Sant Jeroni de la Murtra segueix el patró 

dels monestirs jerònims de la corona aragonesa: un edifici 

compacte al voltant d’un claustre únic, absència de façana 

en l’església i la presència d’una torre defensiva. La façana 

de l’edifici que anomenaven Obra Nova (s. XVI) feia la funció 

d’accés a l’església per als fidels que assistien a algunes de les 

celebracions religioses, evitant així el seu pas pel claustre.

Sant Jeroni, cànon de l’espiritualitat i l’arquitectura 
jerònima

Jeroni va néixer el segle IV a la regió de Dalmàcia, al si d’una 

família cristiana de condicions acomodades i amb accés a edu-

cació. Com d’altres cristians de la seva època, Jeroni va sentir 

l’impuls d’anar-se’n al desert tot buscant un estil de vida més 

evangèlic. Allà va romandre gairebé dos anys, els quals li van 

deixar moltes ensenyances, però també decepcions. La tos-

quedat del paisatge, l’enfrontament amb els seus propis límits 

i el tracte hostil i inflexible amb els altres, el van fer tornar a 

la civilització.

Jeroni va escriure a la seva deixebla Eustòquia una carta en la 

qual narra la seva experiència d’aquells anys al desert, a ve-

gades trobant a faltar les comoditats i plaers de Roma. 

“Un tosc saial cobria els meus membres prims i ressecs. La 

meva pell tosca ennegrida semblava la d’un etíop. Em passava 

el dia entre llàgrimes i sospirs. Quan, contra la meva voluntat, 

em vencia la son, acomodava els meus desmanegats ossos al 

mateix terra. Prefereixo no parlar amb detall del menjar i de la 

beguda, ja que allí es mirava com un luxe tot aliment cuit i no hi 

havia més que aigua fresca per als monjos que queien malalts”.
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“M’espantava la meva cel·la, com si fos còmplice de la meva 

imaginació. Dessaborit i rigorós, em llençava a caminar pel de-

sert. Si trobava una vall profunda, un cim escabrós, un penyal 

abrupte, els utilitzava per fer la meva pregària i ficar en cintura 

el meu cos miserable. Moltes vegades, a la fi, després de molt 

de plorar i mirar cap al cel, em semblava, Déu ho sap, estar vi-

vint entre els àngels i, aleshores, gustós i content, em posava a 

cantar”.1

Jeroni es va traslladar després a viure a Roma, on es va dedicar 

per encàrrec del papa a traduir la Bíblia, de l’hebreu i el grec al 

llatí, idioma de divulgació de la naixent cristiandat. A la versió 

de la Bíblia que va fer Jeroni, comentada en bona part per ell, 

se la coneix com la Vulgata i ha tingut vigència fins al segle XX. 

A Roma va començar a tutelar un grup de dames cultes, entre 

elles Paula i la seva filla Eustòquia, les quals es van convertir 

en deixebles seves. Amb elles, ja en edat avançada, va decidir 

deixar Roma en peregrinació cap a Terra Santa.

Després d’un llarg viatge per Palestina i Egipte, Jeroni i el grup 

de dones i homes que l’acompanyaven van arribar a Betlem. 

“En un primer moment les dues comunitats, masculina i feme-

nina, es van instal·lar provisionalment en locals inapropiats per 

realitzar, amb un mínim de comoditat, la seva projectada vida 

monàstica. Tres anys després finalitzava la construcció de tres 

edificis ben planejats, tots ells pagats amb diners de la Paula. 

Per als homes va ser als afores de la població i un altre de conti-

gu a la basílica de la Nativitat per a la Paula i les seves compa-

nyes. Un tercer, aixecat al carrer principal, seria l’hostatgeria 

de pelegrins”.2

Ens explica José Antonio Ruiz sobre aquella etapa que :

“Jerónimo ve colmados en Belén sus viejos deseos de cenobi-

ta. (...) Sus preocupaciones fueron mortificar su cuerpo y hacer 

larga oración, atender sin agobios a los peregrinos, enseñar los 

autores clásicos y catequizar a unos cuantos jóvenes que acu-

den al monasterio. La mayor parte de su quehacer diario será 

meditar, estudiar y escribir o dictar cartas de cultura o de espi-

ritualidad, vibrantes, y documentados tratados apologéticos, 

algo de historia eclesiástica, unos cuantos trabajos de tema 

monástico y, mucho más meritorio que nada, traducciones y 

comentarios de la Biblia. Inculcó a todos la ley del trabajo, no 

sólo en sus escritos, sino también con el ejemplo de su vida”.3

Jeroni, en una de les seves cartes, assenyala un programa de 

vida monàstica molt clar observat en alguna de les comunitats 

d’Egipte: “El primer compromís o pacte entre ells és obeir els 

superiors. Estan distribuïts per decúries i centúries (...) Viuen 

separats en cel·les contigües.

Fins a l’hora de Nona hi ha una espècie de descans: ningú no 

pot anar a la cel·la d’altre, a excepció dels degans. Aquests, en 

les seves visites, consolen i animen als que es troben en hores 

baixes. 

Es reuneixen després de l’hora de Nona, canten salms i llegei-

xen les Sagrades Escriptures. Quan acaba (o en acabar), estan 
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tots asseguts i en silenci, el que anomenen pare fa un comen-

tari. Ningú no es distreu mirant els altres, ningú no escup (...) 

Però quan es parla del Regne de Crist, de la futura alegria del 

cel, se sent un remoreig d’enyorança i de moderats sospirs. 

Al final de la reunió (...) s’asseuen a taula, a la qual tots ser-

veixen per setmanes. Durant l’àpat ningú no parla ni fa cap 

soroll. Mengen pa, llegums i hortalisses, amanides amb sal i 

oli. Sols els vells beuen vi. A aquests i els més joves se’ls dona 

una mica més de menjar, als uns per a enfortir el seu esgota-

ment senil i als altres perquè no s’afebleixin abans de temps. 

Al final, s’aixequen tots alhora, preguen un himne d’acció de 

gràcies i tornen a les seves habitacions, on romanen fins a la 

caiguda de la tarda entretinguts en ponderar els bons exem-

ples rebuts, en consolar als afligits per algun problema i en 

exhortar els bons amadors de Déu per tal que continuïn i se 

superin en aquesta línia de fervor.

A més de les pregàries en comú, cadascú, durant la nit, fa la 

seva pregària particular dins de la seva mateixa cel·la.

El pla laboral del dia es comunica a l’ecònom i aquest el pre-

senta al majordom. Cada mes cal rendir comptes al que és pare 

de tots. Ell és qui s’encarrega que ningú no hagi de demanar 

res ni a ningú ni li falti res.

Si algú es posa malalt (o emmalalteix) és traslladat a una habi-

tació més àmplia, on els grans el distreuen i atenen amb tan-

ta estima que no troba a faltar les comoditats de la ciutat ni 

l’afecte de la mare.

Clau de volta del refetor amb l’escut de Joan II amb la inscripció REX JOHAN-
NES ME FECIT, que indica que la construcció fou costejada pel monarca. Mu-
seu de Badalona. Arxiu d’Imatges.  Fotografia: M. Reyes Jiménez de Garnica.
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Cada dia, aprenen quelcom de les Sagrades Escriptures. Ex-

cepte per Quaresma, el dejuni és igual tot l’any. Per Pentecos-

ta es manté la tradició eclesiàstica de suprimir el sopar i limi-

tar-se a l’esmorzar de migdia”.4

Aquest programa de vida monàstica té ressò en alguns dels 

costums observats segles després per l’Orde de Sant Jeroni. 

Jeroni també va traduir la regla de Sant Pacomi, la qual segu-

rament s’observava en part en els monestirs fundats per ell. 

Tot això, més la regla de Sant Agustí imposada per a la funda-

ció de l’Orde, conformen un cos de costums a observar pels 

jerònims moderns. Conceptes i preceptes que, a més, veurien 

la seva traducció en el pla arquitectònic.

Contemplar, encara que sigui de pas, la vida i obra de Sant Je-

roni, ens ajuda a comprendre el perquè d’alguns trets de l’or-

de que es va inspirar en ell. Veiem.

