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0.1

OBJECTIUS

El present treball pren com a objecte d’estudi i anàlisi un edifici al qual tinc especial estima. Es tracta del Monestir de Sant
Daniel, ubicat al barri del mateix nom, al sector nord-est de Girona. Primer com a estudiant i després com a arquitecta, he
tingut la gran sort de poder viure i participar en algunes de les seves transformacions més recents.
Els treballs realitzats en aquesta època van ser els meus primers contactes amb el món de la restauració i rehabilitació
d’edificis històrics; i van despertar en mi l’interès en aquesta branca de l’arquitectura. Bona part del que he experimentat
en aquest procés m’ha portat a cursar el màster de Restauració i Rehabilitació d’Edificis de la UPC. Aquest camí continua
avui amb el present treball.
Així doncs, prenc la tesina com una oportunitat per gaudir de nou d’un gran conjunt històric. El que durant la meva etapa
laboral van ser simplement petites pinzellades del propi Monestir, es vol convertir ara en un estudi global i ordenat. Els
coneixements adquirits durant aquest temps al màster em permeten enfocar, estudiar i analitzar d’una forma molt més
crítica un edifici que, a priori, em creia “conegut”, però que, amb nou punt de vista, m’ha aportat nous sabers.
El Monestir en sí mateix dóna peu a una bona investigació històrica i arquitectònica, per la seva interessant configuració
constructiva, en la qual se superposen elements de diferents i variades etapes, i pels fets que s’hi han anat succeint al
llarg dels seus mil anys d’existència, els quals han deixat la seva empremta d’una forma o altra.
El mètode d’anàlisi per a valorar críticament les intervencions (ja siguin realitzades o a realitzar) es basa en el “mètode
objectiu-sistèmic”, aplicat i ensenyat per professors de l’esmentat màster, entre ells: Albert Casals Balagué, Esther García
Mateu, Mariona Genís Viñals, José Luis González Moreno-Navarro i Ana Belén Onecha Pérez. Aquesta forma de procedir
en l’estudi de l’edifici permet arribar a uns resultats el més objectius i veraços possible, fita no sempre fàcil en un àmbit
com el d’intervenció en patrimoni arquitectònic. Les actuacions que es prenen com a objectiu de l’anàlisi s’inicien vora
l’any 2.000 i prenen continuïtat fins als nostres dies. La majoria d’elles tenen com a finalitat principal la consolidació i millora de les prestacions funcionals del conjunt, i són les següents:
Residència d’estudiants i biblioteca [1997] Paulí-Pla, arquitectes
Reforma de la porteria [2007] Josep Pla i de Solà-Morales, arquitecte
Rehabilitació de la façana nord [2009] Josep Pla i de Solà-Morales, arquitecte
Restauració del claustre [2011] Josep Pla i de Solà-Morales, arquitecte
D’altra banda, i un dels motius pel qual s’ha escollit com a tema, el Monestir presenta certs àmbits pendents d’actuació.
Es tracta potser de necessitats menys immediates, per la qual cosa la resta d’intervencions han passat pel davant, però
no per això menys importants. Es tracta principalment de l’àmbit nord-est, en el qual s’hi troba l’església, l’habitatge adossat, el cementiri i el bloc est de les habitacions, així com el pati que els envolta. En aquest punt el plantejament és diferent
respecte el cas anterior, es tracta de plantejar i estudiar possibles intervencions futures, sempre des de la validesa del
mètode objectiu-sistèmic.
M’ha semblat interessant doncs, en primer lloc, conèixer més a fons un edifici que ha influït en la meva trajectòria acadèmica i professional; en segon lloc, aplicar els coneixements adquirits al màster per a valorar objectivament les intervencions que s’hi han realitzat, i per últim, ser capaç de proposar línies d’intervenció futures justificades i racionals.
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0.2

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Mil anys de vida del monestir es reflecteixen en una rica i extensa història; es tracta de l’únic monestir català que roman
en el mateix lloc on va ser fundat. No obstant, i en part a causa de la rigorosa clausura amb la qual es vivia al monestir
fins fa relativament poc, no sempre s’ha pogut observar i analitzar el monestir en la seva totalitat. Gironella (2010), elabora
una relació d’autors històrics que han estudiat i redactat material rellevant sobre el monestir de Sant Daniel. En destaca:
Fra Gaspar Roig i Jalpí, frare del convent de mínims de l’ordre de Sant Francesc de Paula de Girona. Es considera el primer autor que redactà una síntesi històrica del cenobi. En la seva obra Resumen historial de las grandezas y antigüedades
de la ciudad de Gerona, impresa el 1678, apareixen unes pàgines dedicades al monestir, que s’han convertit en un text
de referència per als estudiosos del tema fins ben entrat el segle XX.
El treball que va elaborar Roig i Jalpí va consistir primerament en recopilar informació provinent de documents antics. Tal
com ell mateix reconeixia “porque he aplicado trabajo en rebolver algunas escriutars del archivo de aquella real casa.” La
seva obra recollia diferents documents, entre ells, els dos documents fundacionals del monestir, l’acta de protestació de
l’abadessa Margarida de Copons o l’acta de professió de la monja Paula de Cartellà. Per tant, el frare no es va centrar únicament en qüestions constructives del monestir sinó que va plasmar també aspectes de la vida monàstica. Cal destacar
que gràcies a ell es van conservar per a la posteritat alguns documents rellevants, ja que totes les actes de protestació i
professió anteriors a 1936 es van perdre.
L’any 1819 es publicà el volum XLV de l’España Sagrada. Els autors del text van basar-se quasi íntegrament en l’obra
de Roig i Jalpí. Ja que només van poder visitar les ruïnes del monestir, un dels treballs que van dur a terme va ser el de
transcriure algunes de les inscripcions que hi trobaren. Més endavant, però, quan el cenobi fou utilitzat com a cavallerissa,
les inscripcions foren esborrades per evitar que els cavalls rellisquessin. Un altre dels temes que va interessar els autors
de l’esmentat text va ser la vida i la llegenda del Sant Daniel. Exposaren de forma crítica l’obra sobre la vida i martiri de
diversos sants, escrita el 1602, de fra Antoni Vincenç Domènec. Segons els autors de l’España Sagrada, la llegenda de
Sant Daniel que contava Vicenç Domènec era simplement la còpia de “las actas que formaban las doce lecciones de los
maitines que rezaban las monjas, tomadas de un manuscrito que conservan.”
El volum XIV del Viage literario a las iglesias de España, dels germans Villanueva, i publicat pòstumament el 1850, estava
dedicat a la Diòcesi de Girona. Pel que fa al cas del monestir de Sant Daniel, els autors únicament copiaren de nou els
documents ja editats per Roig i Jalpí en relació a l’església, al culte de Sant Daniel i a la veneració del Sant Dubte.
Ja al segle XIX, Francesc Montsalvatge va interessar-se també pel convent i en va fer descripcions físiques: “conjunto de
edificios, cercados en parte por altos muros, arruinados algunos de ellos como recuerdo aún del incendio que sufrió el
monasterio durante la guerra de la Independencia”. A causa de la clausura, l’autor no va poder visitar l’interior del cenobi,
però va descriure tots els elements arquitectònics visibles, ja fos a peu pla pels carrers que vorejaven el recinte, des de
monticles i muntanyetes properes, o des de la pròpia muralla de Girona, més elevada respecte la vall de Sant Daniel. Una
altra gran aportació de Montsalvatge fou el llistat d’abadesses des de 1128 fins a 1900.
Per tant, el recull històric que aporta Anna Gironella plasma la poca bibliografia relacionada o pertanyent al monestir des
de la seva fundació fins al segle XIX. És però, durant l’últim segle, i lligat de la mà dels grans canvis monacals que s’hi
viuen (tal com es veurà en la ressenya històrica), que s’ha anat creant una extensa i variada obra literària sobre el cenobi:
Narcís-Jordi Aragó i Masó, periodista, advocat i escriptor, és creador d’una àmplia obra literària referent a Girona. Ha
estudiat la vall de Sant Daniel en general, amb articles publicats en diferents revistes. D’altra banda, també Miquel Oliva
i prat, arqueòleg, tractà, en diversos moments de la seva obra, temes relacionats amb la vall o amb el propi monestir.
Pel que fa a estudis de l’època gòtica, un dels autors més destacats és Pere Freixas i Camps. En els seus treballs, i gràcies a la lectura de documents històrics, esclareix alguns dels aspectes més interessants de la construcció del sobreclaustre gòtic i de la reforma de l’ala de les cel·les o dormitoris. Cal destacar L’Art gòtic a Girona: segles XIII-XV (Freixas, 1983).
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Dins de volums enciclopèdics que engloben diferents obres arquitectòniques d’estils concrets, el monestir apareix especialment quan es parla de la seva església i claustre romànics i del seu claustre gòtic. És el cas de les publicacions: L’Art
romànic a Catalunya: segle XII (Esteller, 1974-75); Girona: convents i monestirs, segles X-XIX (Gironella i Boadas, 1974);
Els monestirs Catalans. (Pladevall i Català-Roca, 1974); Catedrals, monestirs i grans edificis religiosos (Ramos i de Juan,
2005) o L’Art romànic a Catalunya: segle XI (Whitehill, 1973), entre d’altres.
Una de les obres més destacades i de la qual s’han nodrit posteriors estudiosos és la Col·lecció diplomàtica de Sant
Daniel de Girona, del 1997, en la qual Josep Maria Marquès publicava tots els documents conservats relatius al monestir
entre els anys 924 i 1300.
Apareixen també, estudis puntuals com els articles El sepulcre de Sant Daniel del mestre Aloy (Marquès, 1981) o La imposició de la clausura al monestir de Sant Daniel de Girona, 1300-1370 (Mallorquí i Sierra, 2011), en els quals es tracten
aspectes particulars del monestir, sense referir-se al total del conjunt.
Els últims anys, gràcies a la gradual obertura del monestir vers l’exterior i a la societat, i també a la celebració del seu
mil·leni, s’han publicat diversos treballs que ofereixen una visió més recent del conjunt. En destaquen: Capitells: monestir
de Sant Daniel (Carrera, 2013); El Monestir de Sant Daniel: mil anys de vida a la Vall (Gironella i Oliveras, 2010) i La Vall de
Sant Daniel (Iglesias i Cargol, 2010). També cal mencionar treballs acadèmics com Sant Daniel de Girona: relectura del
monestir romànic (Moreno, 2014).
Gironella (2010) destaca, d’entre treballs de recerca i tesis doctorals inèdites, els estudis de Narcís Puigdevall relatius
a l’origen de la comunitat de monges i les notes històriques que la germana arxivera Rosalia Samsó va anar recollint i
anotant.
Les noves tecnologies han facilitat la divulgació, via internet, de continguts sobre el monestir. Sovint es tracta de textos
i imatges que recullen obres d’altres autors. Són interessants les pàgines <http://www.pedresdegirona.com> i <http://
www.romanicobert.cat>.
També l’enclavament idíl·lic on s’emplaça el convent ha propiciat que diversos artistes com poetes o pintors incloguessin
en les seves obres la Vall de Sant Daniel i el propi monestir. Per tant, també a partir d’obres d’art podem recopilar informació i coneixements valuosos. En destaquen Josep Carner, Joan Maragall, Santiago Rusiñol, Josep Pla, Narcís Comadira,
Prudenci Bertrana, Rafael Masó, Carles Rahola o Josep Maria de Sagarra.
A nivell de conclusions, es pot establir que el monestir, tot i la seva rellevància en la ciutat de Girona, el fet d’haver mantingut el seu ús monàstic durant els seus mil anys de vida i el fet d’haver estat objecte de recents i importants restauracions i
rehabilitacions, està mancat d’un estudi ampli i complert, especialment a nivell arquitectònic i constructiu, que englobi els
canvis i reformes de tombant de segle. Gràcies a posseir elements arquitectònics rellevants, com l’església i el claustre
romànics, diversos autors s’hi han interessat i han creat bibliografia relacionada amb el tema. No obstant, aquesta documentació sol tractar elements o parts del monestir de forma aïllada.
Finalment, és interessant doncs, poder agrupar en un mateix document el fruit d’una recerca històrica i constructiva exhaustiva, l’estudi de les intervencions que ha sofert el monestir recentment, i el plantejament d’una possible evolució a
nivell de restauració. És a dir, fer un anàlisi complert fins a dia d’avui, sota la guia del mètode objectiu sistèmic.
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0.3

METODOLOGIA

L’estructura del treball segueix l’ordre i esquema del mètode objectiu sistèmic, dividit en tres grans fases d’estudi. El fet
d’estudiar intervencions ja realitzades alhora que es prepara el terreny per a poder plantejar futures pautes d’intervenció,
ha fet adaptar l’esquema habitual d’aquest mètode. Així doncs, en determinats capítols es diferencia entre un “estat previ
a les intervencions”, que correspon a l’estat de l’edifici abans de realitzar-s’hi les actuacions recents de rehabilitació i
reforma (des de final del segle XX fins a l’actualitat); i un “estat actual”, que correspon a l’estat en el qual es troba l’edifici
en el moment de realitzar el present treball (any 2015). L’esquema general del mètode emprat és el següent:
CONTEXTUALITZACIÓ
0

INTRODUCCIÓ
Exposició dels objectius plantejats, estat de la qüestió i metodologia emprada

FASE I. CONEIXEMENT
1

ESTUDIS PREVIS
Determinació dels treballs previs a realitzar
Presentació de l’objecte d’estudi i el seu context
Relació entre forma i matèria i inspecció visual de l’objecte d’estudi

2

CARACTERITZACIÓ
Tipificació arquitectònica global i particular, per etapes i elements

3

HIPÒTESIS CRÍTIQUES D’ÚS
Hipòtesis d’ús plantejades en les intervencions, realitzades i futures

4

AVALUACIÓ PRESTACIONAL
Determinació de les prestacions de l’edifici i requeriments exigibles en funció de l’ús

FASE II. REFLEXIÓ
5

VALORACIÓ
Valoració general i per àmbits del monestir, considerant estat previ i estat actual

6

ALTERNATIVES DE PROJECTE
Plantejament d’alternatives de projecte, i conseqüent valoració, considerant intervencions realitzades i futures

FASE III. ACTUACIÓ
7

PROJECTES D’INTERVENCIÓ
Definició dels projectes d’intervenció, dels ja realitzats i dels plantejats
De cadascun d’ells, determinació dels criteris i procediments emprats, i elaboració d’una valoració crítica

8

CONCLUSIONS
Raonament crític de les conclusions obtingudes, a partir de la valoració obejctiva-sistèmica
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1 ESTUDIS PREVIS

