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LES MESURES MEDIEVALS AL CLAUSTRE DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

A l’ampit del claustre de la catedral, es poden trobar quatre inscripcions a les que mai s’ha donat especial importància, creient tantes vegades, que mantenien una relació amb un joc
lúdic medieval (el tres en ratlla).

Actualment, el Doctor Arquitecte Joaquim Lloveras i Montserrat, qui tractà les mesures medievals i la forma en que aquestes es relacionen geomètricament entre si en la seva tesi
doctoral “Percepció estètica - percepció proporcionada: La Persona Projectual”, obre una nova via d’interpretació a les inscripcions del temple, comprenent-les com la representació de
quatre construccions geomètriques que, d’una manera molt simple, i geomètricament, formen les mesures medievals conegudes a la documentació com “el pam”, “el pam de/l destre”,
“l’alna”, “el peu”, “el dit” i “el ditet”.

Amb l’introducció del sistema decimal a mitjans del segle XIX, s’oblidaren les antigues unitats de mesura que
havien estat emprades durant segles, en àmbits tant importants com la construcció o el comerç.  Fins ara es creia que, la
única font que ens restava de totes elles, era la documentació escrita de l’època, o puntualíssimes representacions, com per
exemple “el bordó” de la capella de Santa Llúcia, de la catedral de Barcelona, “l’alna” a l’església de la Seu d’Urgell; o bé
“els étalons” a l’església de Vilanova de Conflent.  I que, a més a més, el conjunt de les unitats no mantenien cap tipus de
relació.  De la mateixa manera, no s’havien trobat unes equivalències clares al sistema decimal que actualment s’empra a
moltes cultures.

Avui, gràcies a l’estudi del Doctor Arquitecte Joaquim Lloveras i Montserrat, es pot dir i demostrar que de fet, són
moltes les mostres que ens queden de totes les mesures doncs, gran part de les pedres medievals, foren tallades segons o
proporcionalment a les dimensions d’un escaire, “l’escaire NT”.  El joc geomètric amb l’escaire, permet reproduir totes les
mesures, a la vegada que posar-les a totes en estreta relació.  Al mateix temps, també es poden trobar incisos a la pedra, els
dibuixos geomètrics que els arquitectes o els mestres canters realitzaven per a facilitar la feina als picapedrers, que podien
contrastar els seus propis escaires i obtenir així, les proporcions exactes del carreu que es disposaven a tallar.

És  precisament una mostra important d’aquest tipus d’inscripció, el que es troba a l’ampit del claustre de la
catedral de Barcelona.  Allí hi trobem quatre construccions geomètriques, a partir de les quals, i d’una manera molt simple,
partint del gruix de l’escaire NT - escaire que conté directament “l’alna”, “el peu”, “el dit” i “el ditet”- es cerquen les
mesures com “el pam” i “el pam de/l destre”.

És, per tant, un exemple inusual de les unitats medievals; un dels pocs exemples que resten a Europa.

Per aquest motiu s’estima urgent extreure les pedres del seu emplaçament, i dur-les al museu de la catedral, on
romandran perfectament conservades; sent així substituïdes per còpies exactes de les mateixes.  A la vegada que també és
important donar a conèixer la importància de tant preuat testimoni.

Joaquim Lloveras i Montserrat - Maria Rosa Lloveras i Moreno -Barcelona, gener 1998
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