L’orde neix també de petits grups d’ermitans que veuen en la 

societat del seu moment històric manca de coherència amb 

el missatge evangèlic de Jesús. Són, d’alguna manera con-

testataris, almenys en el seu origen. Sant Jeroni, en la seva 

etapa eremítica, apunta fortament aquest tret. Com a ermità 

que és, emprèn el que s’anomena la fuga mundi, la fugida del 

món, allunyant-se de tota comoditat, castigant el seu cos amb 

dejunis i penitències, sotmetent-se al celibat com a manera 

d’ofrena a Déu. Els jerònims recullen tot això ubicant els seus 

monestirs lluny de les ciutats, al desert, és a dir al despoblat. 

José Antonio Ruiz resumeix a Los monasterios jerónimos es-

pañoles la situació arquetípica d’una casa jerònima amb tres 

característiques: 

“en lugar apartado e inaccesible, en el caso de la preexisten-

cia de un grupo de ermitaños; en las afueras de lugar poblado, 

a más de media legua -más de 2,5 kms- cuando se trata de una 

ermita, y nunca en las costas o islas”. 

Tot seguint Jeroni, també trobem dins dels seus costums di-

versos tipus de dejunis depenent de les festivitats religioses. 

I el celibat és una altra de les seves normes. 

Jeroni, dins del seu itinerari vital, revalora la vida en comuni-

tat en deixar enrere el desert. Segles després, els jerònims es 

conformen com a “ermitans que viuen en comunitat”. Dedi-

quen hores de la seva jornada a romandre a soles i en silenci 

i hores pel tracte comunitari. Aquest tret també pren forma 

en el disseny arquitectònic de les seves cases. L’arquitectu-

ra jerònima, doncs, s’inspira en els aspectes eremítics i ceno-

bítics de Sant Jeroni. Per això, segons José Antonio Ruiz, el 

monestir és concebut com “un edifici construït ex profeso pels 

anacoretes per a la celebració de l’ofici diví en comú”. Obert i 

tancat queden paradoxalment associats. La clausura no aïlla, 

sinó que uneix.

L’estima per les Escriptures i per una vida dedicada a la pre-

gària és una altra característica fonamental de Sant Jeroni, la 

qual ocupa un lloc cabdal en la vida dels seus seguidors. Els 

jerònims dediquen de vuit a catorze hores, depenent de les 

festes religioses, a romandre al cor de l’església seguint l’Ofi-
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ci Diví. El cant, la meditació de les Escriptures, les celebraci-

ons litúrgiques, el silenci, són part de la “jornada laboral” del 

monjo. Els jerònims van ser famosos per la cura de la litúrgia 

en general: per la manufactura dels seus cantorals i llibres li-

túrgics, la roba i ornaments, les celebracions carregades de 

rituals...

L’hospitalitat i la caritat que va observar Jeroni, sobretot en 

l’última etapa de la seva vida a Terra Santa, no va ser passa-

da per alt en els monestirs jerònims. La dignitat de les seves 

hostatgeries era famosa, així com el tracte que dispensaven a 

tot aquell que s’acollís a casa seva, sense que importés el seu 

origen social. Les cases jerònimes van arribar a ser veritables 

hostals reials. Des de la seva creació, els monarques en els 

seus viatges s’hostatjaven setmanes i fins i tot mesos amb els 

jerònims, molts dels quals van ser els seus confessors i conse-

llers. Del pa i el menjar que es feia en les seves cuines i forns, 

sempre es produïen excedents que eren destinats a qui no en 

tenia. Feien el mateix amb els remeis que fabricaven a les se-

ves botigues i farmàcies.

El claustre

Els monestirs Jerònims tenen dues zones perfectament dife-

renciades: el claustre i l’església. Ens aturarem ara en el claus-

tre. En l’orde jerònim existeix el claustre per antonomàsia, al 

qual anomenen Principal o Processonal. Amb el temps i per 

raons funcionals, van anar afegint fins a tres claustres més en 

algunes de les cases, però que són definits claustres només 

per la seva forma, no perquè competeixin amb el Principal. 

Aquests claustres són el de l’hostatgeria, el de la infermeria i 

el de la porteria.

El claustre de la Murtra data de la segona meitat del segle 

XV i deu la seva traça als mestres de cases Jaume Alfonso i 

Pere Basset. Alfonso va ser també constructor del claustre 

de l’antiga abadia de Montserrat. La pedra vista prové de les 

canteres de Montjuïc i de Girona. La resta de la construcció 

és de material de la zona. La comunitat posseïa una bòvila on 

coure els maons, rajoles, teules, conduccions d’aigua, calç.

El claustre “únic” sol ser de dues plantes com a mínim. En la 

planta baixa es porta a terme la vida comunitària. Aquí es dis-

tribueixen les dependències en les quals interactuen els mon-

jos. En el cas de la Murtra són: la porteria amb el seu locuto-

ri i procuradoria, l’entrada a l’església, la sala capitular (avui 

desapareguda), la sala De profundis on es troba el rentamans i 

que comunica amb el refetoret i el refetor, i la cuina. En l’angle 

nord-est es troba el portal de l’Avemaria, el qual s’obria a un 

passadís que comunicava amb un segon claustre, inconclús, 

destinat a la infermeria.

El claustre alt era dedicat a les cel·les dels monjos i al dormi-

tori comú dels novicis. Des del claustre alt s’accedia també al 

cor de l’església. L’ala de llevant del claustre, sobre la capella 

del Sant Crist, acollia la “llibreria del cor”.

Aquesta divisió entre l’espai comunitari i el personal fa que 

ens adonem de la doble vessant dels jerònims: cenobítica i 

eremítica. El claustre tenia tres funcions. La primera, ser 
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lloc de processons. El llibre de costums de la comunitat de la 

Murtra, del 1789, ofereix informació fins al mínim detall de 

com devien desenvolupar-se aquestes processons: caminant 

de dos en dos, guardant entre uns i altres la distància que hi 

ha entre pilar i columna, donant orientacions sobre els orna-

ments amb els quals vestir segons les festes... Les processons 

evocaven d’alguna manera el pelegrinatge, l’anadura comuna 

dels frares.

La segona funció del claustre és, precisament, guardar la clau-

sura, tant en la planta baixa, on es practicaven els costums de 

la comunitat i totes les zones comunitàries, com en la planta 

alta, on es trobaven les cel·les dels monjos. Els monjos, al tan-

car la porta de la clausura darrere la porteria, consideraven 

que tancaven fora el món. Això es tradueix en que ells no es 

consideraven tancats, sinó alliberats del món. Estem, doncs, 

dins d’un claustre que en tancar-se en ell mateix, paradoxal-

ment fa que el subjecte s’obri cap a la transcendència. És la 

intimitat que desvetlla. El buit habitat. Bona part de l’itine-

rari vital del monjo es materialitza en allò que simbolitza el 

claustre.

La tercera funció del claustre és la de cementiri. En el terra 

d’algunes de les galeries de la Murtra trobem encara làpides 

que cobreixen antigues criptes, igual  que al passadís de l’es-

glésia i les capelles laterals. Per col·locar aquestes làpides es 

triaven els llocs més transitats com a senyal d’humilitat. En 

morir tornem a la terra, la qual és trepitjada per tothom.

Per aquests motius, en el claustre es guardava un especial si-

lenci i estava reservat sols per a la comunitat. Simbòlicament, 

el claustre evoca “el cicle”. En la crònica de Sant Jeroni de la 

Murtra, amb freqüència s’anomena les galeries “els carrers 

del claustre”. Per aquests carrers discorria la vida del mon-

jo. Aquí es condensava el temps de la vida quotidiana, amb la 

seva rutina i rituals, la repetició que anava omplint les hores 

del dia. També s’anava trenant el temps de la història, els es-

deveniments puntuals que van fer de la Murtra l’escenari de 

moments clau per a la vida de la comunitat, del país i del món 

i també el temps de les històries particulars de cada monjo 

que va anar esculpint arrugues en els seus rostres. Per últim, 

el temps sense mesura humana, l’eternitat , sostenia com un 

baix continu l’existència de Sant Jeroni de la Murtra.