1.1

RELACIÓ D’ESTUDIS PREVIS

A continuació es detallen els estudis previs que es van realitzar per a dur a terme les intervencions de rehabilitació i
restauració objecte d’estudi (residència d’estudiants i biblioteca, reforma de la porteria, rehabilitació de la façana nord i
rehabilitació del claustre):
Estudi històric i constructiu
L’estudi històric i constructiu va ser realitzat per Irene Brugués, arxivera en cap del Monestir de Sant Daniel, l’any 2011.
El treball va permetre el coneixement general de la pròpia història del monestir i dels fets històrics succeïts relacionats
amb el mateix, alhora que s’establia una cronologia constructiva i es determinaven les característiques arquitectòniques
principals dels elements rellevants. Per als treballs d’intervenció realitzats abans de l’any 2011 (residència d’estudiants i
biblioteca, reforma de la porteria i rehabilitació de la façana nord), els arquitectes responsables dels treballs van basar el
seu coneixement històric i constructiu de l’edifici a partir dels autors que han publicat informació sobre el convent, entre
ells, Pere Freixas i Camps o Miquel Oliva i Prat.
Aixecament topogràfic i planimètric
El material gràfic que descriu el monestir va ser realitzat per Josep Pla i de Solà-Morales i Jordi Paulí i Collado, arquitectes. Consisteix en plantes completes de tot el conjunt, i plantes parcials de detall, per a cada nivell de l’edifici; i d’alçats i
seccions del conjunt.
Entrevistes orals
Les entrevistes orals es van dirigir especialment al col·lectiu de monges, per ser qui coneix més a fons l’edifici, pel seu ús
continuat del monestir i per haver-se transmès coneixements via oral al llarg dels anys.
Recopilació de fotografies antigues
No només els documents escrits són gran font de coneixement de l’edifici i la seva transformació física, sinó que les fotografies antigues que es conserven, en especial les de Valentí Fargnoli i Annetta, també han aportat dades interessants
i rellevants, alhora que ajuden a situar cronològicament elements constructius.
Reportatge fotogràfic
Es va dur a terme un ampli reportatge fotogràfic amb identificació de les diferents zones i elements destacables, i l’estat
de conservació que presentaven.
Estudi arqueològic
Per al projecte de residència d’estudiants, es va dur a terme un treball de recerca arqueològica, enfocat a l’àmbit sud del
monestir, on, abans de l’actuació, apareixien les restes de murs de diferents èpoques, en especial d’època romànica. Pel
que fa al claustre, també es van realitzar treballs arqueològics per a determinar el nivell original del paviment del pati del
claustre.
Per a l’estudi de viabilitat de futures intervencions, i considerant que es fa ús dels treballs anteriorment esmentats, es
plantegen els següents estudis previs complementaris, enfocats a l’àmbit nord-est del monestir:
Nova recerca històricoconstructiva enfocada a aportar noves dades sobre els elements que es troben en l’àmbit objecte
d’estudi: església romànica, volums annexes a l’església, ala est de les cel·les i refectori, habitatge adossat i cementiri.
Aixecament planimètric detallat de la zona.
Recopilació de fotografies antigues que ofereixin informació particular de l’àmbit.
Reportatge fotogràfic específic.
Estudi arqueològic centrat a buscar traces de l’absidiola sud de l’església romànica (veure Caracterització).
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1.2

FONTS D’INFORMACIÓ

Les fonts d’informació per elaborar els estudis previs són de diversa procedència:
Fonts bibliogràfiques - suport físic i digital
ARAGÓ MASÓ, Narcís-Jordi. “Antologia de Sant Daniel” [en línia]. Revista de Girona (1988), núm. 128, p. 238-241.
<http://www.revistadegirona.cat/rdg/sumari.seam?cid=15715> [Consulta: 15 maig 2015]
ARAGÓ MASÓ, Narcís-Jordi. “Arts i lletres per Sant Daniel” [en línia]. Revista de Girona (1991), núm. 144, p. 7.
<http://www.revistadegirona.cat/rdg/sumari.seam?cid=15719> [Consulta: 15 maig 2015]
ARAGÓ MASÓ, Narcís-Jordi. “La vall de Sant Daniel”. Gavarres: la revista de les Gavarres i d’Ardenya (2002), núm. 2, p.
98-103.
B., Baldiri. Monestirs de Catalunya [en línia]. 2015.
<http://www.monestirs.cat/> [Consulta: 6 juliol 2015]
CARBONELL ESTELLER, Eduard. L’Art romànic a Catalunya: segle XII. Barcelona: Edicions 62, 1974-1975.
CARRERA, Jordi S. Capitells: monestir de Sant Daniel. Girona: Ajuntament de Girona, 2013.
Catalunya romànica. Vol 5, El Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, DL 1984-1998.
Claustros románicos hispánicos. Trobajo del Camino (León): Edilesa, 2003.
“El Monasterio de San Daniel durante la Guerra de la Independencia” [en línia]. Revista de Girona (1959), núm. 8, p. 59-62.
<http://www.revistadegirona.cat/rdg/sumari.seam?cid=15710> [Consulta: 15 maig 2015]
FREIXAS CAMPS, Pere. “El Monestir de Sant Daniel: reformes i ampliacions gòtiques” [en línia]. Estudi General (1981),
núm. 1, p. 113-118.
<http://raco.cat/index.php/EstudiGral/article/view/52309/0> [Consulta: 16 maig 2015]
FREIXAS CAMPS, Pere. L’Art gòtic a Girona: segles XIII-XV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, 1983.
GIRONELLA DELGÀ, Anna; BOADAS i RASET, Joan. Girona: convents i monestirs, segles X-XIX. Girona: Ajuntament de
Girona, DL 2005.
GIRONELLA DELGÀ, Anna; OLIVERAS i PUIG, Josep M. El Monestir de Sant Daniel: mil anys de vida a la Vall. Girona:
Ajuntament de Girona: Fundació Abertis, DL 2010.
IGLESIAS, Natàlia; CARGOL, Salvador. La Vall de Sant Daniel. Girona: Diputació de Girona: Fundació Caixa Girona, 2010.
(Quaderns de la Revista de Girona; 148)
MALLORQUÍ GARCIA, Elvis; SIERRA i VALENTÍ, Eduard. “La imposició de la clausura al monestir de Sant Daniel de Girona, 1300-1370” [en línia]. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. 0 (2011), núm. 52, p. 243-288.
<http://raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/248070> [Consulta: 16 maig 2015]
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MARQUÈS PLANAGUMÀ, Josep Maria. “El sepulcre de Sant Daniel del mestre Aloy” [en línia]. Revista de Girona (1981),
núm. 96, p. 195-201.
<http://www.revistadegirona.cat/rdg/sumari.seam?cid=15712> [Consulta: 15 maig 2015]
MORENO GARCÍA, Anabel. “Sant Daniel de Girona: relectura del monestir romànic”. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins.
Vol. 50 (2014), p. 83-102.
OLIVA PRAT, Miquel. “El monasterio de San Daniel” [en línia]. Revista de Girona (1959), núm. 7, p. 77.
<http://www.revistadegirona.cat/rdg/sumari.seam?cid=15724> [Consulta: 15 maig 2015]
PAULÍ COLLADO, Jordi; PLA DE SOLÀ-MORALES, Josep. Residència d’estudiants al monestir de Sant Daniel: projecte
executiu. Girona, 1997.
PLA DE SOLÀ-MORALES, Josep. Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel.
Girona, 2011.
PLA DE SOLÀ-MORALES, Josep. Reforma de l’entrada del monestir de Sant Daniel: projecte bàsic i executiu. Girona, 2007.
PLA DE SOLÀ-MORALES, Josep. Restauració de la façana principal del monestir de Sant Daniel: projecte bàsic i executiu.
Girona, 2007.
PLADEVALL, Antoni: CATALÀ i ROCA, Francesc. Els monestirs catalans. Vitoria: Edicions Destino, 1974.
RAMOS, M. Lluïsa; JUAN, Xavier de (ed.); PÉREZ MIR, Anna (ed.). Catedrals, monestirs i grans edificis religiosos. Barcelona: Geoestel, 2005. (Monuments de Catalunya; 1)
Valentí Fargnoli Iannetta (1885-1944). Girona: Ajuntament de Girona. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
(SGDAP): Rigau Editors, 2010.
VICENS, Jordi. La Vall de Sant Daniel. Girona: Ajuntament de Girona, DL 2007.
VILA, Pep. “La ferritxa del gloriós màrtir Sant Daniel”. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. 0 (2011), núm. 52, p. 10171019.
WHITEHILL, Walter Muir. L’Art romànic a Catalunya: segle XI. Barcelona: Edicions 62, 1973.

Fonts electròniques
PARÉS VALLS, Assumpció; XUNCLÀ i TUBERT, Fèlix. Pedres de Girona [en línia]. 2015.
<http://www.pedresdegirona.com> [Consulta: 10 maig 2015]
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA; OBRA SOCIAL LA CAIXA. Romànic obert [en línia]. 2015.
<http://www.romanicobert.cat/web/guest> [Consulta: 11 maig 2015]
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Arxius documentals
Arxiu Històric de Girona (AHG)
Plaça de Sant Josep, 5
17004 - GIRONA
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes (AHCOAC)
Plaça de la Catedral, 8 (Pia Almoina)
17004 - GIRONA
Arxiu Municipal de Girona (AMGi)
Placeta de l’Institut Vell, 1
17004 - GIRONA
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
Placeta de l’Institut vell, 1
17004 - GIRONA
Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI)
Carrer Ciutadans, 11, 4t
17004 - GIRONA

Arxius documentals en línia
INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Cartoteca Digital: mapes i fotografies antigues de Catalunya i tot
el món [en línia]. 2015.
<http://cartotecadigital.icc.cat/> [Consulta: 8 juliol 2015]
Europeana: think culture [en línia]. 2015.
<http://www.europeana.eu/> [Consulta: 7 juliol 2015]
AJUNTAMENT DE GIRONA. SGDAP. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions [en línia]. 2015.
<http://www.girona.cat/sgdap/cat/servei.php> [Consulta: 7 juliol 2015]
DIPUTACIÓ DE GIRONA. INSPAI. Centre de la Imatge de la Diputació de Girona [en línia]. 2015.
<http://www.inspai.cat/> [Consulta: 7 juliol 2015]
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1.3

OBJECTE D’ESTUDI I CONTEXT

Dades generals
Objecte d’estudi		

Monestir benedictí

Localització		

Sant Daniel, Girona. Gironès

Direcció			

Carrer de les Monges, 2. 17007 Girona

Antiguitat		

Segle IX-X orígens; segle XI fundació del monestir

Situació
La vall de Sant Daniel està situada a l’extrem occidental del massís de les Gavarres i acompanya el riu Galligants des del
seu naixement fins a la desembocadura al riu Onyar. S’estén en una superfície de 7,68 quilòmetres quadrats. L’altitud de
la població és de 70 metres sobre el nivell del mar, i l’altitud de l’emplaçament del propi Monestir de 79 metres aproximadament.

Monestir de Sant Daniel

vall de Sant Daniel

riu Onyar

nucli urbà de Girona

Mapa de l’àrea urbana de Girona i voltants. Autora: Irene Llusent. Font original: <http://www.icc.cat/> [Captura: 27 maig 2015]
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D’entre el seu relleu, en destaca la plaça de les Sardanes, el Puig de Sant Miquel, el Puig Estela (379 metres), el Puig
Ventós i el Puig de les Àligues. La serralada de Campdorà amb el Puig Aulet i la muntanya de Montjuïc delimiten la vall en
la seva cara nord. Les Pedreres i la muntanya de la O separen la pròpia vall de la ciutat de Girona.
Hi predomina el paisatge de bosc i conreu amb nombroses masies aïllades. Es comunica directament amb el nucli urbà
de Girona, Vila-Roja, Torre Gironella i Montjuïc. En l’àmbit més planer i proper a Girona, s’hi troba el nucli urbà i zones de
conreu. Cal destacar el pas, pel mig de la vall, de la variant de la carretera N-II; i el contrast que aquesta suposa amb
la xarxa de camins rurals o Anella Verda dissenyada per l’Ajuntament de Girona per recuperar el senderisme a la zona.
La vall i el monestir han anat establint, al llarg dels segles, una estreta relació: el monestir fou fundat i mantingut gràcies a
les terres de la zona, donà nom a l’indret i ha definit part de la manera de ser de la vall.

Ortofotomapa del sector nord-est de Girona. Font: <http://www.icc.cat/> [Captura: 27 maig 2015]
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Història de la vall, el poble i el monestir
Els primers indicis de poblament a la vall de Sant Daniel daten possiblement de l’època romana. Iglesias i Cargol (2010)
n’exposen els motius que fan pensar en aquest origen romà:
La presència romana sembla que va ser força important a la zona, com prova la denominació de font Romana per a
l’actual font d’en Pericot, que es va mantenir fins al segle XVII. L’existència al monestir benedictí d’un pou, una columna de marbre situada al cimbori i d’altres materials que el doctor Miquel Oliva i Prat va atribuir a l’època romana avalen
la hipòtesi que els romans van establir una vila en aquest indret. Aquesta teoria es complementa amb la troballa d’un
fragment de pedra que duu la inscripció de Lucius Papirius Carbo, nom amb què es van conèixer tres cònsols de Girona entre els anys 120 i 185 després de Crist. També és probable que algun d’ells tingués terres en propietat a la vall.
També és remarcable la pedra que es conserva al mateix monestir amb la inscripció Hic situs est (aquí es troba sepultat) un tipus de fita freqüent a les voreres dels camins antics. De fet, la importància que ha tingut el camí des de Sant
Daniel fins a Madremanya neix amb la formació d’una via que, sortint de la Torre Gironella, travessava tota la vall fins
arribar a la casa de les Figues, on l’arqueòleg Miquel Oliva i Prat va situar una estació iberoromana. La influència dels
romans a Sant Daniel es va estendre a les activitats agrícoles, amb la introducció dels conreus de cereals, olivera i
vinya, els tres fonaments de l’economia agrària de la vall fins al segle XIX. (p. 8)
El primer edifici de la vall del qual es té referència fou la petita capella preromànica de Sant Salvador (s IX-X), d’estructura
gairebé quadrada, amb un absis semicircular i un porxo d’entrada, on es guardaven les restes de Sant Daniel. Aquest
edifici pertanyia al bisbat de Girona i guardava en el seu interior les restes del Sant des del segle IX; per tant, la vall tenia
un caràcter parroquial. Segons la tradició, Sant Daniel, monjo eremita d’origen armeni, va morir decapitat pels sarraïns a
Arles de Provença l’any 888. Gironella (2010) resumeix la biografia del monjo:
Fra Antoni Vicenç Domènec redactà la vida del sant, en
una particular barreja d’història i llegenda: sant Daniel,
fill d’un comte armeni, es va convertir al cristianisme de
ben jove i es va retirar al desert amb familiars i altres
ermitans. Més tard, se’n va anar a predicar a Arles de
Provença, zona ocupada pels sarraïns en aquella època, fins que Theophanio -perseguidor de cristians- va
manar tallar-li el cap. Fou executat el 24 d’abril de 888.
El seu cadàver aviat començà a fer miracles, i un dels
cabdills musulmans va ordenar que les despulles fossin
llançades al mar.
Els deixebles de Sant Daniel, que anaven creixent, les
mantingueren amagades tot el temps que van poder,
fins que un matrimoni -Andreu i Parabasten- van decidir
endur-se-les cap al sud. Arribats prop de Girona, descobriren un indret prou desert i amagat que els oferia la
seguretat que buscaven per a les restes.
L’1 de setembre de 888 van enterrar el cos a la Vall tenebrosa, en una cova prop d’una font. Tot seguit, Andreu
s’hauria dedicat a escriure la vida del sant. (p. 25)

(...) s’ha conservat una estampeta orlada de finals del segle XIX, principis del XX, amb un
boix al·lusiu en el qual es veu el Sant com trepitja un monstre de dos caps, un diable, prefiguració de les malures terrenals i eternes. Aquest prospecte explica les instruccions de com
s’havia d’administrar, en dejú, la ferritxa, la medicina miraculosa, que servia per curar molts
mals. (Vila, 2011)
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L’any 1015 la comtessa Ermessenda i el seu marit Ramon Borrell van comprar l’església al bisbe de Girona per 100 unces
d’or i van fundar una abadia benedictina de monges. La donació incloïa l’església i els seus drets (delmes), terres, vinyes,
fonts, erms i cultius. Un cop fundat el monestir, aquest va passar a posseir la totalitat dels terrenys de la vall i fins i tot
alguns del voltant, o més llunyans -va arribar a tenir béns a Fitor-.