L’arquitectura de recintes com els monestirs s’inscriu dins del 

que es coneix com “arquitectura d’allò sagrat”. La seva funció 

es portar-nos del visible a l’invisible, d’allò trivial al transcen-

dent, de l’efímer a l’etern. Les línies rectes s’associen al pla 

terrenal, horitzontal. Les línies corbes a la volta del cel. Així, 

en un claustre com el nostre, on s’intersecten les línies rectes 

i les corbes, el cel i la terra resten units. L’experiència trans-

cendent de qui circula per ell “és la d’estar en el cel sense dei-

xar de trepitjar la terra”.

Un detall també simbòlic són les seves voltes. Sabem que són 

del gòtic tardà, és a dir, quatripartites i amb clau de volta. 

Cada volta és com una evocació del cel. Del centre de la volta 
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Claustre del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges.  Autor: desconegut.
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penja una clau, aquest element circular que recull bona part 

de les tensions dels arcs. Les claus de la Murtra contenen en 

la seva majoria imatges de santes i sants, la Mare de Déu i en 

tres cantonades imatges de Jesús ressuscitat, a més d’alguns 

motius heràldics de benefactors. Clau en castellà vol dir clave 

o llave, doncs aquestes claus de volta contenen motius hagio-

gràfics que fan de “claus” per obrir-nos a una altra dimensió: 

el cel. És a dir, servien al monjo en el seu moment, i a nosal-

tres ara, per interessar-nos en aquells personatges retratats 

en pedra que ja han accedit al cel i ens conviden a seguir-los.

El claustre de la Murtra, segons s’ha comprovat matemàtica-

ment, està inscrit en les dimensions àuries, on cada part guar-

da relació proporcional amb el conjunt. És a dir, que la seva 

traça es troba sota les regles de la proporció i li concedeix 

harmonia i bellesa. Ja des de Pitàgores i els seus seguidors es 

considerava que l’Univers “estava interpretant una melodia, 

anomenada música celestial”5 i es va associar a cadascuna de 

les notes musicals a una fracció matemàtica. Aquestes fracci-

ons o proporcions musicals van jugar un paper molt destacat 

en l’estètica gòtica.6

Observant el claustre, des d’aquesta proporció musical, po-

dem veure en la planta baixa que cada galeria està formada 

per set parelles d’arcs que s’obren al jardí, la qual cosa fa al·lu-

sió tant a l’escala musical com als dies de la setmana. I si con-

siderem el número de voltes per costat resulta el vuit, és a dir 

una octava musical. La planta alta guarda una altra proporció, 

són quinze els arcs rebaixats que s’obren al jardí i simbolitzen 

una doble escala musical.

Estudis matemàtics del claustre de Sant Jeroni de la Murtra 

mostren la proporció que existeix entre cada una de les se-

ves parts. Rectes i corbes; amplades, llargàries i alçades. Tot 

inscrit en antigues maneres de mesurar i calcular com són la 

cana, el peu i el palm,  que també ens remeten al cànon de la 

figura humana.

No menys important és el jardí del claustre. La presència de 

vegetació també és un motiu de contemplació dels cicles na-

turals: els de les plantes i dels animals i els nostres. Som és-

sers caducs, amb estacions, amb dies i nits. Éssers temporals. 

El jardí claustral també evoca el paradís terrenal, on hi havia 

plantes de totes les espècies. La distribució vegetal actual se-

gueix aquesta idea i reparteix en quatre quarters plantes aro-

màtiques i remeieres, plantes de flor, hortalisses i fruiters. Un 

centenari arbust de murtra, que diuen és un rebrot d’un més 

antic, vetlla per la toponímia de la casa.

La murtra és el nom que rep en català aquest arbust. En valencià 

es conegut com a murta. En castellà, mirto, paraula que prové 

del llatí myrtus. En grec myrtia, que vol dir “perfum”. En àrab 

l’anomenen arrayán, ar-Rayhan o Rihan, que també es tradu-

eix com l”aromàtic”. En hebreu se’l coneix com hadás. Aquests 

noms ens indiquen la seva presència en diverses geografies 

del Mediterrani. En les cultures i regions d’alguns dels seus 

pobles, la murtra apareix des d’antic. Per citar tres exemples: 

els grecs feien corones amb aquest arbust per a la núvia i el 

nuvi, les quals anaven unides per un cordill fent al·lusió a la 

unió nupcial; la murtra simbolitza la fecunditat i la fidelitat. 

Els àrabs preuaven el valor ornamental de la murtra; a l’Al-



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

147

hambra de Granada existeix el famós “patio de los arrayanes”. 

Els jueus inclouen el hadás (murtra) en algunes de les seves 

celebracions religioses, com la festa de les Cabanes o Taber-

nacles, on fan servir les branques per fer el sostre d’una ca-

bana; o la festa de Sucot, en què empren quatre vegetals, un 

dels quals és la murtra.7 

Els claustres jerònims es caracteritzen per tenir una font al 

mig. En el cas de Sant Jeroni de la Murtra, la font és monu-

mental, les seves dimensions són potser de proporcions massa 

grans comparades amb l’àrea del claustre. La font es va acabar 

d’esculpir el 1502, és de pedra de Montjuïc i va ser molt elo-

giada per Felip II en la seva visita al monestir. La seva forma 

és octogonal, els costats no són plans, sinó còncaus amb un 

cert aire oriental. El número vuit, a més de l’octava musical, 

fa al·lusió a la plenitud de la creació, ja que set són els dies de 

l’esmentada creació dins de les creences judeocristianes i el 

vuitè número correspon a la presència de Jesús, que ve a re-

novar el sentit de la vida. La triple filera d’esglaons segueix la 

forma còncava dels costats, però multiplicant-se en número. 

Vista des del cel, aquesta font és com una estrella que irradia.

En el jardí de la Murtra també trobem un antic pou traslla-

dat al monestir cap al 1469, gràcies a una petició de la comu-

nitat al Consell de Cent de Barcelona. En assabentar-se que 

aquest pou seria desmuntat, es van atrevir a demanar-lo i els 

va ser atorgat. Per la seva forma i funció, el pou també és un 

element simbòlic que connecta diversos ordes: el subsòl, la 

terra i el cel.

L’església

Juntament amb la vida en el claustre, l’església era l’altre pi-

lar de l’estructura monàstica jerònima. L’església acull el cor, 

on els monjos passaven gran part del dia i de la nit cantant i 

pregant, seguint la Litúrgia de les Hores. Com tot orde con-

templatiu, el seu ofici és pregar per la humanitat. Des de la 

seva clausura és la manera de romandre units a la societat. 

L’església, juntament amb l’hostatgeria i la porteria, era el lloc 

d’evangelització dels frares cap al poble.

L’espai en l’església jerònima queda dividit, d’acord amb la 

seva funció, de la següent manera:capella major i creuer per 

a la litúrgia i enterraments; nau i sotacor pels fidels; cape-

lles laterals per a misses privades i enterraments particulars 

i cor per a la comunitat. Aquesta distribució genera espais 

on discorre allò públic i privat. El cor i el presbiteri són una 

extensió de la clausura, ja que estaven dedicats sols a la co-

munitat. Les capelles, igual que el presbiteri, estaven enrei-

xades, la qual cosa feia d’aquests espais propietat privada. 

L’únic que no quedava constret a aquestes segmentacions 

territorials era el cant, que es propagava per tots els racons 

de l’església.

Els monestirs jerònims solen tenir església de nau única. Adop-

ten aquest model dels cartoixans i el porten a la seva màxima 

potència. El cor és alt i es situa als peus de la nau. S’hi acce-

deix des del claustre alt, on tenen la seves cel·les els monjos i, 

des d’ací, es comunica amb l’estança anomenada “llibreria del 
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cor”, on s’emmagatzemen els cantorals i altres llibres neces-

saris per a la Litúrgia de les Hores. El que fa la diferència amb 

una església cartoixana és precisament que el cor d’aquesta 

última es troba al nivell de la nau i el de la jerònima és elevat. 

Això s’explica perquè algunes de les celebracions dels jerò-

nims són obertes al poble o als hostes i el fet de tenir un cor 

elevat permet conviure-hi sense trencar la clausura.

Entre el cor i la capella major o presbiteri cal tenir una bona 

visibilitat per tal de seguir el ritme de les celebracions. Per 

aquest motiu, en moltes esglésies jerònimes s’eleva  també  

l’altar  amb  escalinates  que  arriben a tenir fins a tretze  

esglaons. En el cas de la Murtra no va ser necessària tanta 

alçada, ja que la nau no és gaire gran i el cor ocupava una àrea 

equivalent gairebé a la meitat.

Segons José A. Ruiz: 

“El monje oraba en solitario en la celda, auténtica fortaleza, 

pero en comunidad lo hacía en el coro, donde el canto alcan-

zaba notables cotas de perfección, pero también de duración. 

El mucho tiempo en el rezo de los oficios, ocho horas como 

mínimo, que podían alargarse hasta catorce en las festivida-

des solemnes, se debe a la lentitud con que eran realizados. 

Si la estrofa era larga, se decía más rápido, si corta más len-

tamente, hasta durar el tiempo determinado y todo debía ha-

cerse con el pensamiento puesto en el significado de la pala-

bra, que no podía ser una vana recitación hueca y carente de 

sentido...”8

El cor es complementava amb la presència de l’orgue, el qual 

es disposava per un costat sobre balcons volats. En el cas 

de l’església de la Murtra, el balcó de l’orgue estava sobre 

la capella de Sant Bernat, la del mig de la nau al costat de 

l’Evangeli. Al llarg de les cròniques de la Murtra trobem que 

feien construir orgues amb freqüència, és a dir, que els ana-

ven renovant. La música era part essencial de la litúrgia dels 

jerònims.

A la nau única s’adossaven les capelles laterals en cada tram. 

Aquestes capelles estaven enreixades i es comunicaven entre 

si per portes i passadissos, els quals arribaven fins al presbi-

Espai de l’antiga església on s’observen el lloc que ocupaven les capelles laterals, 
2016. Museu de Badalona . Arxiu d’Imatges. Fotografia: Antonio Guillén Pastrana.



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

149

teri. Cada capella era sufragada per particulars i funcionava 

com a mausoleu familiar o com a cementiri de la comunitat. 

Les dedicacions de les capelles de la Murtra van ser, al costat 

dret o de l’Epístola: la Verònica, ara capella de l’Esperit d’As-

sís dedicada a la pregària interreligiosa; la de Nostra Senyora 

o la Immaculada; la dels Set goigs de Maria, després del Rosa-

ri i ara de Santa Maria de la Claraesperança. A la capçalera, la 

capella major o presbiteri, dedicada a la Nativitat de Jesús. Al 

costat esquerre, o de l’Evangeli, la de Sant Miquel; la de Sant 

Bernat i la del Sant Crist. Aquestes tres últimes, desaparegu-

des per l’incendi del 1835.

Al pati d’entrada s’obre la capella de Sant Sebastià, la qual 

feia de capella externa i d’accés a l’església als seglars. Va ha-

ver-hi també altres capelles ja desaparegudes, com la dels Set 

diaques, ubicada al costat del presbiteri després de la del Ro-

sari; la de Nostra Senyora dels Àngels, a l’interior del jardí del 

claustre, la qual va durar molt poc perquè impedia la vista de 

la font i el jardí en sortir de l’església i per últim, una capella 

claustral dedicada al Sant Crist, transformada després en es-

cala per a comunicar el claustre amb l’Obra Nova. 

La capçalera de la nau de l’església és poligonal, com és cos-

tum en les esglésies jerònimes. Està orientada a la sortida del 

sol, pels seus finestrals de colors s’il·luminava la nau a l’alba. 

Als peus, sobre el cor, es trobava la rosassa, a la qual anome-

naven “la O del cor”, obertura per la qual entrava el sol del 

capvespre, que il·luminava de nou l’església en les últimes ho-

res solars. 

En l’església també era imprescindible el campanar per a cri-

dar a la comunitat i els hostes als oficis, a més de comunicar 

altres eventualitats com enterraments i marcar l’horari de la 

comunitat. El campanar de la Murtra va ser reformat diver-

ses ocasions i la seva torre esvelta només serveix per acollir 

les campanes.

L’església i el claustre s’articulaven de diverses maneres. En la 

part alta, el cor es comunicava al mateix nivell de les cel·les, 

així els monjos podien entrar i sortir sense necessitat de bai-

xar escales, a més de no trobar-se amb els seglars. En la planta 

baixa, la porta de l’església, situada en l’angle sud-est, era el 

lloc d’entrada i sortida de les processons. El flux era constant 

entre claustre i església, durant el dia i la nit. 

L’església de la Murtra, dedicada a la Nativitat de Jesús, va 

ser construïda en la primera meitat del segle XV. Posterior-

ment va ser ampliada i acabada en el primer terç del segle 

XVI per Tomàs Barsa, constructor també de la Casa d’Estudis 

de Barcelona (és a dir, la Universitat, ubicada aleshores a les 

Rambles), de l’església de Dosrius i, amb Pau Mateu, del Pati 

dels Tarongers de la Generalitat. L’any 1835 va ser incendiada 

després d’haver patit el monestir la desamortització de Men-

dizábal prèviament. De l’església resten part de l’absis i les 

capelles laterals del costat de l’Epístola, així com el campanar. 

Les voltes i murs de la nau i les capelles del costat de l’Evan-

geli es van perdre completament. L’any 1993 va ser excavada 

la nau central i la capella del Crucifix, gràcies a un programa 

del Museu de Badalona, i es va arribar fins al nivell original, 
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Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, 2016. Museu de Badalona . Arxiu d’Imatges. Fotografia: Antonio Guillén Pastrana.
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on van trobar part del paviment i les tombes. A començaments 

del segle XXI va ser consolidat l’absis i restaurada la pintura 

mural de l’ara capella de la Claraesperança.

La cel·la

Com hem comentat, el claustre alt acollia les cel·les. La cel·la 

és el veritable desert del monjo. Ahí és on es posa a prova el 

seu cor en mig de la solitud i el silenci. La cel·la és llit, escripto-

ri i oratori a l’hora. És una condensació del claustre, on el seu 

morador escolta amb més profunditat el resó dels seus pasos, 

on sols té accés ell.

En la cel·la es resol la vocació eremítica del jerònim. Sigüenza, 

l’historiador de l’orde, parla de la cel·la en els següents termes:

“Para yr aprovechando en las virtudes, y desnudarse de todos 

los hábitos viciosos, que entraron a vestir el alma por las ven-

tanas de los sentidos, el único remedio es la celda, donde como 

en un castillo fuerte se assegura de los asaltos de tres fuertes 

enemigos, ojos, oydos y boca; pues en la celda ni se oye, ni se 

vee, ni se habla, sino con Dios o con sus santos, o con la misma 

alma”.9

Trobem ressenyada cap al 1454 la construcció de les primeres 

cel·les que es van fer a la Murtra. Les ubiquen davant la lli-

breria. Possiblement es tracta de les desaparegudes cel·les de 

la galeria de llevant. Entre el 1498 i el 1501, enmig de penúries 

econòmiques, es van acabar de fer algunes cel·les i s’emblan-

quinaren amb guix: “Devien ser las que míran a la tramontana 

y las de la part del’hort...” Com a donatiu en la seva visita de 

l’any 1519, el rei Carles I va contribuir a construir les cel·les 

que es troben a la façana de migdia. Així veiem completats els 

quatre costats del claustre. Algunes cel·les singulars van ser 

la del prior, la de la sagristia o la del frare rellotger al costat 

del campanar o les que es va fer construir Joan Quintà al segle 

XV, o Jaume Ramon Vila al segle XVII, ambdós capellans que 

van passar el seus últims anys a la Murtra i van donar impor-

tants llibres, entre d’altres coses.  

Algunes de les cel·les que es conserven actualment tenen la 

següent distribució: la porta d’entrada és des del claustre, en 

l’angle dret de la cel·la esmentada. Per la porta s’accedeix a un 

passadís estret i a l’interior es generen dos espais, un dedicat 

a l’alcova, on es trobaria el catre del monjo i potser una taula 

de nit, i un altre on es trobaria l’scriptorium i possiblement un 

oratori personal. Una finestra s’obre a l’exterior del mones-

tir, en el mur oposat a la paret del claustre i  deixa lloc per a la 

contemplació del cel i la vegetació. A l’entrada de les cel·les i 

en d’altres ubicacions d’aquests recintes es troben encastades 

en els murs prestatgeries on el monjo podria col·locar llibres i 

d’altres objectes.