Document de la donació (1018). Font: ASDG, pergamí 4

El naixement del poble de Sant Daniel i del barri veí de Sant Pere de Galligants va ser propiciat per la influència del monestir: “Els monestirs benedictins de l’Alta Edat Mitjana van tenir un paper econòmic i polític molt influent i van impulsar
la colonització atraient nous habitants als seus entorns”. (Iglesias i Cargol, 2010, p. 9). La comunitat s’hi establí el 1020,
presidida per una abadessa amb clergues al seu servei, i amb els anys es va anar incrementant el nombre de monges,
totes elles filles de la noblesa o de cases benestants.
Abans de l’arribada de les monges a la vall, la majoria de terres eren propietat de l’Església o de la comunitat jueva. Poc a
poc, la comunitat de monges benedictines va anar esdevenint la propietària principal de la vall, ja fos per transaccions de
compra o de donació. Es van començar a establir masos i terres, i per tant, es va cedir l’explotació dels terrenys a canvi
d’unes rendes periòdiques. D’aquí van començar a néixer els primers masos de la vall, així com els homes i dones propis
del monestir, els quals treballaven la terra a canvi d’unes rendes i estaven subjectes als “mals usos”.
Per tant, entre el final del segle IX i el segle XI, la vall va viure una profunda transformació a nivell econòmic, social i demogràfic. Però també va canviar el seu nom. La zona, anteriorment coneguda com Vall Tenebrosa, Vall Ombrosa, Vall Profunda (denominacions relacionades amb la seva densa vegetació i el seu enfonsament respecte dels turons muntanyosos
que l’encerclen) o Vall Bascona, va passar a dir-se vall de Sant Daniel, com és coneguda actualment.
A la vora de Girona hi ha un monestir de monges en una vall delitosa: la vall és la vall de Sant Daniel, i el monestir, de
Sant Daniel també. Això vol dir que vall i monestir són tan plens l’un de l’altre, que fins es deixen el nom.
Joan Badia (El pecat d’una novícia)

22

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

1 ESTUDIS PREVIS

L’any 1343 es van descobrir les restes enterrades del cos de Sant Daniel, en una ermita consagrada al Salvador. Al cap
de poc es va iniciar la veneració de les despulles del sant i es va consagrar l’església del monestir a Sant Daniel, a més
del Salvador. L’escultor encarregat d’obrar el sepulcre va ser Aloi de Montbrai, artista reconegut internacionalment. El
sarcòfag de Sant Daniel es considera una remarcable obra del període gòtic.

Sepulcre de Sant Daniel (1345), obra del mestre Aloi de Montbrai. Font: Estudi històric i constructiu de Sant Daniel (2011), per Irene Brugués

Com molts monestirs benedictins de la Catalunya Vella, el de Sant Daniel va actuar com a gran activador i dinamitzador
de l’economia i la demografia del seu entorn. Durant l’època medieval el terme de la vall incloïa els barris de Vila-roja,
Montjuïc i Pont Major. No obstant, entre el 1451 i el 1452, Girona va fixar els seus límits territorials i bona part de les terres
de la vall quedaren incloses dins del municipi de Girona.
Entre els segles XIII i XV es van conformar la major part de les masies que actualment omplen la vall de Sant Daniel. Durant
els segles XVI i XVIII es va produir un important creixement econòmic i un conseqüent enriquiment de la vall. Amb l’abolició
dels “mals usos” gràcies a la sentència arbitral de Guadalupe, s’afavorí el desenvolupament de les explotacions agrícoles. Fins i tot es van recuperar gran part dels masos rònecs (o masos que s’havien abandonat prèviament). Algunes de les
cases pairals més destacables són: com mas Pi, mas Preses, mas Miralles, la Torre d’en Rosés, can Llinàs, entre d’altres.
La Guerra dels Segadors (1640-1652), amb les invasions periòdiques de soldats tant espanyols com francesos, suposà
una lògica frenada del desenvolupament de la zona, així com un abandonament de bona part de les masies. Durant
aquest conflicte, les monges es van refugiar uns dies a les cases de l’Ardiaconat de l’Empordà, prop de la catedral.
Durant el Setge de 1674, les monges es van acomodar a casa del comte de Solterra, al carrer dels Ciutadans de Girona.
Després de la Guerra de Successió (1702-1714) començà una nova etapa de creixement amb la recuperació dels masos
existents i la construcció de nous, com el mas Lliure, mas Poater o mas Noguer.

Llinda d’una de les finestres del monestir que s’hagué de reedificar el 1706, segurament després d’un dels atacs francesos que patí la Girona del
segle XVII. Autora: Irene Brugués

Durant la Guerra Gran (1793-1795) la comunitat va residir gairebé un any al monestir de Sant Anton i Santa Clara de Barcelona, també de monges benedictines. L’edifici va servir, durant la seva absència, de caserna militar i quan finalment hi
van retornar, l’octubre de 1795, se’l trobaren parcialment danyat per un incendi. També els habitants de la vall van haver
d’abandonar molts dels masos durant el conflicte.
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La Guerra del Francès (1808-1814) va suposar un nou abandó dels masos i del propi monestir. El fet de ser proper a
Girona i extramurs, el convertia en un blanc fàcil per atacs i saqueigs. Durant aquesta època les monges s’allotjaren a
cases d’amics i familiars a Girona. El monestir tornà a servir de caserna, i més tard, d’hospital de sang. Un cop les monges recuperaren el monestir, l’any 1819, només restava en peu l’església i el claustre, i per tant, es van veure obligades a
reprendre la seva activitat en un altre allotjament, en aquest cas, en una casa de lloguer al carrer de la Força de Girona.

Prise du grand convoi de Girone. Le 26 Fbre. 1809 (1826). Representació de la batalla durant els setges de la Guerra del Francès a Girona.
S’observen els soldats francesos baixant de la muntanya (Sant Miquel o els Àngels). En segon terme es veu el monestir de Sant Daniel,
a la vall, el castell de Montjuïc i una de les torres fumejant. Més a l’esquerra, darrera el monticle del Calvari, la ciutat de Girona. Al fons, la
muntanya de Rocacorba. Autor: Louis Jules Frederic Villeneuve. Font: SGDAP. Col·lecció Ajuntament de Girona

El segle XIX va estar marcat per les desamortitzacions que comportaren la pèrdua de les propietats del monestir a favor
dels principals terratinents o propietaris urbans de la vall. Es confiscaren tots els béns del monestir i la influència monacal
quedava reclosa en el recinte emmurallat. D’aquesta forma la vall i els seus habitants es desvinculaven, en certa forma,
del monestir i de la ciutat de Girona. A mitjan segle XIX Sant Daniel esdevingué ajuntament constitucional. El municipi es
dividí en tres districtes: Sant Daniel, Vila-roja i Montjuïc. A principi del segle XX se n’afegí un de nou: Sant Miquel i Rafart.

Vista general de la vall de Sant Daniel des de Girona (1877). En primer pla, la Torre Magdala, datada del segle XIX i enderrocada el 1970
durant les obres de restauració de la muralla, en segon terme, la vall de Sant Daniel, encara amb un caràcter predominantment rural. Autor:
Joan Martí Centellas. Font: Joan Martí Centellas: bellezas de Gerona, 1877 (Girona, 2008)
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Després d’un segle, el municipi encara mantenia el seu caràcter agrícola, tot i que es va potenciar l’ús de les primeres
màquines i el conreu de la vinya i l’olivera en detriment dels boscos de les Gavarres. Els masos anaren perdent vitalitat i
funcionalitat i molts d’ells anaren desapareixent.
L’últim conflicte bèl·lic que ha afectat al monestir va ser la Guerra Civil (1936-1939). Durant aquest període, el monestir va
esdevenir escola (Grup Escolar Pi i Margall) i habitatge per a refugiats de guerra. Fins i tot la vall va perdre el seu nom i
passà a anomenar-se, lluny de qualsevol referència religiosa, la vall del Galligants. A principis del segle XX l’ajuntament de
Sant Daniel havia emprès diferents accions de millora i reforma de la vall. Entre el 1938 i el 1939, confiscat el monestir, se
n’enderrocà la part de la muralla que donava al riu Galligants i es construí la carretera de Sant Daniel. Amb la construcció
d’aquesta nova carretera, tot i perdre part de la fesomia del monestir, s’alliberà de trànsit rodat l’antic camí de Sant Daniel
que portava fins al portal de Sant Cristòfol passant pel pont de la font del Bisbe. Fins al 1940, ja acabat el conflicte, el
monestir va estar en mans de l’estament militar. Les monges, mentrestant, havien reprès la vida monàstica el 1939, en
una casa propera al monestir.
L’any 1963 el municipi de Sant Daniel s’annexionà al de Girona. Des d’aquesta dècada la vall va anar prenent la forma que
ha arribat fins als nostres dies: abandonament dels masos més allunyats, i creació de nous barris residencials (Montorró
i Torrassa) que acolliren l’arribada massiva d’immigrants de mitjan segle XX. Tot i perdre part de la seva independència i
vitalitat econòmica, i convertir-se en un barri més de la ciutat de Girona, la vall de Sant Daniel ha mantingut el seu caràcter
rural. A finals del segle XX, la comunitat de monges van trencar el seu aïllament monàstic i es va començar a obrir a la
societat.
Tots els afores de Girona tenen el seu
atractiu, però la vall de Sant Daniel enclou
en el seu si els que més íntimament parlen
a l’ànima somniadora i amiga de la quietud. Es una vall com feta a la mesura de
la Girona de tradicions i costums levítics,
que la ciutat nova, conscientment o inconscientment, valora i respecta. Perquè
la ciutat nova, en el seu impuls expansiu,
ens va allunyant els altres passeigs foranis envaint llurs dominis, transformant-los
i quasi sempre enlletgint-los. Però la vall
de Sant Daniel roman immune, i continua
fraternalment adherida als murs de la urbs
vella, Iliure de tota profanació.
Carles de Bolós
(Ángulo de la Ciudad)

La vall de Sant Daniel: el monestir en primer terme, i al fons, la
Catedral de Girona i la Basílica de Sant Feliu. Autor: Josep M.
Oliveras Puig. Font: El monestir de Sant Daniel: mil anys de vida a
la vall (Girona, 2010)
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Les últimes dècades han suposat un renèixer per a la comunitat de monges. L’antiga clausura ha sigut substituïda per
una progressiva obertura vers la societat. Prova n’és la construcció de la residència d’estudiants, l’any 1997, convertida
avui en dia en hostatgeria.
El 18 de juny de 2015 es van complir exactament mil anys de la venda, per part del bisbe de Girona, Pere Roger de
Carcassona, de la petita església de Sant Daniel i tot el seu patrimoni a a la seva germana, Ermessenda de Carcassona,
comtessa de Barcelona, Girona i Osona, i al seu fill, el comte Berenguer Ramon I. Aquest aniversari ha sigut celebrat en
forma de diferents actes. Fins i tot el pati del propi claustre ha sigut, per primer cop, objecte d’una intervenció efímera dins
del marc del Temps de Flors de Girona 2015, amb una proposta vinguda des de Gent, Bèlgica.
L’estil de vida de les monges que actualment formen la comunitat de Sant Daniel no difereix massa de la que portaven
les seves predecessores. Una vida dedicada a la pregària, la vida en comunitat i el treball: l’ora et labora de la regla benedictina. L’any 2010 vivien onze monges al convent, d’entre els 67 i els 96 anys d’edat. Les pròpies activitats de la vida
monàstica s’han ampliat i no només són les pròpies de la vida monacal, sinó que la comunitat també es dedica al taller de
confecció i restauració de robes litúrgies, al taller de maquetes o a l’arxiu, entre d’altres. Les religioses encaren el següent
mil·leni amb esperança i optimisme, tot obrint noves vies de diàleg i col·laboració amb altres comunitats benedictines de
Catalunya.

1. Comunitat de monges l’any 2011
2. Fotografia actual del conjunt. Autor: Josep M. Oliveras Puig. Font: El monestir de Sant Daniel: mil anys
de vida a la vall (Girona, 2010)
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Cronologia general
888

1 de setembre. Es trasllada a la vall el cos de sant Daniel i s’amaga en una cova prop d’una font.

1015

La comtessa Ermessenda funda el monestir de Sant Daniel.

1343

Es retroba el cos de Sant Daniel a l’antiga capella de Sant Salvador.

1345

Construcció del sepulcre de Sant Daniel, obra del mestre Aloi.

1468

Fi de la Guerra dels Remences i formació dels principals masos de la vall.

1640

Les monges abandonen el monestir per l’esclat de la Guerra dels Segadors.

1653

Construcció del castell de Montjuïc com a baluard defensiu contra l’exèrcit francès.

1808-14 La Guerra del Francès arruïna la vall. El monestir es destina a caserna militar i hospital de campanya.
1917

S’edifiquen les escoles i el nou ajuntament.

1963

30 de juny. Girona s’annexiona al municipi de Sant Daniel.

1974

S’enderroca el portal de Sant Pere, porta de la muralla que comunicava la vall amb la ciutat.

1978

Es tanquen les escoles unitàries. La mainada ha d’anar a Girona per escolaritzar-se.

1982

Es paralitza l’extracció de terres argiloses, incompatible amb la protecció del paisatge.

1985

S’aprova el Pla Especial de Protecció de la Vall de Sant Daniel.

1993

27 de març. Inauguració de la variant de la N-II per la vall.

1999

Les monges benedictines obren una residència d’estudiants universitàries de la UdG.

2004

S’inaugura la restauració del castell de Sant Miquel.

2009

Obres de restauració de la façana principal del monestir benedictí.

Adaptació de la cronologia de:
IGLESIAS, Natàlia; CARGOL, Salvador. La Vall de Sant Daniel. Girona: Diputació de Girona: Fundació Caixa Girona, 2010. (Quaderns de la Revista de Girona;
148)

Ortofotomapa del l’àmbit del monestir. Font: <http://www.icc.cat/> [Captura: 27 maig 2015]
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1.4

RELACIÓ FORMA I MATÈRIA

L’últim treball dins dels estudis previs consisteix en una breu descripció i inspecció visual de l’estat actual de l’edifici. Per
al monestir, aquest estudi s’ha dividit en sis zones, coincidint amb els àmbits principals del conjunt: àmbit de l’església,
àmbit del claustre, ala est, ala sud, ala oest i ala nord.

Planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent (a partir de la documentació aportada per Josep Pla i de Solà-Morales, arquitecte)
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ÀMBIT DE L’ESGLÉSIA
L’església és d’estil romànic i va ser consagrada el 1086 a
Sant Salvador. Està catalogada com a Monument HistòricArtístic pertanyent al Tresor Artístic Nacional pel RD 23160 de
03/06/1931. El seu eix longitudinal està orientat a nord-sud.
Al seu voltant han anat creixent diferents volums, molt més
tardans, que en desfiguren la fisonomia original. Un d’ells es
col·loca al damunt i a la cara nord de l’edifici. Els altres, de
menor dimensions, es troben a la cara posterior de l’església
i s’adossen a l’absidiola nord i al transsepte esquerre. Apareixen, també, dos contraforts de grans dimensions annexats a la
part posterior de l’absis. A nivell subterrani s’hi troba la cripta, i
una galeria que recorre la cara posterior de l’absis i transsepte.
A la cantonada nord-est del conjunt, i adossat al la tanca perimetral, hi ha el cementiri, datat del 1891. La façana romànica,
recentment restaurada, presenta un bon estat de conservació.
La resta d’elements d’aquest àmbit, especialment a nivell de
paraments, requereixen d’intervenció immediata ja que el seu
estat és precari i desvirtuen el conjunt.

1. Façana oest des del pati d’entrada. Autora: Irene Llusent | 2. Interior de l’església. Autor: F. Tur. Font: Catalunya romànica: vol. V (Barcelona, 1984-1998) | 3. Vista exterior de l’absis
i absidiola nord. Autora: Irene Llusent | 4. Vista aèria de l’àmbit nord. Font: <https://www.google.es> [Captura 15 gener 2015] | 5. Façana de l’església. Autor: Josep M. Oliveras.
Font: El monestir de Sant Daniel: mil anys de vida a la vall (Girona, 2010)
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ÀMBIT DEL CLAUSTRE
El claustre és la peça central del conjunt i articula la resta de
creixements. Té dos pisos: l’inferior és d’estil romànic i data de
finals del segle XII i principis del XIII. El pis superior està format
per dues ales (nord i est) gòtiques del segle XV (1427-30) i
unes ales sud i oest més tardanes, amb una estètica de línies
senzilles.
Un dels volums que s’annexiona a l’església posteriorment
afecta també al claustre: es tracta de l’ala nord, on apareix
un pis més col·locat sobre el que hauria estat la coberta de la
galeria.
El seu estat de conservació és excel·lent ja que l’any 2011 s’hi
van portar a terme treballs de restauració i rehabilitació dels
seus paraments.

1. Ales nord i est del claustre. Autor: Josep Pla | 2. Vista aèria de l’àmbit oest. Font: <https://www.google.es> [Captura 15 gener 2015] | 3. Ala est del claustre. Autor: Josep Pla
4. Els dos pous del claustre. Autor: Josep Pla | 5 i 6. Galeries nord i oest. Autor: Josep Pla
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ALA EST
L’ala est conté les habitacions de les monges i altres usos com
la cuina, el refetor, el despatx de l’abadessa i sales conventuals
Construïda l’any 1277, va ser reconstruïda el 1905 segons el
projecte del llavors arquitecte diocesà Isidre Bosch i Batallé. El
seu interior va ser rehabilitat durant els anys 70 segons projecte de l’arquitecte Josep M. Pla i Torras.
És el volum de majors dimensions del conjunt, de planta baixa
i dos pisos, i s’adossa al claustre per la seva banda oriental, i a l’absis per la meridional. El seu estat de conservació
és correcte, tot i que precisa d’algunes actuacions de millora,
especialment en els paraments exteriors, que presenten clars
signes dels efectes del pas del temps.

1, 2 i 3. Exterior de l’edifici de l’ala est. Autora: Irene Llusent | 4. Vista aèria de l’àmbit est. Font: <https://www.google.es> [Captura 15 gener 2015] | 5. Ala est del claustre i l’edifici
del segle XX superposat. Autor: Josep Pla
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ALA SUD
L’ala sud actual estava formada per les restes d’una edificació
que, antigament, arribava fins al llit del riu Galligants i que va
ser derruïda durant la guerra civil (1936-39). Es trobava en mal
estat de conservació, excepte la planta baixa (magatzem i sala
de reunions de la comunitat) que van ser rehabilitats en els
anys 70. La planta primera -antic graner- estava dedicada a
taller de maquetes. La segona planta i l’altell que comunicava
amb l’ala oest eren les parts menys conservades del monestir.
Aquí és on s’ubica la residència i biblioteca construïdes a finals
del segle XX, segons projecte de Paulí-Pla arquitectes.
Entre el claustre i la nova intervenció es troba l’únic espai no
construït del recinte. Es tracta de l’anomenat pati arqueològic,
fruit de successius enderrocaments del que antigament van
ser els habitacles privats de les monges. S’entén com un buit
en el conjunt arquitectònic del monestir. Igualment conté el volum d’una capella adossada al claustre, la volta de la qual es
troba semidestruïda.

1, 2 i 4. Exterior de l’edifici de la residència. Font: Paulí-Pla arquitectes | 3. Vista aèria de l’àmbit sud. Font: <https://www.google.es> [Captura 15 gener 2015]
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ALA OEST
L’ala oest està separada del claustre pel que era antigament
un carrer exterior, que actualment es percep com un pati del
propi convent. El volum és predominantment massís, amb tres
plantes d’altura, obertures de reduïdes dimensions i coberta a
dues aigües.
Està destinada a usos laborals de la comunitat: en la planta
baixa es troba el rebedor, les sales de visita, la “foguera” i el
safareig; la primera planta està destinada a tallers i despatxos
de les monges; i la planta segona, antigament ocupada per
tallers i magatzems de material, alberga avui en dia part de les
habitacions de la residència d’estudiants. Gràcies a les recents
intervencions presenta un molt bon estat de conservació.

1. Façana oest del conjunt. Font: Paulí-Pla arquitectes | 2. Pati interior entre el claustre i l’ala oest. Autor: Josep Pla | 3. Vista aèria de l’àmbit oest. Font: <https://www.google.
es> [Captura 15 gener 2015] | 4. Pati i façana oest. Font: <http://www.santdaniel.com/> [Captura 15 maig 2015] | 5. Pati interior, amb la porteria al fons. Font: <http://monestirs.
cat/> [Captura 15 maig 2015]
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ALA NORD
L’ala nord se situa a l’extrem nord-oest del conjunt i s’adossa,
a la banda de llevant, al claustre, i a la banda sud, a l’ala oest.
Es tracta d’un volum força compacte, de tres plantes d’altura i
coberta a dues aigües, amb obertures puntuals de petites dimensions. Conforma la façana principal o d’entrada al monestir, des de la qual s’hi accedeix a través d’un petit pati, construït
ja al segle XX.
En el seu interior alberga diferents usos com l’entrada i porteria, la casa de l’abadessa o l’antiga fogaina. El seu estat de
conservació és òptim: les recents intervencions al monestir li
han renovat els paraments exteriors així com algunes dependències interiors.

1 i 2. Pati d’entrada i ala nord, des de l’interior i l’exterior del monestir. Autora: Irene Llusent | 3. Vista aèria de l’àmbit nord. Font: <https://www.google.es> [Captura 15 gener 2015]
4. Detall de l’edifici nord i el cancell d’entrada. Autor: Josep Pla
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2.1

CRONOLOGIA GENERAL

SEGLE X
Construcció d’una petita capella, dedicada originalment a Sant Salvador, i coneguda amb el nom de Sant Daniel (avui
capella del creuer esquerre).
1015
Compra, per part de la Comtessa Ermessenda, de l’Església de Sant Daniel i voltants.
1018
La Comtessa Ermessenda i el seu marit Ramon de Berenguer fan donació del monestir a la primera comunitat de monges.
SEGLE XI
Reformes i ampliacions considerables gràcies a la mà protectora de la Comtessa Mahalta de Pulla-Calàbria, entre elles
l’Església en forma de creu grega.
S.XII-XIII
Construcció del claustre romànic (planta baixa).
S. XV
Construcció de les ales nord i est del claustre superior. (Les altres dues ales superiors són més tardanes). La resta de
construccions adossades tenen un origen més tardà o no existeixen en l’actualitat.
S. XVII
Reforma del presbiteri i absis romànics de l’església.
1931
El monestir és declarat Bé Cultural d’Interès Nacional com a monument històrico-artístic.
SEGLE XX
Rehabilitació de gran part del conjunt, i construcció d’una residència d’estudiants.
2015
Celebració del Mil·lenni del Monestir.

Nota: la informació històrica procedeix de les fonts que se citen al llarg del text, així com dels següents recursos:
Gran Enciclopèdia Catalana. Font: <http://www.enciclopedia.cat/> [Consulta 20 maig 2015]
Viquipèdia. Font: <http://ca.wikipedia.org> [Consulta 20 maig 2015]
Cronologia històrica i social bàsica. Font: <http://www.accat.cat/> [Consulta 20 maig 2015]
Estudi històric i constructiu del monestir de Sant Daniel. Autora: Irene Brugués. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de
Sant Daniel, 2011
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2.2

CARACTERITZACIÓ PER ETAPES

ETAPA 1 | seglES iX-x | ORÍGENS
HISTORIAL
Els orígens del monestir de Sant Daniel de Girona cal buscar-los a la vall que el va veure néixer, créixer i perllongar-se al
llarg dels segles. Fou en aquesta vall on la llegenda ens situa l’arribada i l’assentament de les despulles del Sant Daniel,
un monjo eremita armeni decapitat pels sarraïns a Arles de Provença el 888, durant el domini àrab. Els seus seguidors
portaren el seu cos cap al sud per evitar que fos profanat. Arribats prop de Girona, l’enterraren en la solitud de l’aleshores
anomenada vall Tenebrosa, on aviat començà la veneració de les seves despulles i s’hi edificà una petita capella, aviat
convertida en església parroquial dels pocs habitants de la vall, advocada a Sant Salvador. Es desconeix si fou primer la
capella de Sant Salvador al sant o viceversa, però en tot cas el que perdurà fou el sant, i a finals del segle XI la vall tan sols
es coneixia com la Vall de Sant Daniel. Una ara romana i alguna altra resta de la mateixa època que conserva el monestir
donen peu a pensar que aquesta església fou bastida sobre les ruïnes d’un antic temple pagà.
Elements arquitectònics
Capella - església preromànica

Ubicació aproximada de la capella del segle X en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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ETAPA 1 | segles IX-X
LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona. Des del segle IX fins a
finals del segle XI, la Vall de Sant Daniel era cone-

Arles de Provença

guda com a la Vall Tenebrosa o Ombrosa pel seu
paisatge verd i boscós. Una vall estreta i allargassada envoltada per les muntanyes de Montjuïc,
les Pedreres i el massís de les Gavarres. Una vall

Vall de Sant Daniel

ombrívola i frondosa regada pel riu Galligants, riu
que transcorre per tota la vall fins trobar-se amb
l’Onyar, ja a l’entrada de la ciutat de Girona.
Recorregut del cos del màrtir Sant Daniel. Autora: Irene Llusent

CONTEXT GENERAL
Conquesta musulmana de Catalunya (v 720-finals s VIII)
La conquesta carolíngia (759 - 801)
Conquesta de Girona per part de Carlemany (785)
Setge de Girona (793)
Conquesta de Barshiluna per part de Lluís el Piadós (801)
Marca Hispànica
Procés d’independència dels francs (879 - 987)
Ràtzia de 982
Destrucció de Barcelona (985)
Extinció de l’Imperi Carolingi (987)

IExpansió de l’Imperi Franc, del 481 al 814. Autor: Sémhur; RR. Font: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_Franc> [Captura: 27 maig 2015]
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ETAPA 1 | segles IX-X
CONTEXT PARTICULAR
El 785 les mateixes elits locals que havien capitulat als musulmans, lliuraren la ciutat de Djarunda, que estava governada
pel valí de Madinat Barshiluna, Matruh ibn Sulayman, a les tropes de Carlemany, que no va intervenir en la campanya. La
debilitat musulmana a la regió, la proximitat carolíngia i la defecció de les ciutats de la Septimània en pro dels francs precipitaren el canvi de bàndol de Girona. Segons l’Alterum Rivipullense, hi hagué intervenció divina en suport dels cristians.
Carlemany creà el Comtat de Girona, Ramon d’Abadal va veure la Conquesta de Girona com l’inici del procés que duu
cap al naixement de la Catalunya posterior, la qual cosa palesa encara més la importància que Girona havia obtingut al
llarg del temps.
El 890 es va consolidar la jueria de Girona amb una vintena de famílies hebrees instal·lades prop de la catedral cristiana.
Girona era seu episcopal i capital de bisbat des del segle V. Els jueus hi van viure fins que van ser expulsats de la península, el 1492. Segurament aquest és un dels motius pels quals les terres de la vall de Sant Daniel, abans de començar a
formar part del patrimoni del monestir, eren propietat de l’Església o be de propietaris jueus.
D’altra banda, és en aquesta època quan es comencen a fundar alguns dels monestirs catalans més destacables, com
el monestir de Ripoll (880) o el monestir de Sant Joan de les Abadesses (885).
PROMOCIÓ
Fidels cristians.
ÚS
Ús religiós: actes litúrgics.
SINGULARITAT
Construcció d’un petita capella com a lloc per a venerar les restes d’un Sant. Posteriorment, evolució a Església, possiblement assentada sobre un antic temple pagà.
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ETAPA 1 | segles IX-X
TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA GLOBAL
Funcional
L’Església preromànica, probablement dedicada inicialment a sant Salvador, guardava les despulles de Sant Daniel.
Per tant, la seva funció era litúrgica i de veneració del sant. La nau era resguardada de l’exterior i la galilea permetia una
transició entre l’espai exterior i l’interior.
Urbanística
A nivell urbanístic, la petita capella s’ubicava en un entorn encara no consolidat, essent l’únic element construït en l’àmbit.
Possiblement el poblament de la vall es degué iniciar en una vila romana i deuria derivar en diverses explotacions agrícoles posteriors a base de fragmentació.
La ubicació d’aquesta primera capella ve donada per la suposada prèvia existència d’un temple pagà en el mateix indret.
Miquel Oliva i Prat (1959) defensa la teoria de l’assentament inicial de l’església a Sant Salvador sobre un temple pagà: “...
construida aquella primera [església] sobre unos restos romanos o próxima a ellos -según nuestro parecer- al considerar
elocuentes los testimonios que allí se encuentran, tales como el cipo que conserva tan sólo las últimas palabras: HIC
SITVS EST...” (p. 77).
Avui en dia, la capella forma part de l’església romànica posterior, i ha anat quedat embeguda entre aquesta i diferents
construccions annexades. L’única part que és visible des de l’exterior és la meitat septentrional de la que ara és l’absidiola
de l’església. S’entén que l’actual absidiola esquerre correspondria, almenys espacialment, a l’absis semicircular de la
capella preromànica.
Espacial
La capella es troba actualment al creuer esquerre de l’església, i originalment es dedueix que estava orientada a nord.
Aquesta construcció era una petita estança de forma quadrada amb un absis semicircuclar, i la seva entrada era a través
d’un porxo o galilea. Per tant, l’espai era de tipus “central”, molt freqüent en l’arquitectura preromànica. D’aquesta capella
se’n conserva un capitell preromànic d’alabastre.