Altres dependències

Esmentarem dues dependències més degut al seu valor simbò-

lic dins de la casa seguint l’espiritualitat de Sant Jeroni: l’hos-

tatgeria i la infermeria, dos àmbits d’especial cura de la perso-

na. Rebia un tracte preferent tant aquell que acudia a hostat-

jar-se a la casa, com aquell que essent-ne part es trobava en 

situació vulnerable.
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Havíem comentat ja que els monestirs jerònims posseeixen 

més d’un claustre que, per raons funcionals, acollien diverses 

dependències i oficines de la casa. Els claustres són herència 

de l’arquitectura romana i permeten connectar diferents es-

tances a través de les seves galeries. En el cas de la Murtra, al 

claustre principal es va afegir el de la infermeria, el qual es va 

començar a edificar gràcies a l’impuls d’un mecenes anomenat 

Miquel Albanell10, qui desitjava fer-se una residència dins de 

la casa, la qual a la seva mort restaria a disposició dels mon-

jos. En realitat, mai no es va arribar a concloure com a claus-

tre i es va aixecar només una galeria orientada cap a migdia 

a manera de “corredor de sol” on els malalts i ancians podien 

tenir millors condicions. Probablement aquí es trobava la far-

màcia o botica, on els mateixos monjos elaboraven els remeis. 

Albanell, a causa d’un disgust amb la comunitat, va retirar la 

seva ajuda quan encara estava inconclusa l’obra.

El claustre secundari hostatjava també altres dependències, 

com l’anomenada “casa de les bugades”, és a dir, el safareig, 

on arribaven les aigües de la Fontsanta, una mina que diuen 

les cròniques que era la de millor qualitat de la casa. Les se-

ves aigües es repartien també a les premses de vi, la sagristia 

i el forn de pa, a més d’alimentar el safareig.

Des del començament, la Murtra va tenir lloc per als hostes, 

primerament a l’interior de l’edifici principal, després van 

construir unes habitacions on ara es troba la torre de defen-

sa, posteriorment es va edificar l’Obra Nova, a la qual deien 

hostatgeria “de dalt”, i per últim la definitiva, anomenada hos-

tatgeria “de baix”. Aquesta no comptava amb claustre (com 

altres hostatgeries de l’orde), però sí que es trobava a la part 

de ponent de la casa, i en primer terme pels visitants. Sant 

Jeroni de la Murtra se situava com a lloc de pas per als pele-

grins que anaven a Compostel·la, anant per Montserrat. La 

hospitalitat era característica essencial de l’orde, en paraules 

de Sigüenza: 

“La hospitalidad que en ella se exercita da buen testimonio 

desto. Es como un refugio de todos, pues no ay suerte algu-

na, ni estado de gente, que no se hospede sin asco en casa de 

S. Geronimo, ni ay casa de S. Geronimo que cierre la puerta a 

ninguno”.11

Segons José Antonio Ruiz: 

“... antes de que los monasterios tuvieran un claustro donde 

acoger a todo tipo de huéspedes, éstos se alojaban en celdas 

habilitadas para tal fin en el claustro Principal, en especial 

cuando se trataba de monjes, quienes junto con los familiares 

y seglares varones comían con la comunidad en el refectorio. 

Puesto que a la mujer le estaba prohibido la entrada al claus-

tro, es de suponer que se la reservaría alguna habitación jun-

to a la portería”.12

Els reis i nobles eren molt afectes a hostatjar-se en els mo-

nestirs jerònims, per la qual cosa molts es construïen estan-

ces o fins i tot petits palaus i cases adossades als convents. A 

la Murtra, el pas de monarques i nobles es veia reflectit en el 

fet de sufragar la construcció d’algunes de les seves depen-
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dències. Tal és el cas del refetor, construït amb diners de Joan 

II; la galeria de ponent del claustre, pels Reis Catòlics; el cor i 

les cel·les de migdia, per Carles I, entre d’altres dependènci-

es. També succeïa igual amb distingits eclesiàstics, com Joan 

Quintà o Jaume Ramon Vila, els quals van decidir passar els 

últims anys de la seva vida al costat dels monjos i per aquest 

motiu s’arreglaven estances dins del monestir per viure amb 

certa comoditat. Ramon Vila es va fer obrir una finestra des 

de la part alta de la capella de la Immaculada per seguir des 

d’allí les celebracions de l’església.

De l’antic cenobi jerònim a l’actual àmbit de repòs re-
ligiós i cultural

Durant quatre segles els monjos jerònims van habitar la Mur-

tra. El 1835, amb la desamortització i l’incendi parcial, el mo-

nestir va ser subhastat i va passar durant un segle per mans 

de diferents propietaris. En aquest període es va convertir en 

colònia d’estiuejants on prop de vint famílies passaven els tres 

mesos de l’estiu, transformant l’ús del lloc i, consegüentment, 

la funció de les seves estances. Les antigues cel·les es van con-

vertir en habitatges familiars; la cuina en botiga de queviu-

res; el refetor  en hospital, teatre, escola i per últim graner; les 

runes de l’església en quadres d’animals i magatzems; el jardí 

del claustre en jardí romàntic. Malgrat això, la presència hu-

mana va assegurar que l’antic cenobi no es perdés. 

La guerra civil espanyola va provocar que els estiuejants dei-

xessin de venir anualment a la Murtra. El monestir va patir 

els mals de la guerra i la postguerra. És així com el propietari 

del lot principal, Jaume Algarra i Postius, va posar a la venda 

la seva part del monestir i l’any 1947 va  passar  a  mans de  

Francisca Güell i López (Versalles, 1815-Barcelona, 1976) fi-

lla del mecenes de Gaudí, Eusebi Güell. Francisca el va com-

prar amb la idea de recuperar aquesta joia del gòtic català, 

no sols per la part  física, sinó també  per l’espiritual. Somiava 

restaurar-lo i transformar-lo en un recinte per a la solitud i 

el silenci que acollís persones sense  distinció  de  creences,  

idees ni origen cultural. 

Cap al 1970 Donya Francisca va conèixer el Dr. Alfred Rubio 

de Castarlenas (Barcelona, 1919-1996), capellà formador de 

persones, amb qui va començar a donar sentit al somni que te-

nia per a la Murtra. Es va crear, així, “l’Àmbit de repòs religiós 

i cultural”, que a la seva mort el 1976, va prendre el seu nom: 

“Francesca Güell”. En conèixer-se, ambdós van coincidir en la 

importància que tenen la solitud i el silenci per a les persones 

i per a la societat. Des d’aleshores es va anar conformant una 

hostatgeria nova on les persones poguessin fer estades de si-

lenci i solitud. A poc a poc es van anar fent obres de consoli-

dació i restauració de l’edifici. També es va restablir el culte 

catòlic amb missa dominical. 

Després de quaranta anys de la mort de Francisca Güell i vint 

d’Alfred Rubio, la Murtra va consolidant-se com un referent 

cultural i espiritual. Cada any passen centenars de persones 

per l’hostatgeria, que busquen  uns dies de solitud i silenci. 

També es treballa per posar en valor el seu aspecte patrimo-

nial, tot impulsant obres de millora i realitzant activitats cul-



Sumari◄◄

Carrer dels arbres 3 / 2018

154

turals i religioses. Durant els matins està obert a les visi-

tes de col·legis, entitats i tot tipus de grups i persones que 

s’acosten a conèixer-lo. Al llarg de l’any s’hi celebren troba-

des religioses i interreligioses, culturals i científiques a més 

de cicles de conferències i concerts i exposicions temporals. 

Es concedeix especial impuls a la creació des del silenci, i 

s’acullen intel·lectuals i artistes.

D’alguna manera, la vocació amb la qual va néixer Sant Jero-

ni de la Murtra es reelabora en aquest segle XXI: oferint-se 

com a recinte on es promou la solitud i el silenci i obrint les 

portes al diàleg amb la cultura contemporània.