Possible planta i dimensions aproximades del que hauria sigut la capella preromànica assentada sobre un
antic temple pagà. Autora: Irene Llusent
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Estilística
La capella era d’estil preromànic. L’actual absidiola nord pot ser una evolució o reforma de l’absis d’aquesta capella
(veure caracterització de l’església).
Estructura portant
No es té constància de com hauria sigut el cobriment de la nau quadrada d’aquest espai. Ja que era una planta centralitzada, possiblement hauria sigut una cúpula, o una volta d’aresta. Considerant que l’actual absidiola nord de l’església
remet a l’antic absis d’aquesta capella, l’estructura seria de murs de càrrega amb obertures de proporció vertical i cobertura de mitja cúpula, entregant al mur amb un arc de mig punt.
Materials
(Veure caracterització de l’absidiola nord de l’església).

1 i 2. Exterior de l’absidiola nord de l’església, on hi hauria hagut l’absis preromànic | 3. Meitat tapiada de l’absidiola | 4. Interior de la capella del transsepte
esquerre de l’església
Autora: Irene Llusent
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HISTORIAL
El 18 de juny de 1015 tingué lloc una compravenda entra el bisbe de Girona, Ermessenda de Carcassona, i el seu fill, el
comte Berenguer Ramon I. En aquesta escriptura el bisbe de Girona vengué als comtes de Barcelona l’església fundada
en honor a Sant Daniel i tots els seus alous, propietat de la Seu des de feina més de cent anys. El 1018, la comtessa
Ermessenda, juntament amb el seu fill Berenguer Ramon I, i seguint les últimes voluntats del seu difunt marit, fa donació
a la comunitat de Sant Daniel de l’església i tot el lot de béns adquirits el 1015. Així doncs, fou la comtessa Ermessenda
de Carcasona la fundadora de la comunitat de Sant Daniel de Girona entre el 1015 i el 1018, siguent aquesta la primera
comunitat femenina de la diòcesi, després de la infructuosa comunitat de Sant Joan de les Abadesses.
La successora d’aquesta en el govern dels comtats, la comtessa Malhalta de Pulla-Calàbria, esposa de Ramon Berenguer II, Cap d’Estopes, va prendre el relleu com a figura protectora sobre Sant Daniel. Durant el seu mandat va afavorir el
monestir en tot el possible, i a ella se li deuen les reformes i ampliacions del monestir de finals del segle XI. Unes obres
que s’emmarquen dins el romànic català i que avui es poden observar en l’església de creu grega del segle XI i en el
claustre romànic de Sant Daniel, ja del segle XII-XIII. També formen part d’aquesta època construccions auxiliars de menor
importància dins del recinte, com la cuina, la bodega o les habitacions annexades a l’ala est del claustre.
Elements arquitectònics
Església romànica
Cuina (àmbit oest)
Bodega (àmbit sud-oest)
LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona.

Construccions del segle XI en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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CONTEXT GENERAL
Dinastia de la casa de Barcelona
Fundació del monestir de Montserrat (1023)
Regència de la comtessa Ermessenda (1017-1023)
Revoltes de la noblesa contra el poder feudal (1059)
Regnat de Ramon Berenguer II Cap d’Estopes, que mor assassinat (1076-1082)
Regnat de Berenguer Ramon II el Fratricida (1076-1097)
Regnat de Ramon Berenguer III el Gran, unió matrimonial amb Dolça de Provença (1097-1131)
CONTEXT PARTICULAR
La Regla de Sant Benet va ésser introduïda com a regla de vida en tots els monestirs femenins europeus, fet confirmat
pel concili d’Aquisgrà de 817. Al llarg de l’Edat mitjana, els monestirs de benedictines s’anaren fundant arreu d’Europa
al ritme que les abadies masculines. Algunes de les reformes de l’orde, com la de Vallombrosa, la Camàldula o Monte
Oliveto van aplicar-se també a les comunitats femenines.
La de Sant Daniel resulta ser la primera comunitat femenina de la diòcesi, després de la infructuosa comunitat de Sant
Joan de les Abadesses. Cal destacar el paper que Ermessenda va tenir en la renovació de la vida monàstica i en la
introducció de la reforma gregoriana en els comtats catalans, comptant sempre amb el suport de l’abat Oliba de Ripoll.
PROMOCIÓ
Comtessa Ermessenda de Carcasona i posteriorment, Comtessa Mahalta de Pulla-Calàbria.

1. Detall del document de la donació. Autor: Josep M. Oliveras
2. Detall del sepulcre d’Ermessenda de Carcassona, situat a la Catedral de Girona. Font: <http://www.enciclopedia.cat/> [Captura: 9 juliol 2015]
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ÚS
Ús religiós: monestir de monges benedictines.
SINGULARITAT
L’església romànica del monestir de Sant Daniel és un dels pocs exemples catalans de planta centralitzada en creu grega. Altres exemples d’aquest tipus de planta són l’església de Sant Cugat del Racó i la de Santa Maria de les Esglésies,
ambdues a la comarca del Bages.
Un altre punt singular és la relació que l’església del monestir i la Catedral de Girona van mantenir en aquesta època.
Sureda (2006-2007) ha elaborat uns treballs comparatius entre les impostes esculpides i treballades en pedra sorrenca de
l’església de Sant Daniel i diverses peces soltes, la majoria també sorrenques de la catedral amb una tipologia escultòrica
similar. Segons aquest autor:
(...) la construcció simultània de les dues esglésies i la coincidència dels promotors (comtes, comtessa i bisbe), i la
similitud dels motius decoratius permetria establir que a la catedral un taller d’escultura hauria desenvolupat motius
classicitzants, de ressonàncies romanes, i que a Sant Daniel, successivament, i potser d’una manera una mica
menys elaborada, s’hi haurien repetit.
A mode de conslusió afegeix:
No hi ha dubte que en el context gironí la catedral promoguda per Ermessenda i el seu germà Pere Roger degué ser
capdavantera en aquest sentit; l’església del monestir de Sant Daniel degué ser-ne un reflex més modest. Com potser
ho foren també altres esglésies dels voltants. (p. 213-242)

Església de Sant Cugat del Racó. Juntament amb la del monestir de Sant Daniel, un dels pocs exemples catalans d’església romànica de planta centralitzada en creu grega. Autor:
Josep M. Oliveras, 2008. Font: <http://mariaestruch.blogspot.com.es/> [Captura: 9 juliol 2015]
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Funcional
Església: ús litúrgic.
Cuina: fogaina.
Bodega: emmagatzematge de begudes.
Urbanística
En aquest moment, l’església és un element aïllat sense cap tipus de construcció annexa. La cuina es troba separada
de l’església, i consisteix en una construcció aïllada al sector més occidental. El mateix passa amb la bodega, situada a
l’extrem sud-oest. Segurament, aïllades als voltants, hi hauria hagut diferents construccions amb la finalitat d’allotjar les
monges, les quals no disposaven d’un dormitori comunitari en aquell moment.
Espacial
L’església segueix l’orientació habitual dels temples cristians, amb l’eix longitudinal est-oest. La planta fou originàriament
en forma d’una creu grega, amb un presbiteri formant un quart braç. Hi hauria hagut una àbsida central semicircular i dues
absidioles laterals a cadascun dels braços del transsepte. Damunt del creuer, apareix una cúpula sobre trompes, situada
a la intersecció de la volta de canó i de creueria (aquesta d’execució posterior) del transsepte. Avui en dia només es
conserva, íntegrament d’aquesta època, l’absidiola esquerra. La nau i l’absis van ser posteriorment reformats en alguns
punts, i pel que fa al creuer i absidiola drets, van desaparèixer sota les construccions gòtiques posteriors.

1.Perfil de l’arc generador i estructura bàsica de la volta cilíndrica o de mig punt. Font: <http://www.enciclopedia.cat/> [Captura 14 juliol 2015]
2. Planta de l’església romànica. Font: L’Art romànic a Catalunya: segle XI (Barcelona, 1973)

La cuina i la bodega són dos elements de reduïdes dimensions, de planta rectangular-quadrada. Per ser de les primeres
construccions al monestir, han patit successives modificacions i transformacions. Tot i així, contenen elements clarament
romànics que permeten establir-ne l’origen.
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ESGLÉSIA, FOGAINA I BODEGA

1. Absis i transsepte esquerre de l’església (1966-1968). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral
2. Interior de la nau de l’església (1966-1968). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral
3. Cuina o fogaina. Font: <http://www.monestirs.cat/> [Captura: 10 juny 2015]
4. Nau, presbiteri i absis, en l’actualitat. Autor: Josep M. Oliveras
5. Bodega. Font: < http://www.santdaniel.com/> [Captura: 15 juny 2015]
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Estilística
L’església és d’estil romànic i està inicialment formada per una planta de creu grega, amb absis i dues absidioles. La nau
està coberta per una volta de canó separada del creuer per arcs torals suportats per pilastres amb capitells de decoració
geomètrica. L’absis central de la capçalera de l’església és semicircular i hi apareixen tres finestres de mig punt de doble
esqueixada. Se sap que l’absis va ser reformat segles més tard, com s’explicarà a continuació. Per això no es pot saber
amb exactitud la configuració exacta del mateix. La cobertura de l’absis és mitjançant un quart d’esfera.

1. Exterior de l’absis i cimbori. Autor: Josep M. Oliveras
2. El creuer de l’església (1966-1968). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral
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Observant les diferències d’estil entre l’absidiola nord i l’absis, Moreno (2014) conclou: “la capçalera hauria de disposar
de tres absis de característiques similars a l’absidiola nord, amb finestres de doble esqueixada i un acabat exterior amb
arcs cecs i lesenes, així com també impostes decorades als arcs doblats. Per tant, hauria estat una capçalera similar a la
que podem veure a l’església de Sant Llorenç del Munt o Sant Miquel de Cruïlles”.

1. Capçalera de l’església de Sant Llorenç del Munt, Vallès Occidental. Font: <http://uessecciohistoria.blogspot.com.es/>
[Captura: 9 juliol 2015]
2. Capçalera de l’església de Sant Miquel de Cruïlles, Baix Empordà. Font: <http://calaix.gencat.cat/> [Captura: 9 juliol 2015]
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A l’interior de l’església destaca la cúpula sobre trompes, situada a la intersecció de la volta de canó de la nau amb les
voltes de canó i de creueria del transsepte. És un dels pocs exemples catalans de cúpula decorada a l’interior amb motius
llombards, concretament arquets de molt relleu, per sota del nivell de les trompes. També són ornamentades les impostes
d’on arrenquen els arcs situats al creuer.
El cimbori octogonal és sostingut per quatre pilars en els quals apareixen quatre impostes situades al nivell d’arrencada
dels arcs i quatre grans carreus esculpits per la cara interior, situats en un nivell intermedi dels dos arcs que separen els
braços del transsepte de la nau. Per sobre dels arcs del creuer, a les bandes nord i sud, apareixen dues filades de vuit arcs
cecs sota el nivell de les trompes. Segons Moreno (2014): “no s’ha trobat cap solució anàloga a aquesta en altres temples
romànics. La presència isolada d’aquest element decoratiu podria induir a pensar si va ser una llicència decorativa durant
el procés de restauració del temple.” Moreno també apunta que “hi ha autors que assenyalen que a la conca absidal s’hi
podia veure una gran petxina, una gran solució en forma de carculla que decorava l’absis central”.

1. Imposta dels arcs del creuer. Autora: Anabel Moreno
2. Interior del creuer. Autor: Josep M. Oliveras
3. Cúpula del creuer. Font: <http://www.monestirs.cat/> [Captura 15 maig 2015]
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ESGLÉSIA

Detalls de l’interior de l’església. Autor: Josep M. Oliveras
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Dels absis laterals de l’església només resta avui en dia el del creuer esquerre, o absidiola nord, i que tal com s’ha comentat anteriorment, correspondria a la capella preromànica. L’exterior està decorat amb lesenes i arcs cecs entre els quals es
poden identificar els forats de bastida. Actualment no es pot observar la totalitat de l’element a causa d’una construcció
posterior. A l’interior, l’absidiola s’obre al transsepte esquerre amb un arc doblat en el qual destaquen dues impostes
esculpides a ambdós costats. Moreno (2014) descriu les impostes de l’absidiola nord:
Les impostes de l’arc doblat de l’absidiola nord-estan decorades en diversos registres. El primer, amb orificis quadriculats situats a intervals regulars; el segon, amb tres permòdols rectangulars alineats; el tercer, un cimaci jònic amb
òvals concèntrics i, l’últim, un registre d’arquets cecs en baix relleu. (p. 91)

1. Imposta de l’absis nord. Autora: Anabel Moreno
2. Interior de l’absidiola nord. Font: < http://www.monestirs.cat/> [Captura: 21 maig 2015]
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La façana del temple presenta, seguint un eix axial, l’òcul, la finestra i la porta d’entrada. La diferència cromàtica entre els
blocs de pedra propers a l’òcul indica que segurament aquest hauria sigut més ampli. Pel que fa a la finestra, i gràcies
a fotografies anteriors a les restauracions de la segona meitat del segle XX, aquesta hauria estat col·locada més a baix
del parament. L’òcul, en la cara exterior de la façana, queda emmarcat per un arc central entre arcuacions llombardes en
grups de tres.
Als murs de la nau del temple hi ha finestres de doble esqueixada, convivint amb finestres i portes d’altres èpoques que
es van anar obrint posteriorment.

1. Façana de l’església en l’actualitat (2010). Autor: Josep M. Oliveras
2. Interior de la nau (2014). Autora: Anabel Moreno
3 i 4. Paraments exteriors de l’església, des d’estances adossades a la mateixa, d’execució posterior. Autora: Eva Micaló

52

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

2 CARACTERITZACIÓ

ETAPA 2 | segle XI
Estructura portant
En la nau central de l’església, l’estructura consisteix en murs de gruix considerable, pilars adossats als murs, arcs torals
de mig punt i volta de canó. Pel cobriment de les absidioles i l’absis, un quart d’esfera, entregant als murs del transsepte
amb un doble arc de mig punt. La coberta se sustenta sobre arcs diafragma o murs que es perllonguen i corretges de
fusta.
Materials
“Els murs de l’absis estan formats per carreus irregulars de pedra sorrenca, pedra calcària i fragments de teula” (Moreno,
2014). Cal apuntar però, que tant els murs de l’absis com els d’altres parts de l’església són una compilació de diferents
estrats històrics fruit de les reconstruccions i reformes posteriors, per tant, de la descripció de materials que ens arriba
avui en dia molt possiblement no tota es pugui datar de l’època romànica.
El mur de l’absidiola del creuer esquerre està format per rocs de mida reduïda col·locats de manera ordenada en fileres
horitzontals que culminen la semiesfera de la cobertura. La resta del mur del braç nord presenta una variada diversitat de
paraments, entre els quals s’hi troba blocs de pedra de mira reduïda amb diferents acabats i disposicions. S’evidencia,
així, el pas del temps i les constants modificacions sofertes al llarg de la història del monestir. Entre totes les modificacions
sofertes, en el mur oest d’aquest braç esquerre de l’església encara s’hi pot endevinar una finestra de traça romànica
aparedada que presenta les mateixes característiques que les finestres de la nau central.
Els quatre pilars que sostenen el cimbori octogonal són formats per grans carreus de pedra sorrenca. Les impostes que
es troben a l’església es troben inserides en elements portants de l’edifici i són fetes de pedra sorrenca, fet que en permet
la diferenciació respecte els blocs calcaris del parament mural.
L’absis del creuer dret, a causa de posteriors reformes gòtiques, ha desaparegut, i per tant, no se’n pot fer una descripció.
Tanmateix, s’estima que tant a la forma, estil, estructura i materials, seria molt similar a la seva homònima esquerra.