Una aportació més de la Murtra al nostre temps és la cre-

ació d’una “xarxa de cases de solitud i silenci” en diferents 

llocs del món, a la qual s’anomena ja Red de murtras. Compta 

amb un espai web (www.murtras.org) on s’explica què és una 

murtra, com a sinònim de casa de solitud i silenci; es mostren 

quines murtres existeixen actualment i on es troben i s’ofe-

reixen materials de reflexió sobre la solitud i el silenci. 

Aquestes murtres han anat sorgint com a iniciatives de per-

sones que han viscut a Sant Jeroni de la Murtra o que conei-

xen la bondat d’aquest projecte i volen que persones d’al-

tres geografies i cultures en gaudeixin. A més de Sant Jeroni 

de la Murtra, les altres “murtres” que ja han obert les seves 

portes són: una al desert d’Atacama (Xile), dues més en zo-

nes rurals de Colòmbia, una a la República Dominicana i al-

tra a Cadis.

 Conclusió

600 anys després de l’arribada dels primers jerònims de la co-

munitat de la Murtra, tenim la sort  que gran part de l’edifici 

físic es conserva. Hi ha molt a fer per a posar-lo en valor com 

mereix, però si ens aturem a llegir les cròniques dels primers 

segles, podem comprendre que les coses que estan destinades 

a continuar no es fan en un sols dia ni amb la voluntat d’una 

sola persona. Es requereix temps, suma de voluntats i de cors, 

magnanimitat i bona intenció. 

El lema que es va triar per a aquest sisè centenari és “600 anys 

d’històries”, en plural, perquè s’ha volgut fer homenatge a les 

generacions de persones que han creuat per aquests murs. 

Sant Jeroni de la Murtra compta avui en dia amb un grup humà 

gran en tots els aspectes, que, d’alguna manera té l’honor i la 

responsabilitat que l’edifici material i espiritual continuï dem-

peus per a les següents generacions. Uns residents que des 

de fa més de quaranta anys han cregut en la solitud i el silenci 

com a patrimoni de la humanitat, una associació d’amics que 

des de fa 35 anys són un veritable suport moral i material per-

què això es pugui dur a terme, un grup de col·laboradores i 

col·laboradors que de manera més intensa els últims vint anys 

han posat el seu cor i temps en aquest projecte fent-ne també 

casa seva. I moltes persones que de forma desinteressada, des 

de diferents àmbits públics i privats, han estat sempre vetllant 

pel bé de l’antic cenobi. Sense deixar d’esmentar a tota la so-

cietat civil que, amb interès i curiositat, s’acosta a conèixer el 

patrimoni que representa la Murtra pel nostre temps.
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Sant Jeroni de la Murtra som les persones. He començat 

aquesta reflexió dient que el monestir era l’alter ego dels 

seus habitants;  s’hi condensava i s’hi reflectia allò que creien 

i com el vivien. Passejar avui per les estances de la Murtra ens 

convida, als contemporanis, precisament a això: a reflexionar 

en què creiem i com vivim això que creiem.
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SANT JERONI I SANT TERESA: RESSONÀNCIES
D’ESPIRITUALITAT I MÍSTICA

JAVIER MURIEL SANTURINO

Sant Jeroni de la Vall de Betlem o de la Murtra és un espai 

inspirador, envoltat de la bellesa de la creació, del Parc de la 

Serralada de Marina, amb el mar com a rerefons d’un quadre, 

a l’horitzó. Un marc patrimonial de gran valor històric, 

artístic, cultural i espiritual que, en un món actual on impera 

el materialisme i la velocitat, el consum massiu de dades i 

d’informació, apareix “davant l’agitació i la  persistent  sensació 

d’estar corrent sense direcció i sense sentit...”1 com un oasi de 

pau i de serenor. Diuen pensadors actuals que és cabdal per a 

la societat d’avui tornar a viure l’experiència del silenci, de la 

interioritat, de trobar-se amb un mateix, amb els altres... i “ser 

capaços d’albirar el fons que sosté totes les coses, l’horitzó que 

les amplia”.2 Ser persones “místiques” que han intuït quelcom 

de transcendent, que va més enllà de nosaltres mateixos, i 

anhelar amb la recerca una altra qualitat de l’existència, que 

doni i ompli de contingut la realitat de la pròpia vida.

Sis-cents anys és un recorregut important per a un lloc on 

s’han viscut moltes experiències que de manera inefable han 

quedat impregnades en les pedres i en els espais d’aquest ce-

nobi, prèviament masia, i reconvertit després en colònia d’es-

tiuejants, i avui àmbit de repòs religiós i cultural, lloc de soli-

tud i silenci, de música i paraula, de llibres i de coneixement, 

de treball, d’ora et labora, de compartir... 

La vocació d’un lloc no només la donen la matèria, la forma i 

la configuració de la topografia arquitectònica. Se sustenta 

també en l’invisible, en les experiències i els pensaments que 

deixen la seva empremta evanescent, com el so evocador de 

les campanes que sense tenir forma, forma part del paisatge. 

Amb aquestes humils pinzellades de reflexió, simples notes 

d’una suau melodia que viatja per l’aire, vull que facin resso-

nar els nostres cors i suggerir un pelegrinatge imaginari, no 

tant a la història o històries que van anar conformant aquest 

espai fisicoarquitectònic el monestir de Sant Jeroni de la Mur-

tra, sinó al cor i a les ànimes del monjos que van venir a viure 

en aquest evocador espai. Un patrimoni immaterial que per-

dura, de l’ànima del lloc, de la seva essència. 

Espiritualitat i mística són paraules que es poden presentar 

com ambigües, a causa del seu ampli espectre de significació 

Arquitecte Tècnic i Gestor de Patrimoni. Facultat Antoni Gaudí
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i significat. Són conceptes tan amplis i suggeridors que es ne-

cessitarien hores i hores per esbrinar-ne tota la profunditat. 

Es tracta, doncs, més aviat de gaudir de les intuïcions que 

aquestes paraules, pensaments i reflexions aporten.  

Espiritual vol dir de l’esperit, esperit lliure; és la nostra lliber-

tat d’esperit, que omple el nostre ésser humà, que ens dóna la 

capacitat d’estimar i de ser estimats.

Karl Ranher comenta que el cristià del segle XXI serà un mís-

tic o no serà, però s’intueix que això té validesa per a la rea-

lització personal i social fora de l’àmbit estrictament religiós 

o creient.

Utilitzant el llenguatge simbòlic podem dir que ser místics és 

com poder veure-hi  per 3 ulls: el dels sentits, el de l’intel·lec-

te i l’espiritual.

La mística, doncs, representa la 3a dimensió que no només 

dóna relleu, sinó també vida. Reduir l’existència al que capten 

els nostres sentits o a la raó, redueix l’home i la dona a una es-

pècie més entre els éssers vius. L’home no és només semblan-

ça de Déu, Font, Inici, Causa... és també imatge de la Realitat, 

un microcosmos que reflecteix el conjunt del macrocosmos.

A vegades hem reduït la mística a fenòmens tan extraordi-

naris o esotèrics i l’espiritualitat a una educació del l’esperit. 

“L’experiència de la Vida” podria ser la descripció més breu 

de la mística. El que passa sovint és que no vivim en plenitud 

perquè la nostra experiència no és completa i vivim distrets 

o només superficialment. Per tant, aquesta experiència de la 

Vida és corporal (què), intel·lectual (perquè) i espiritual (com) 

al mateix temps.

La mística no és un privilegi d’uns quants escollits, sinó la ca-

racterística humana per excel·lència. Som animals espiritu-

als “moguts per una ànima”, que ens anima i que també inclou 

l’esperit. Podem dir que mística i espiritualitat són dos con-

ceptes que poden ser diferenciats, però no separats. Tothom 

és una persona mística, tot i que sigui en potència.

L’autèntica mística no deshumanitza, sinó que fa veure que la 

nostra humanitat és més que pura racionalitat. A continuació 

citarem alguns autors que ens poden donar llum al respecte.

Segons el màrtir Justí: “L’experiència mística és aquella que 

ens permet gaudir planament de la Vida”, i Sant Agustí: “Fides 

enim est vita animae” (La fe és la vida de l’ànima).

“Philosopus sempre est laetus” (el filòsof sempre està ple de 

goig) i “L’home ha se ser feliç perquè existeix” (Ramon Llull).

Per fer aquest recorregut comencem per aquell que va donar 

nom al monestir i a l’orde ja quasi extinta (actualment només 

queda una comunitat de monjos al monestir del Parral a Segò-

via) i que el va habitar fa 600 anys. A mitjan segle XIV, la rela-

xació dels ordes monàstics i mendicants porta a l’increment de 

grups reformistes que, volent seguir rigorosament les regles 

monàstiques, cerquen la perfecció fent vida eremítica en ere-

mitoris. Són molt freqüents a Itàlia, on molts d’aquests grups 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vida_erem%C3%ADtica
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es posen sota l’advocació de sant Jeroni, eremita del segle IV. 

Els seus membres, anomenats jerònims, fan servir darrere el 

seu nom les sigles O.S.H. Ordo Sancti Hieronymi, que és un orde 

religiós de tipus monàstic fundat el 1373 a San Bartolomé de 

Lupiana, a partir d’una comunitat d’anacoretes. 

El ressò de Sant Jeroni 

Els jerònims volen aconseguir la unió amb Déu mitjançant 

la vida contemplativa, l’estudi, el treball i la pregària, inspi-

rant-se en la vida de sant Jeroni d’Estridó com a model per 

arribar a la perfecció evangèlica. Els monjos tenen com a re-

gla la de Sant Agustí, amb elements d’escrits de sant Jeroni 

i dediquen el matí al treball al monestir i les tardes a la vida 

contemplativa i intel·lectual. Un dels seus principis rectors 

és la humilitat de cada monjo i de l’orde, vivint en l’austeri-

tat i la pobresa. Això ha portat l’orde a refusar l’honor dels 

altars als seus membres, ja que considera que és un honor 

immerescut.

Eusebi Jeroni Sofroni o sant Jeroni va néixer a Estridó l’any 

340 i va morir a Betlem el 30 de setembre de l’any 420. Fou 

un escriptor i religiós romà, un dels principals teòlegs dels 

inicis de la Patrística. És venerat com a sant a tota la cristi-

andat i és un dels Grans Doctors de l’Església. Els seus pares 

eren cristians. El seu pare Eusebi li va donar una educació 

liberal i el va enviar a Roma per seguir els estudis: va estu-

diar-hi grec, llatí, retòrica i les diferents branques de la fi-

losofia. Llavors es va batejar a la Gàl·lia i va visitar Trèveris. 

Va transcriure els comentaris d’Hilari sobre els salms i va Quadre de Sant Jeroni al refetor del monestir. Fotografia: Javier Muriel.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_religi%C3%B3s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_religi%C3%B3s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_mon%C3%A0stic
https://ca.wikipedia.org/wiki/1373
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lupiana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jeroni_d%27Estrid%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Jeroni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADstica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Doctors_de_l%27Esgl%C3%A9sia
https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8veris
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salms
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quedar impressionat de la vida religiosa, a la qual va decidir 

dedicar la seva vida. Va tornar a Roma i el 370 vivia a Aqui-

leia i va començar el seu primer assaig teològic, De Muliere 

septics percussa. Una causa desconeguda (Subitus turbo me a 

latere tuo convulsit) el va fer marxar el 373 cap a l’est junta-

ment amb Innocenci, Evagri i Heliodor i va creuar Tràcia, Bi-

tínia, Galàcia, Pont, Capadòcia i Cilícia fins a Antioquia, on 

Innocenci va morir de febre i ell mateix es va posar malalt. 

Allà va decidir abandonar l’estudi dels autors profans i dedi-

car-se únicament a la vida contemplativa. Després d’escoltar 

Apol·linar, bisbe de Laodicea, es va retirar el 374 al desert 

de Calcis, on va romandre quatre anys en la més rígida ob-

servança de les pràctiques dels monjos ascetes i durant els 

quals va estudiar l’hebreu. Fou ordenat prevere amb exemp-

ció d’exercir els deures regulars dels eclesiàstics. Va anar 

aleshores a Constantinoble, on va romandre uns tres anys 

i on va gaudir de l’amistat de Gregori Nazianzè, va perfec-

cionar el seu grec i va fer algunes traduccions, entre elles, 

la crònica d’Eusebi de Cesarea. Es va establir a Betlem, on 

Jeroni fou abat del monestir de monjos, i en aquest retir va 

romandre la resta de la seva vida, treballant com a abat i es-

crivint llibres. En aquest temps els pelagians van assaltar el 

monestir i Jeroni es va escapar amb dificultat i va romandre 

dos anys fora (416-418). Va tornar el 418 i va morir el 30 de 

setembre del 420.

L’orde jerònim pot i ha de qualificar-se de contemplatiu, ja 

que encara que els seus individus confessaven, predicaven i 

exercien altres ministeris sacerdotals, es proposava com a fi 

principal el culte diví i la santificació dels seus religiosos. Al 

principi eren solitaris i ermitans, i va adquirir forma en època 

relativament recent per mitjà de l’associació d’aquests en el 

segle XIV, forma indefinida fins que Martí V en 1429 va apro-

var la regla.3

Escut heràldic de Sant Jeroni de la Murtra pintat per Jaume Vila en la seva obra 
de la Noblesa, tomo III, full 171.

https://ca.wikipedia.org/wiki/370
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El místic no és insensible al dolor humà, però és realista i no 

admet la tragèdia, sobretot la de la mort. La mística no té to-

tes les respostes, però sí ens ensenya l’actitud de no caure en 

la desesperació i permet un somriure sincer, tot i que sigui en 

un món de sofriment.

El fenomen de la corrupció no és nou, ja en parlava sant Jeroni 

quan deia: “Corruptio optimi pessima” (la corrupció del millor 

és la pitjor), exposant que van ser els àngels superiors els que 

van caure a l’infern. Sant Jeroni ens recorda amb la seva vida 

que l’egoisme corrou l’ego.

Sant Jeroni va ser nomenat Doctor i Pare de l’Església i és el 

sant que inspira  l’Orde Jerònim que va tenir seu al monestir 

de la Vall de Betlem o de La Murtra.

La clau de volta d’accés al claustre des de la porta principal 

està coronada per quatre àngels que toquen instruments mu-

sicals que li donen més realç i importància, i està dedicada a 

l’advocació de sant Jeroni penitent. És freqüent la seva imat-

ge d’anacoreta, oint el so de les trompetes del Judici Final to-

cades pels àngels. Sant Jeroni parla diverses vegades de la 

imminent arribada del Judici:

”...Escucha cómo resuena desde el cielo la trompeta, mira cómo entre 

nubes avanza nuestro caudillo armado para hacer la guerra al orbe 

de la tierra, y una espada de dos filos, que sale de la boca del rey, va 

segando cuanto encuentra delante” i “Ya sea que beba, que coma o 

que duerma, siempre me parece oír la terrible trompeta resonando 

en mis oídos diciendo: Levantaos, muertos, y venid al Juicio.” 

Els atributs de la decoració iconogràfica mostren sant Jeroni 

agenollat com un anacoreta (és anomenat a vegades com un 

altre Joan Baptista), dins d’una gruta i mirant cap a un Crist 

crucificat, colpejant-se el pit amb una pedra com descriu en 

una de les seves epístoles a santa Eustòquia:

“Mientras viví en aquella inmensa soledad, permanentemente 

abrasado por los rayos del sol...; mi piel, seca y renegrida como la 

de los etíopes, sin carne que cubrir se adhirió a mi esqueleto... Re-

cuerdo haber gritado durante días y noches, golpeando mi pecho 

sin descanso hasta que el Señor me concedía algo de tranquili-

dad”.