1 i 2. Coberta de l’església. Autora: Irene Llusent | 3, 4 i 5. Interior de l’església: creuer, capella esquerra, galilea. Autora: Irene Llusent | 6. Detall de la façana de l’església. Autor:
Josep M. Oliveras
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HISTORIAL
Durant els segles XII i XIII continuen les obres romàniques iniciades amb la construcció de l’església, seguint la iniciativa
de Comtessa Ermessenda de Carcasona i de la Comtessa Mahalta de Pulla-Calàbria.
En aquest període s’executa el cimbori octogonal damunt el creuer de l’església. A la cara sud del temple, a la cantonada
entre la nau i el creuer dret, s’hi construeix el claustre, on prèviament ja hi havia hagut un pati utilitzat per la comunitat. L’ala
est data del 1277 i era usada com a dormitori per les monges. També es té constància de l’existència d’altres altars (tots
ells desapareguts): Santa María (en el 1195 ja existia), Sant. Gil (vora 1200) i Santa Margarida (abans de 1243).
Elements arquitectònics
Claustre de planta baixa
Cimbori de l’església
Ala est
Construccions aïllades a la banda sud del claustre
LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona.

Construccions dels segles XII-XIII en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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CLAUSTRE

Imatges de l’interior del claustre romànic
1. 1960-70. Font: SGDAP
Fons Josep Buil Mayral
2,3,4. 1989. Autor: Jordi S. Carrera
Fons: Ajuntament de Girona
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CIMBORI

1. Vista general del conjunt (1986-1988). Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona
2. Cimbori. Autor: Jordi Gumí. Font: L’art romànic a Catalunya (Barcelona, 1973)
3. Absis i cimbori. Font: CRDI. Fons: Família Cuyàs
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CONTEXT GENERAL
Conquesta de Catalunya
Unió dinàstica reial. Matrimoni de Ramon Berenguer IV amb Peronella d’Aragó (1137)
Conquesta de Tortosa (1148)
Conquesta de Lleida (1149)
Conquesta de Siurana, darrer enclavament musulmà a Catalunya (1153 - 54)
Pau i Treva de Déu (1173)
Tractat de l’Emparança. Incorporació de la Vall d’Aran a la Corona (1175)
Batalla de Muret. Final de l’expansió catalana a Occitània (1213)
Conquesta de Mallorca (1229 - 1230)
Conquesta de València (1233 - 1245)
Tractat de Corbeil. Fixació de la frontera nord (1258)
Creació del Regne de Mallorca (1276)
Tractat de Perpinyà. Jaume II de Mallorca es declara vassall de Pere el Gran (1279)
Setge de Balaguer. Final de les rebel·lions feudals (1280).
Expedició a Tunis. Conquesta de Gerba i Quèrquens (1282 - 1286)
Guerra de Sicília (1282-1289)
Croada contra la Corona d’Aragó (1283 - 1285)
Confiscació del Regne de Mallorca (1285)
Conquesta d’Albarrasí. Incorporació del Senyoriu a la Corona (1284)
Conquesta de Menorca (1287)
CONTEXT PARTICULAR
Durant el segle XII el monestir va continuar fent créixer el seu patrimoni i fent-lo productiu, procés que s’havia iniciat ja el
segle anterior. Es va anar afermant la dispersió territorial del patrimoni del monestir, gràcies a les donacions rebudes al
segle XII i les que es van rebre posteriorment. Aquest patrimoni consistia en una diversitat de béns i localitzacions que es
corresponia amb la varietat dels orígens d’aquestes propietats. Els grans lots patrimonials van quedar, en bona mesura,
constituïts al llarg d’aquesta etapa.
Al segle XIII el papa Bonifaci VIII va establir la clausura dels ordres femenins. Aquest fet es va plasmar en algunes limitacions a l’entrada i sortida del monestir: les monges necessitaven el permís de l’abadessa per poder-ne sortir i en regulava
l’entrada de clergues i laics.
PROMOCIÓ
Comunitat de Sant Daniel de Girona.
ÚS
Ús religiós: monestir de monges benedictines.
SINGULARITAT
El claustre es considera una de les joies del romànic català. Tot i haver sofert de ben a prop els efectes de les guerres, ha
seguit dempeus i conserva la majoria dels seus elements originals, fet que n’augmenta el valor. És, a més, la peça central
que ha esdevingut l’articulant de la resta de construccions del conjunt.
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TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA GLOBAL
Funcional
Cimbori de l’església: funcions de campanar.
Claustre de planta baixa: ús monacal.
Ala est: dormitoris.
Urbanística
En aquest període, amb la construcció del claustre i l’ala est, el monestir ja comença a prendre forma de “conjunt”. L’església ja no és un element aïllat sinó que s’hi annexen altres construccions, de la mateixa forma que anirà succeint al llarg
de l’evolució posterior del cenobi. Les dues peces neixen adossades la cara sud de l’església, cap al riu Galligants. El
claustre encaixa la seva cantonada nord-est a l’encontre entre el mur de la nau de l’església i el transsepte. L’ala est dels
dormitoris és una continuació del transsepte dret de l’església.
Pel que fa al cimbori, a nivell urbanístic va representar una major rellevància del monestir en el paisatge de la vall, convertint-lo en una fita de referència visual.
Espacial
CLAUSTRE
El claustre presenta una planta gairebé rectangular, amb una proporció de 2:1; les galeries est i oest són el doble de llargues que les altres dues. La planta no és del tot regular ja que el vèrtex sud-oest és lleugerament més agut i més marcat
que la resta de cantonades. Les galeries nord i sud-estan formades per sis arcades de mig punt que descansen sobre
parells de columnes, per tant, tenen set parells de columnes. Les dels arcs extrems estan adossades als pilars angulars.
En les galeries est i oest, separades per un pilar al centre de cada una, el nombre d’arcades és doble, és a dir, dotze arcades, i les intermèdies s’adossen també al pilar central, en aquest cas hi ha set parells de columnes dividides per aquest
pilar central. El cobriment de les galeries del claustre és amb volta de canó. En aquest moment, abans d’executar-se el
pis superior posterior, la coberta era de dues aigües.

1. Galeria oest del claustre romànic (abans de 1935). Autor: Rafael Masó. Font: Arxiu COAC. Fons Rafael Masó
2 i 3. Detall del claustre romànic (principi del segle XX). Autor: Fargnolí / Martí. Font: Arxiu COAC
4. Interior del claustre des de la galeria sud (1914-1919). Autor: Valentí Fargnoli. Font: Arxiu COAC. Fons Rafael Masó
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CLAUSTRE

1. Detall de planimetria d’una de les galeries. Autor. J. A. Adell. | 2. Planta del claustre romànic l’any 2009. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de
restauració del claustre del monestir de Sant Daniel
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CIMBORI
Pel que fa al cimbori, la seva planta és octogonal, i és de dos pisos d’altura. S’erigeix sobre el creuer de la nau i és un dels
elements més remarcables del conjunt.

1. Planta del cimbori. Autor: Josep Pla i Irene Llusent
2. L’absis i el cimbori, vista nord-est (1994). Autor: Germà Garcia i Fernàndez. Font: MDC. Fons Germà Garcia i Fernàndez

ALA EST
És difícil establir amb certesa la configuració inicial de l’ala est, a causa de les múltiples intervencions de reforma i ampliació que ha sofert. Tanmateix, Freixas (1983) fa una aproximació de com podria haver sigut:
(...) la seva traça no s’allunyaria pas gaire del model de nau única amb coberta de fusta a doble vessant, recolzada
sobre arcs diafragma. En realitat s’aproparia al model internacional generalitzat a Europa d’ençà del segle XIII, i que
era emprat sovint per la seva funcionalitat i, sobretot, per l’economia de materials i facilitat de construcció. Tot i que
l’aspecte del dormitori de Sant Daniel seria més modest, la seva fesomia tal vegada s’aproparia a la Sala de Mallorca
del castell-palau de Perpinyà. (p. 38-39)
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TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA PARTICULAR
Estilística
CLAUSTRE
La decoració de la galeria pot semblar a simple vista molt uniforme, però un estudi detallat ha permès a Joan Molina i
Figueras, Catalunya romànica (Barcelona, 1991), identificar quatre tipologies de capitells segons la seva decoració:
1. Un conjunt de capitells amb “...grans fulles llises de forma lanceolada que centrades a cada angle, ocupen l’alçada
de tot el tambor. Entre cada parell de fulles apareix una incisió molt prima que s’estén verticalment fins al centre superior de cada cara on es pot trobar, depenent del cas que s’observi, o una flor de sis pètals o dues formes ametllades”.
2. Un altre conjunt de capitells amb “...un seguit de fulles llises repartides en dues rengleres. L’espai intermedi que
deixen lliure, al centre superior de cada cara, és ocupat per una gran pinya”.
3. En dos capitells de la galeria de ponent s’observen “dues rengleres de fulles llises també de forma lanceolada que
presenten un relleu molt baix. La seva particularitat consisteix en el fet que , de les fulles lleugerament inclinades cap
endavant, pengen uns motius vegetals similars a un trèvol de tres fulles”.
4. Finalment s’identifica una tipologia de capitells que resulta la més clarament derivada i que desenvolupa el capitell
corinti clàssic.”Així i tot damunt les fulles d’acanat hi ha unes volutes que ocupen els angles mentre que al dau central
són emplaçats uns petits caps humans molt elementals”.

1. Croquis de detall de capitell romànic del claustre i de la galeria nord del claustre. Autora: Irene Llusent
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Classificació dels tipus de capitells. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de
Sant Daniel
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Classificació dels tipus de capitells. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del
monestir de Sant Daniel
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Classificació dels tipus de fust i base. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre
del monestir de Sant Daniel
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CIMBORI
Sobre el creuer es troba el cimbori octogonal amb funcions de campanar, que reposa sobre trompes i arqueries de tipus
llombard, formant murs cecs amb finestres geminades. És l’element més rellevant a nivell visual del conjunt. Aquest element corona la cúpula del creuer i forma dos pisos amb sèries de tres arcuacions llombardes, que es repeteixen sota el
ràfec. Les cares de l’octàgon corresponents a les naus presenten al segon pis una finestra geminada, amb columna de
capitell mensuliforme molt desenvolupat, mentre que les altres cares són totalment cegues. La presència d’una extensa
capa d’arrebossat en tot el conjunt del cimbori impedeix de saber si hi havia altres obertures, paredades a les façanes.

1. Façana sud-oest del cimbori. Font: <http://elracodelpare.blogspot.com.es/> [Consulta 3 juliol 2015] | 2. Cara sud del cimbori. Autor: Josep Pla | 3. Cara est del cimbori (2008).
Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona | 4. Façana nord-est. Autora: Irene Llusent | 5. Façana nord. Autora: Irene Llusent | 6. Arc toral i petxina. Autora:
Irene Llusent | 7, 8 i 9. Interior del cimbori. Autora: Irene Llusent | 10, 11 i 12. Obertures del cimbori des de l’interior. Autora: Irene Llusent
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Estructura portant
CLAUSTRE
Els murs del pati són format per parells de pilars composats per basament, fust, capitell i àbac (amb arc de mig punt),
combinats, en les cantonades i punts centrals del parament, amb grans pilars de secció quadrada d’aproximadament
1,20x1,20 metres. Aquest parament interior del pati acaba, en la seva part inferior, amb un muret continu a mode de gran
basament o bancada. Els murs exteriors són de càrrega, predominantment cecs, d’un gruix mig d’un metre. El cobriment
de les galeries es resol amb volta de canó en tota la longitud de les galeries.

Axonometria de la galeria oest del claustre romànic, sense el pis superior construït posteriorment. Autora: Irene Llusent

Ales nord, est, sud i oest del claustre (2011). Autora: Irene Llusent
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CIMBORI
L’estructura portant vertical del cimbori són els mateixos paraments que s’observen des de l’exterior. És a dir, un mur de
planta octogonal, en el qual s’hi alternen, en algunes de les seves cares, obertures geminades. El gruix d’aquest mur és
d’uns 90 cm. Aquests murs descansen sobre els arcs torals del creuer. Pel que fa al cobriment, es tracta d’una cúpula de
pedra sobre el creuer, i una de rajola ceràmica manual per a la coberta.

Fotografies dels murs exteriors, cúpula inferior (des de l’interior del cimbori i des del creuer, escala d’accés al cimbori i cúpula superior del cimbori. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

ALA EST
Segons s’ha comentat anteriorment, els estudis de Pere Freixas han portat a pensar que el primer dormitori que es va
construir presentava una estructura d’arcs diafragma, amb coberta de fusta a dues aigües, formant un únic gran espai
central.

Axonometria de nau central amb arcs diafragma. Autora: Irene Llusent
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Materials
CLAUSTRE
Els murs més exteriors de les galeries del claustre presenten materials diferents en funció de l’edificació annexa: maçoneria ordinària de pedra i carreus de pedra. Els elements de les columnes són fets a partir de pedra local tallada amb
diverses formes, formant bases, fusts, capitells i àbacs. La pedra local de l’àmbit que s’utilitzà per a la construcció del
claustre és pedra calcària de Girona. La coberta (actualment embeguda dins del forjat del pis superior del claustre) era
originalment d’estructura i entrebigat de fusta i acabat de teula ceràmica.
CIMBORI
Els materials emprats en el cimbori són carreus de pedra sorrenca de dimensions mitjanes. També rajola en la formació
de les cúpules, en el seu interior.
ALA EST
A causa dels grans canvis soferts posteriorment en aquest àmbit, els materials originals han estat eliminats o reutlitzats.
De totes formes, els arcs diafragma segurament foren construïts amb blocs de pedra calcària de mitjanes i grans dimensions tallats regularment.

Detalls de materials del claustre i el cimbori. Autors: Josep Pla i Irene Llusent
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HISTORIAL
D’aquesta època es conserven alguns documents que fan referència a intervencions arquitectòniques destinades a adequar el monestir a les noves demandes de la jerarquia eclesiàstica, especialment aquelles que feien referència a la clausura de la comunitat. Gràcies al treball de Pere Freixas es pot accedir a una detallada relació d’intervencions gòtiques
dutes a terme en el monestir.
Un dels elements que es va construir va ser la tanca exterior: l’any 1327 el bisbe reconeixia que la construcció de la tanca
seria lenta i les despeses grans. El 1343 es van trobar les despulles de Sant Daniel, i això va comportar la construcció
d’una capella a l’interior del temple per tal de venerar el sant. L’escultor encarregat d’obrar el sepulcre va ser Aloi de Montbrai, artista reconegut internacionalment. També es va construir una nova cuina, segurament per facilitar que les monges
mengessin juntes al refetor, tal com es va ordenar el 1353.
Al segle XV té lloc la construcció del claustre superior gòtic (ales nord i est). Es conserva un document de l’any 1427 en el
qual consten Arnau Sans, Bernat Pericas i Bernat Escuder com a mestres d’obra. Es projecta també, en aquest document,
la construcció de l’escala del claustre, imprescindible per connectar els dos pisos. Aquest mateix any també es reforma el
dormitori, reparant els arcs, obrint noves finestres i creant una nova coberta de fusta. Tot i això, el 1443, l’abadessa Francesca encarrega la construcció d’un nou dormitori a Pere Cipres, mestre d’obra i fuster de Girona, just sobre el dormitori
reformat vint anys abans. El 1453 s’encarrega la construcció d’una nova portada per a l’església a Bernat Vicens.
Elements arquitectònics
Ales nord i est del claustre superior i escala de comunicació
Reforma i ampliació de l’ala est
Església: capella dedicada a Sant Daniel, obertures puntuals als murs
Nova portada de l’església
Nova cuina
Tanca exterior

Construccions dels segles XIV-XV en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona.
CONTEXT GENERAL
Conquesta del Regne de Múrcia (1296-1304)
Tractat d’Elx (1305). S’incorporen els territoris al nord de la riba del Segura.
Batalla del riu Cefís (1311). Els ducats d’Atenes i Neopàtria s’incorporen a la Corona (1310 - 1388)
Batalla de Llucmajor (1349). El Regne de Mallorca és annexionat a la Corona d’Aragó.
Guerra dels Dos Peres (1356 - 1375)
Tractat d’Almazán S’acaben les discordies entre les corones de Castella i Aragó i es restableix la frontera
Unió d’Aragó (1348 - 1349)
Unió de València (1348 - 1349)
Guerra dels armanyaguesos (1389 - 1390)
El Compromís de Casp (1412)
Els Trastàmara (1412-1516)
Revolta del comte d’Urgell (1413)
Guerra dels Infants d’Aragó (1429 - 1445)
Conquesta del Regne de Nàpols (1442)
Guerra civil catalana (1462 - 1472)
Segona revolta remença (1485 - 1486)
CONTEXT PARTICULAR
A inicis del segle XIV, Sant Daniel disposava d’un patrimoni extens que des de la Vall de Sant Daniel i el comtat de Girona, s’estenia al nord cap el comtat d’Empúries i a l’oest al de Besalú. Un patrimoni que entre altres coses permeté a la
sagristana Ermessenda de Vilamarí encarregar el 1345 un sepulcre d’alabastre policromat per a les despulles de Sant
Daniel, les quals havien sigut trobades dos anys abans sota l’altar de l’església monàstica. No fou doncs, fins el 1343 que
el culte a Sant Daniel prengué relleu degut a la troballa de les seves restes. El bisbe d’aleshores, Arnau de Mont-rodon,
delerós d’oferir nous cultes, concedí indulgències a tot aquell que donés almoina per alçar una nova capella i fer un nou
sepulcre per al sant.
Les reformes gòtiques podrien haver vingut donades tant per noves necessitats com per subsanar l’efecte de dos terratrèmols, datats del 1427 i del 1428.
PROMOCIÓ
Comunitat de Sant Daniel de Girona.
ÚS
Ús religiós: monestir de monges benedictines.
SINGULARITAT
És durant aquestes obres de reforma gòtiques que desapareix el braç dret del transsepte, juntament amb la suposada
absidiola.
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TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA GLOBAL
Funcional
Ales nord i est del claustre superior: ús monacal.
Reforma i ampliació de l’ala est: dormitori de les monges.
Església (capella dedicada a Sant Daniel): veneració del sant.
Nova porta de l’església: ús funcional. El motiu de la substitució de l’antiga porta romànica és purament estilístic.
Nova cuina: ús funcional.
Tanca exterior: funció de privacitat i protecció de les vistes vers l’interior del recinte.
Urbanística
El fet més remarcable a nivell urbanístic és la construcció de les tanques exteriors. El conjunt construït se separa físicament del seu entorn, creant uns límits clars. Aquest tipus de relació amb l’entorn és la que ha arribat fins als nostres
dies. El creixement d’un pis tant en el claustre com en l’ala est dels dormitoris implica també un canvi substancial en la
fisonomia del global del monestir.
Espacial
SOBRECLAUSTRE GÒTIC - ALES NORD I EST
Les ales nord i est del claustre superior prenen les mateixes dimensions en planta que les seves homònimes inferiors. Els
paraments exteriors que comuniquen amb la resta de dependències del claustre són murs de càrrega. El cobriment de la
galeria nord és construït a base de voltes de creueria. El de la galeria est, a base de voltes de mocador (potser d’execució
posterior). Una escala adossada al parament de la galeria de llevant comunica el pati del claustre amb el pis superior.

galeria gòtica nord

galeria gòtica est

Planta del sobreclaustre (2009). Autors: Josep Pla i Irene Llusent
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Els paraments interiors que donen al claustre són a base d’arcs ogivals i columnes quadrilobulades sobre ampit, intercalades amb pilastres quadrangulars. Cada conjunt de tres arcs ogivals queda emmarcat en un arc de carpanell del
parament. En la galeria nord, les successives reformes (creixement d’un pis a sobre l’església i el claustre) han fet desaparèixer aquests arcs carpanells. En les dues ales hi havia originàriament una coberta a una o dues aigües.

1. Extrem nord-est del claustre (2008). Autor: Xavi Martín | 2 i 3. Detalls de la galeria est (2011 i 2009). Autora: Irene Llusent
4. Detalls dels pilars gòtics (2009). Autora: Irene Llusent | 5. Interior de galeria nord (2009). Autora: Irene Llusent
6. Interior de galeria est (2011). Autora: Irene Llusent
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Freixas (1983) ens parla de l’escala que es construeix també en aquesta època així com de les obertures que s’obren o
es modifiquen al parament que comunica amb la nau de l’església:
A més, les galeries previstes d’aquest claustre alt (...), s’unirien al pati del claustre baix ja existent mitjançant una
escala també de nova construcció. Finalment, hom estudià les possiblitats de tapar finestres i/o obrir-ne de noves
al mur meridional del temple per tal de guanyar llum a l’interior d’aquest, i bastir àdhuc una porta que des del cor
simplifiqués la comunicació amb el dormitori a través del sobreclaustre. (p. 37)

Pati i escala del claustre (1967). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral

REFORMA ALA EST
Si bé l’ala est ha sofert successives modificacions -ja fos per adaptacions funcionals als nous temps o per necessitat,
després de les destrosses de les guerres-, gràcies a Freixas (1983) i al seu acurat estudi dels documents que es conserven del monestir, sabem el següent:
Hom parlà d’emprendre una reforma a fons del dormitori que implicava desmuntar la teulada, reparar els arcs, obrir
noves finestres i cobrir novament la teulada. Alhora, el dormitori havia de comunicar amb el sobreclaustre la construcció del qual hauria d’iniciar-se tot seguit. (p. 37)
Es tractaria de les obres de reforma compreses entre els anys 1427 i 1430. Tanmateix, 20 anys més tard, el dormitori va
tornar a ser reformat:
Més endavant, però, l’estructura d’aquest dormitori fou modificada completament amb la finalitat d’assolir un major
grau d’aïllament tèrmic i poder gaudir d’una temperatura més suportable dins un espai tan ampli com és el dormitori
d’un monestir medieval. (...) Pere Ciprés, assessor del convent en matèria d’obres, fou l’encarregat de substituir la
teulada de fusta existent per una volta de creueria gòtica, completament enguixada i formada per vuit croarades
o trams confeccionats amb arcs creuers i plementeria de rajol. Les parets, per contra, sembla que solament foren
netejades i enguixades.
(...) Francesca de Palau (...) dugué a terme també obres de reparació al mur de tancament del sector est. El document
que transquivim esmenta les recents obres executades al dormitori, al refetor i a la sala capitular, emplaçats en aquest
sector Est, les quals havien determinat la deterioració del mur citat on recolzaven les voltes noves del dormitori. (...)
per unanimitat aconsellaren la construcció de cinc contraforts per tal d’assegurar la verticalitat del susdit mur. (p. 39)
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Estilística
SOBRECLAUSTRE GÒTIC - ALES NORD I EST
Els arcs són de tipus ogival amb capitells de decoració floral i geomètrica. Pere Freixas (1983) ofereix una descripció
detallada de les particularitats estilístiques del sobreclaustre gòtic:
Les voltes de creueria d’una de les galeries, obrades de rajol i guix, recolzen sobre sis arcades de columnes quadrilobulades, dreçades damunt un ampit, excepte aquella que, al capdamunt de la susdita escala, dóna ingrés a l’andana
nord. Els capitells mostren una senzilla i delicada decoració fitomòrfica, amb doble renglera de fulles corinties estilitzades, mentre els àbacs contenen les típiques rosetes tan freqüents en la decoració d’impostes de portes i finestres.
(...) Semblantment a nombrosos claustres, com el de Sant Joan de les Abadesses, les dues galeries altes ofereixen
a Sant Daniel la peculiar senzillesa del gòtic mediterrani i que, arreu dels Països Catalans, té un origen pretesament
llenguacodià. (...) L’any 1430 les obres eren pràcticament acabades, puix que el fuster gironí Joan Cervià havia cobrat ja l’execució i col·locació de les portes del dormitori i del cor, que donaven ingrés al claustre. Hom ha conservat
aquesta darrera portalada, la qual és formada per la gràcil combinació d’un arc carpanell i un altre de conopial, de
línies extremament simples. (p. 38)

1. Perfil de l’arc generador i estructura bàsica de la volta per aresta gòtica. Font:
<http://www.enciclopedia.cat/> [Captura 14 juliol 2015]
2. Tipus d’arcs. Font: <http://docenart.wikispaces.com/> [Captura: 10 juliol 2015]
3. Porta d’entrada al cor des del sobreclaustre gòtic. Es tracta de la combinació
entre un arc carpanell i un altre de conopial. Data de les obres de reforma del monestir dutes a terme entre el 1427 i el 1430. Autor : Rafael Masó. Font: Arxiu COAC.
Fons Rafael Masó
4. Fotografia actual que mostra el mur de la galeria nord que dóna a l’església:
antiga porta tapiada i finestra reoberta. Autora: Irene Llusent
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1. Fotografia d’època, de data desconeguda, de la galeria nord del claustre gòtic. Font: Arxiu COAC. Fons Mas
2, 3. Detalls de les voltes de creueria de la galeria nord. Autora: Irene Llusent
4. Galeria est. Autora: Irene Llusent
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Base, fust i capitell tipus del claustre gòtic. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre
del monestir de Sant Daniel
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REFORMA ALA EST
Les reformes del dormitori romànic primitiu s’engloben dins l’estil gòtic de l’època. La teulada de fusta que existia fins
aleshores va ser substituïda per una volta de creueria gòtica, completament enguixada i formada per vuit trams confeccionats amb arcs creuers i plementeria de rajol. Pel que fa a la resta d’intervencions dins d’aquestes obres, simplement es
va tractar d’adequar els murs existents i per tant no presenten un estil concret.
PORTADA GÒTICA
Durant les obres de la primera meitat del segle XV es desmunta la portada romànica de la façana de l’església. Els carreus
es van reutilitzar per a construir la nova porta quatrecentista. A partir de l’observació d’antigues fotografies prèvies a les
reformes dels anys XX (que van recuperar l’estètica romànica), es pot endevinar com era aquesta nova portada gòtica.
Freixas (1983) la descriu de la següent forma:
(...) hom pot observar que aquesta porta gòtica era constituïda per un arc equilàter amb sobre volt o motllura voltant
l’extradós. L’arc descansava sobre muntants llisos, i el timpà, emmarcat, a més, per una llinda adovellada, era decorat amb una rosa o traça gòtica molt simple, de tipus flamíger. (p. 40)

1. Façana de l’església (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Col·lecció valentí Fargnoli
2. Façana de l’església (1917). Autor: Josep Salvany i Blanch. Font: MDC. Fons Biblioteca de Catalunya
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Estructura portant
SOBRECLAUSTRE GÒTIC - ALES NORD I EST
L’estructura portant vertical, en les cares interior del claustre són a base de pilastres i pilars i arcs de mig punt. Les pilastres tenen una secció aproximada d’1x1 m, i els pilars tenen una secció quadrilobulada, amb un ample de total de 15
cm, i descansen sobre un parapet continu, de 40 cm d’ample. Respecte les parets exteriors, a la galeria nord coincideix
amb el mur sud de la nau de lesglésia. En la cara est, comparteix mur amb el cos de les habitacions. Es tracta de murs
de càrrega amb obertures puntuals per a comunicar el claustre amb les dependències annexes. Pel que fa al cobriment
del sostre, apareixen voltes de mocador de rasilla en la galeria nord. En canvi, a la galeria est el cobriment és a base
de voltes de mocador. Les cobertes originals no es conserven però es dedueix que eren a dues aigües amb estructura i
entrebigat de fusta.
REFORMA ALA EST
Se substitueix l’estructura original del dormitori, segons Pere Freixas, d’arcs diafragma, per un cobriment de voltes de
creueria. Pel que fa als murs preexistents, a excepció d’obertures i canvis puntuals, no es modifiquen.
Materials
SOBRECLAUSTRE GÒTIC - ALES NORD I EST
Per als murs, s’empra carreus de pedra regulars aglutinats amb morter de calç. En els murs són peces de dimensions
regulars, d’unes dimensions mitges de 45x40x20 cm. Els arcs carpanells són construïts amb rajola ceràmica i tenen un
acabat d’estucat esgrafiat. Per a la formació de les bases, fusts i capitells dels pilars, s’utilitza pedra de la zona tallada,
de la qual es pot diferenciar una més groguenca i una més grisosa. Els paraments interiors de la galeria són enguixats, a
excepció d’alguns punts on s’ha deixat (suposadament en intervencions posteriors) la maçoneria vista. El paviment és de
rajola ceràmica col·locada en forma d’espiga.
REFORMA ALA EST
Els únics materials que s’afegeixen a la reforma del dormitori primitiu són els del nou sostre. Aquest, de voltes de creueria,
és construït a base de rajola ceràmica i acabat enguixat. D’altra banda, dels murs originals del segle XII sembla que en
aquesta etapa només es netegen i s’enguixen.

1. Detall del parament gòtic (2010). Autor: Jaume Vila
2. Detall de pilar gòtic (2009). Autora: Irene Llusent
3. Parament interior (2009). Autora: Irene Llusent
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HISTORIAL
En aquest període es completa el claustre superior. Les dues noves galeries, a sud i a oest, presenten un estil propi que
els diferencia clarament de les galeries gòtiques de nord i est. Es construeixen diversos cossos a l’àmbit nord, sud i oest,
envoltant el claustre per aquesta banda, i absorbint edificacions prèvies. Aquestes ales del monestir eren les que acollien
usos no estrictament religiosos, com tallers, despatxos, magatzems o la pròpia casa de l’abadessa.
L’absis és reformat substancialment. Tal com relata Moreno (2014), “No és fins l’any 1635, exactament el 27 de juliol, quan
tornem a trobar documentada una activitat constructiva al monestir [des del 1443]. Es tracta d’una llicència d’enderroc de
la paret del presbiteri que va eliminar, conseqüentment, les capelles de Sant Daniel i Santa Margarida.” També es reforma
l’absis romànic i s’obre una nova porta d’accés al monestir al costat de la porta primitiva.
Elements arquitectònics
Ales sud i oest del claustre superior
Construccions a les ales nord, sud i oest
Església: cor inferior i reforma de l’absis i presbiteri
Nova porta d’accés al monestir
LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona.