Els dos xiprers que s’observen darrere seu poden fer referèn-

cia a l’etimologia del nom segons la llegenda àuria que diu que 

Jerònim és dit de “gear”, que vol dir sant, i de “nemus”, que és 

arbreda. És per aquest motiu que els artistes es van inspirar a 

representar el sant en un bosc, així com el lleó que l’acompa-

nya, que fa referència a l’episodi llegendari de l’aparició d’un 

lleó al monestir de Betlem, on estava amb altres monjos. Els 

vestits de color roig i el barret cardenalici que es veu davant 

seu són un anacronisme, utilitzat en la iconografia de sant Je-

roni per subratllar el seu ofici i dignitat com a secretari de 

sant Damas. També són molt representades les temptacions 

de sant Jeroni al desert i el sant assotat pels àngels, i és fre-

qüent la seva imatge d’anacoreta oint el so de les trompetes 

del Judici Final tocades pels àngels.
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Ressò de Santa Teresa

Posteriorment va viure una altra figura que voldria destacar en 

el nostre pelegrinatge per l’espiritualitat i la mística. Es tracta 

de Santa Teresa de Jesús4, una de les dones més fascinants del 

cristianisme, i que va ser font d’inspiració i va tenir una influ-

ència singular en la vida espiritual dels monjos que van poblar 

aquest monestir de Sant Jeroni de la Vall de Betlem.

Entre les lectures de Teresa de Jesús figuraven les Epístoles 

de Sant Jeroni, que va llegir gràcies al seu oncle Pedro de Ce-

peda, durant la convalescència d’una greu malaltia, i que l’aju-

darien a decidir-se per prendre els vots i entrar al convent de 

les carmelites. Aquesta relació i influència també es pot ob-

servar en l’epistolari de la santa d’Àvila, que deixa una forta 

empenta en la seva espiritualitat i en la seva concepció del 

“Ars Morendi”.

“En sus cartas de consuelo, Santa Teresa alienta a los afligidos 

para que tengan confianza en Dios y permitan que la resignación 

cristiana a la voluntad divina cure su pena. A menudo Teresa les 

recomienda a los desconsolados que soporten sus tribulaciones 

con resignación y alegría. Sus motivos de consolación son tanto 

personales como sociales porque en su corazón siente su propio 

dolor personal además de la obligación social de apaciguar la tris-

teza de sus parientes y de sus amigos. Santa Teresa extrae de sus 

lecturas, específicamente las de San Jerónimo y San Agustín, su 

propia formación filosófica de consuelo. La epístola consolatoria 

de San Jerónimo, «Ad Heliodorum consolatoria», sirve de modelo 

de la continuidad entre lo clásico y lo cristiano. En las Confesio-

nes construye San Agustín su consolatio mortis sobre la doctrina 

de la resurrección, después de ofrecernos distintas reacciones a 

la pérdida, primero como pagano y luego como cristiano. De esta 

misma tradición cristiana Santa Teresa comprende el contemptus 

mundi, el concepto medieval del desprecio de los bienes tempora-

les. Le aconseja a su hermano, don Lorenzo de Cepeda, que la feli-

cidad última no proviene de los bienes y las fortunas materiales.”5

El místic tolera les doctrines establertes, però no hi diposita  

la seva fe. Santa Teresa això ho afirma quan escriu: “No me 

mueve mi Dios para querete, el cielo que me tienes prometido” 

Es tracta d’una contemplació però amb l’acció (que és la part 

constitutiva de l’experiència). Un coneixement sense amor es 

limita a teixir relacions entre diversos pensaments, però amb 

poca o cap rellevància per a la vida particular de l’individu i 

per a l’existència humana. Però aquí es tracta de “canviar el 

món i no solo interpretar-lo” com diria més tard Carl Marx. El 

significat  de  la  vida  a  la  terra  és  portar la  terra  al  cel, 

“in-formar” del diví (en la forma donar esperit), perquè la vida 

sigui verdaderament humana, feliç i bella. Veure la creació 

com explosió de l’amor diví. Durant molt de temps la mística 

ha estat identificada amb un monopoli de ments privilegiades 

o de gent espiritual i devota, de la qual volia lliurar-se també 

santa Teresa, ja que també “entre  los  pucheros  anda  Dios”. 

L’experiència  mística manté l’equilibri entre tancar-nos 

en nosaltres mateixos, escoltant Déu en el nostre interior, 

perquè el místic no és un activista, però tampoc un intimista.
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Presència de Santa Teresa al monestir

Una relació especial amb el monestir de la Murtra és la sala 

dedicada a Santa Teresa, amb motiu d’una exposició organit-

zada pel 6è centenari de la seva mort el 2014, on es poden 

trobar obres com una imatge de la Mare de Déu del pintor 

del Cercle Artístic de Sant Lluc, Dionís Baixeras Verdaguer. 

També es va fer una reproducció de la cel·la que donava al 

claustre on es pot trobar una porta, una alcova i una sala d’un 

dels frares del monestir, amb una pobresa i austeritat molt 

semblants a les d’una cel·la carmelitana.

Els monjos jerònims de la Murtra alimentaven la seva espi-

ritualitat a través d’aquests grans místics, ja que juntament 

amb les ensenyances del seu sant Jeroni, es van trobar que al 

segle XVII tenien  més de 25 exemplars del llibre Ofrecimiento 

y avisos de nuestra señora de Santa Teresa de Jesús y cautelas de 

nuestro padre Sant Juan de la Cruz a la biblioteca del mones-

tir. Segons el nombre de components de la comunitat podem 

pensar que n’hi havia un exemplar per a cadascú.6 Podem dir, 

doncs, que els jerònims de la Murtra seguien l’espiritualitat 

teresiana d’alguna manera.

Però el fet més rellevant que vincula la comunitat jerònima 

de la Murtra amb la doctora de l’església és l’aparició de san-

ta Teresa a fra Miquel de Granollers, un monjo de la Murtra 

que havia professat al monestir a principi del segle XVII du-

rant el priorat de fra Narcís Vergés. Fra Miquel era un home 

culte, bon músic, tocava el baixó i el fagot, i molt devot de 

Maria, a qui  anomenava Mare i de santa Anna (la mare de  

Maria), a qui deia afectuosament àvia.  Gran  asceta,  pujava  a  

peu  amb una creu pesada i coronada d’espines fins a l’ermita 

de Sant Onofre, on pregava  llargament. Va ser infermer de 

la comunitat  durant 23 anys i també organitzava la farmàcia 

del monestir. El cronista de l’ordre, Juan Núñez, explica sobre 

fra Miquel que en una ocasió:

“dudando sobre los escritos de la iluminada doctora y madre de la 

iglesia S. Teresa de Jesús se fué a la capilla que llaman del Santo 

Cristo, a l’església conventual, pasose la noche en oración fervo-

rosa pidiéndole a la Madre soberana, consuelo de aflijidos, le de-Reproducció d’una cel·la del monestir. Fotografia: Javier Muriel.
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clarase la verdad, apareciosele luego Maria Santísima, y arrodi-

llada a sus pies la madre Teresa de Jesús, reprendiole la augustísi-

ma reina de los cielos su incredulidad, y con esto quedó pacífico y 

tranquilo su espíritu”.7

Per tant, santa Teresa va estar present en el monestir de Sant 

Jeroni de la Murtra, potser no físicament però sí en forma de 

visió mística d’un dels monjos. Aquest patrimoni immaterial 

forma ja part de la història del monument i fa honor a la cerà-

mica que decora l’atri del claustre i que diu: “Murtra, una soli-

tud poblada i un silenci ple de ressonàncies.” 

Notes

1. J. MELLONI. Voces de la mística, Barcelona: Herder, 2012 p.9.

2. Ibíd.

3. D. Francisco Muns. Los mártires del siglo XIX, Barcelona, 1888, p. 65 i 66

4. En 1614 va ser beatificada per Pau V i en 1622 el papa Gregori XV la va 
canonitzar al costat de Sant Isidre Llaurador, Sant Ignasi de Loiola, Sant Fran-
cesc Xavier i Sant Felip Neri. Al 1970 fos nomenada per Pau VI Doctora de 
l’Església.

5. Joan F. CAMMARATA. Epístola consolatoria y contemptus mundi. El Epistola-
rio de Consuelo de Santa Teresa de Ávila, Actas XIII Congreso AIH. Manhatan 
College. p. 301-302.

6. Còpia mecanografiada d’ un opuscle titulat: “VI Centenario de la Orden de 
San Jerónimo. STVDIA HIERONYMIANA. II. Madrid, 1973.

7. J .NÚÑEZ. Quinta parte de la historia de la Orden de San Jerónimo (1676-
1777). Estudios Superiores del Escorial, Madrid, 1999 vol. II, p. 58.
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