Construccions dels segles XVI-XVIII en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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CONTEXT GENERAL
Revolta de les Germanies (1519 - 1523)
Setge de Perpinyà (1542)
Any de sa Desgràcia (1558). Destrucció de Ciutadella pels otomans
Expulsió dels moriscos (1609 - 1610)
Guerra dels Trenta Anys (1618 - 1648)
La Guerra dels Segadors (1640 - 1659)
Revolta dels Barretines (1687 - 1689)
Guerra dels Nou Anys (1688 - 1697)
Revolta dels Angelets de la terra (1669 - 1774)
La Guerra de Successió (1700 - 1714)
Els Decrets de Nova Planta (1716)
Guerra Gran (1793 - 1795)
CONTEXT PARTICULAR
Amb el pas del temps les comunitats monàstiques i convents fundats durant l’Edat Mitjana entraren en decadència a inicis
de l’Edat Moderna fins a ser absorbits per cases majors. Sant Daniel de Girona fou una d’aquestes cases mare que acollí
les monges i les propietats de petites comunitats de la diòcesi de Girona gairebé extingides. El segle XVIII fou pròsper per
a la comunitat de Sant Daniel malgrat el context bèl·lic que acompanyà l’inici i la fi d’aquest segle. Doncs, després de la
precarietat viscuda el segle anterior, la comunitat veié com les rendes i el nombre de monges s’incrementaven.
La Guerra dels Segadors (1640-1652), amb les invasions periòdiques de soldats tant espanyols com francesos, suposà
una lògica frenada del desenvolupament de la zona, així com un abandonament de bona part de les masies. Durant
aquest conflicte, el monestir va haver de ser abandonat. El mateix succeí durant el Setge de 1674. No obstant, el segle
XVII no fou només un segle de guerra i violència amb entrades i sortides constants de la clausura monàstica. Sinó que
també fou el segle del Barroc. Un segle caracteritzat per una renovació espiritual profunda, tant en les formes materials
com espirituals.
Després de la Guerra de Successió (1702-1714) començà una nova etapa de creixement amb la recuperació dels masos
existents i la construcció de nous. Durant la Guerra Gran (1793-1795) la comunitat va residir gairebé un any al monestir
de Sant Anton i Santa Clara de Barcelona, també de monges benedictines. L’edifici va servir, durant la seva absència, de
caserna militar i quan finalment hi van retornar, l’octubre de 1795, se’l trobaren parcialment danyat per un incendi. També
els habitants de la vall van haver d’abandonar molts dels masos durant el conflicte.
Les monges benedictines no seguien, fins a mitjan segle XVI, una clausura estricta: eren lliures per sortir del monestir
quan havien de fer alguna missió en particular. Aquesta llibertat de moviment va provocar alguns escàndols i als concilis
de Constança (1414), Basilea (1431) i Trento (1545) es va regular que, com els altres ordes contemplatius, també les
benedictines observessin una clausura estricta.
PROMOCIÓ
Comunitat de Sant Daniel de Girona.
ÚS
Ús religiós: monestir de monges benedictines; altres usos durant els períodes d’abandonament en temps de guerra, com
el de caserna militar.
SINGULARITAT
Amb les obres de reforma del presbiteri desapareixen les capelles de Sant Daniel i Santa Margarida, que ja havien suposat en el seu temps canvis en la església original del segle XI.
80

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

2 CARACTERITZACIÓ

ETAPA 5 | segles XVI-XVIII
TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA GLOBAL
Funcional
Ales sud i oest del claustre superior: ús monacal.
Construccions a les ales nord, sud i oest: usos auxiliars/laborals com rebedor, sales de visita, magatzem, graner, tallers,
despatxos o casa de l’abadessa.
Església: reforma de l’absis i presbiteri, per a poder construir-hi un cor.
Urbanística
A nivell urbanístic, la construcció de les galeries sud i oest del claustre superior significa la culminació de l’espai del
claustre. Fins aleshores, només dues ales del pis superior (les gòtiques) eren construïdes i, per tant, el claustre es percebia com un element inacabat. D’altra banda, la façana sud del claustre que es construeix en aquest moment és la que
ha arribat als nostres dies gairebé sense cossos annexionats. Les ales nord, sud i oest del cenobi creen un conjunt de
cossos de planta baixa i dos pisos conformant una gran façana massissa a la part més occidental del monestir. L’espai
sense construir que resta entre el claustre i l’ala oest era antigament un carrer. La reforma de l’església no afecta a nivell
urbanístic del conjunt. Pel que fa a la reforma de les tanques, val a dir que tant els límits exteriors del monestir com els
carrers del voltant han anat variant al llarg dels anys; és difícil saber amb exactitud els límits previs.
Espacial
ALES SUD I OEST DEL CLAUSTRE SUPERIOR
Les dues galeries ocupen el mateix espai en planta que les seves homònimes del pis inferior. Per tant, l’una (oest) és el
doble de llarga que l’altra (sud), amb la peculiaritat que aquesta última empalma amb la galeria est del claustre gòtic. Els
paraments es conformen a base d’arcs de mig punt i pilastres quadrangulars de gran espessor. La coberta és a dues

galeria sud

aigües. El fals sostre que s’observa des del claustre és una volta de mocador.

galeria oest

Planta del sobreclaustre (2009). Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre
del monestir de Sant Daniel
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GALERIES SUD I OEST DEL CLAUSTRE SUPERIOR

Fotografies de les ales sud i oest del claustre superior (2009). Autor: Josep Pla
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CONSTRUCCIONS A LES ALES NORD, SUD I OEST
A nivell espacial, aquestes ales del monestir es composaven de peces més o menys regulars, de planta baixa i dos pisos,
adossades les unes amb les altres. La seva geometria era senzilla i les cobertes, a dues aigües.

1. Ruinas y convento de San Daniel (1877). Autor: Joan Martí Centellas. Font: CRDI
2 i 3. Exteriro de l’ala oest (1996). Autor: Josep Pla
4 i 5. Graner (1996). Autor: Josep Pla
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ESGLÉSIA: REFORMA DE L’ABSIS I PRESBITERI
La reforma del segle XVII de l’absis i el presbiteri implica la destrucció de part de l’església romànica. Amb l’enderroc de
la paret del presbiteri es va perdre, conseqüentment, les capelles de Sant Daniel i Santa Margarida. L’absis reformat és
el que ens arriba fins els nostres dies.
NOVA PORTA D’ACCÉS
La nova porta d’accés al monestir és construïda al costat de la porta primitiva. És de dimensions força majors que la seva
predecessora.

1. Interior de l’església (2000). Autor: Jordi Ribot. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona
2. Exterior de l’absis actual. Autora: Irene Llusent
3. Façana nord i porta d’entrada (2008). Autor: Josep Pla
4. Porta d’entrada (2006). Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona
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Estilística
ALES SUD I OEST DEL CLAUSTRE SUPERIOR
Aquestes dues ales, posteriors a les altres dues d’estil gòtic, presenten formes geomètriques bàsiques i simplificades:
arcs rebaixats, voltes de mocador i arcs de mig punt. Podria incloure’s dins d’un estil neoclàssic de línies modestes i
senzilles.
CONSTRUCCIONS A LES ALES NORD, SUD I OEST
Les construccions d’aquest àmbit, que alberguen usos auxiliars del monestir (i per tant, no són espais representatius com
podria ser l’església), presenten un estil sobri i senzill, que es podria catalogar com arquitectura popular del moment, on
predomina el caràcter funcional dels espais.
ESGLÉSIA: REFORMA DE L’ABSIS I PRESBITERI
La reforma imita un estil romànic de línies senzilles. A diferència de l’absidiola nord, amb motius llombards, l’absis reformada només presenta tres obertures senzilles sense decoració.

1 i 2. Detalls del claustre tardà. Autora: Irene Llusent
3. Fragment de fotografia de la vall (1926), a la banda occidental, les ales nord, oest i sud. Autor:
Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli
4. Pati interior, antic carrer. Font: <http://www.costabravas.com/> [Captura 21 maig 2015]
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Estructura portant
ALES SUD I OEST DEL CLAUSTRE SUPERIOR
A diferència de les galeries gòtiques, on el parament exterior és un mur massís, en aquest cas, els paraments (tant interiors com exteriors) són resolts a base de grans pilastres i arcs de mig punt. La coberta és a dues aigües, recolzada sobre
uns arcs diafragma i bigues de fusta. El cobriment inferior del forjat, en forma de voltes de mocador, no és portant.

1. Axonometria explotada per elements constructius de la galeria oest del claustre. Autora: Irene Llusent
2,3. Fotografies d’obra de les ales sud i oest del claustre: estructura de coberta. Autor: Josep Pla
4. Arcades del parament a la galeria sud. Autor: Josep Pla
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CONSTRUCCIONS A LES ALES NORD, SUD I OEST
L’estructura portant de les construccions que conformen aquestes ales és a base de murs de càrrega, de maçoneria
ordinària i de ceràmica manual. També apareixen paraments amb arcs i pilastres. Els forjats eren predominantment unidireccionals d’estructura i entrebigat de fusta o ceràmic, o de volta “tabicada” de rajola ceràmica. Les cobertes, a dues
aigües, també presentaven estructura de bigues de fusta tallada, amb entrebigat del mateix material o ceràmic, i acabat
de teula ceràmica. Cal fer esment dels grans canvis interiors que han sofert les estances d’aquests espais, ja sigui per
reconstruccions necessàries després del períodes bèl·lics o per adaptació a nous usos i requeriments, on la majoria de
cops ha afectat als forjats.

Estructura de bigues de fusta, entrebigat de rajol ceràmic manual i paviment

Estructura de bigues de fusta, entrebigat de rajola ceràmica manual, acabat enguixat per la cara inferior i paviment per la cara superior
1. Volta de mocador. Font: <http://www.epapontevedra.com> [Captura 11 agost 2015] | 2. Voltes tabicades en el tractat de Sugrañes, làmina 84 (1916). Font: <http://www.todocoleccion.net/> [Captura 11 agost 2015] | Seccions tipus de forjats de fusta. Autora: Irene Llusent
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1. Secció de forjat de coberta de fusta. Autora: Irene Llusent | Fotografies de tipus estructurals en l’àmbit. Autor: Josep Pla
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ESGLÉSIA: REFORMA DE L’ABSIS I PRESBITERI
Possiblement també en aquest període (s. XVI-XVIII) es van adossar, per la cara exterior de l’absis, dos contraforts de
grans dimensions. El fet que un dels contraforts estigui “retallat” per a poder encabir la finestra de l’absis fa pensar que
les reformes en l’absis podrien haver esdevingut després de la construcció d’aquests contraforts.

1. Esquema tridimensional dels contraforts afegits a la cara exterior de l’absis. Autora: Irene Llusent | 2. Punt d’encontre entre
contrafort i obertura de l’absis. Autora: Irene Llusent

Materials
ALES SUD I OEST DEL CLAUSTRE SUPERIOR
Les pilastres d’aquestes dues galeries són a base de grans carreus de pedra de dimensions aproximades 50x30x30 cm.
La junta és de morter de calç i l’acabat és de pedra vista. Pel que fa a la formació dels arcs és a partir de rajoles ceràmiques seguint la línia de l’arc de mig punt. El reblert sobre els arcs és de maçoneria ordinària, i el seu acabat, estucat llis.
El paviment és de rajola ceràmica col·locat en forma d’espiga. L’acabat de coberta és de teula àrab. L’acabat interior en
les voltes és enguixat, i els paraments de carreus són de pedra vista.

Fotografies de materials en les ales sud i oest del claustre. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

89

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

2 CARACTERITZACIÓ

ETAPA 5 | segles XVI-XVIII
CONSTRUCCIONS A LES ALES NORD, SUD I OEST
Els materials principals per a conformar l’estructura vertical són: maçoneria de carreus regulars, maçoneria ordinària per
anar enguixada o estucada, i rajola o rajol ceràmic manual. Els materials per als forjats eren majoritàriament la fusta o
la rajola ceràmica. L’acabat de façana és estucat llis o estucat esgrafiat imitant carreus, combinat amb certs àmbits on
es deixa vist el parament. En l’interior, o el parament queda vist o bé és enguixat. Els paviments són principalment de
rajola ceràmica. L’acabat de les cobertes és en tots els casos de teula àrab. També apareix treball ceràmic en els remats
perimetrals de coberta, on la superposició de diferents capes de rajol ceràmic crea un dibuix. Els barrots de les finestres
són de ferro.
ESGLÉSIA: REFORMA DE L’ABSIS I PRESBITERI
Sant Daniel també entrà en el Barroc, i feu algunes modificacions a la fàbrica del monestir seguint la nova corrent artística.
Possiblement per a reformar l’absis es va reutilitzar part del material de l’absis romànic. En tot cas, la formació del parament és a base de carreus de pedra irregulars de pedra sorrenca, pedra calcària i fragments de teula. Roig i Jalpí informa
que “La capilla mayor [de l’església] se hizo de nuevo en mi tiempo y es muy hermosa y clara [...]. Está ricament adornamentada de capas, casullas, dalmáticas, frontales de brocado, terciopelo, espolín, raso, damasco, tafetán, y otros cortes,
y de colgaduras de seda para la iglesia: cálizes, patenas, cetros, custodias, cruzes, relicarios, incensarios, hysopos, fuentes, salvillas, redomas y otros vasos, y pieças de plata necessarias para la ostentosa celebración de los divinos oficios”.

Mostra de diferents materials de les ales nord i oest. Autor: Josep Pla
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ETAPA 6 | segle xix | RECONSTRUCCIONS I AMPLIACIONS PUNTUALS
HISTORIAL
Durant aquesta etapa, molt marcada per les guerres, les operacions de construcció se centren en l’àmbit nord-est del
monestir. S’aixequen, al voltant de l’església, diferents construccions que s’hi adossen. D’altra banda, el sector de ponent
va haver de ser reconstruït. Gironella (2010) fa una descripció de l’estat de l’edifici i les necessitats de reconstrucció de
l’època:
A principis del segle XIX l’edifici monàstic estava quasi destruït: el pas de les tropes espanyoles primer i les franceses
després l’havien deixat quasi només amb les quatre parets. El juny de 1817 la comunitat va emprendre la reconstrucció, prèvia autorització de les autoritats militars que consideraven la zona massa perillosa.
L’any 1891 es va construir el nou cementiri al monestir (...). Fins al moment les monges eren enterrades en el paviment de l’església o a la capella de Sant Miquel dels Claustres, on celebraven el Capítol i on hi havia la sepultura
comuna construïda el 1775. Aquesta sepultura comuna estava en un lloc molt humit i sovint s’inundava, per això es
va decidir aixecar el nou cementiri. (p. 66-67)
Elements arquitectònics
Creixements a l’entorn de l’església (alguns d’aquests volums no s’han pogut ubicar cronològicament amb exactitud. El
global dels cossos afegits a l’entorn de l’església es considera que és del segle XIX, per a facilitar el treball de caracterització)
Reformes i reconstruccions generals, especialment al sector oest
Cementiri

Construccions del segle XIX en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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ETAPA 6 | segle XIX
LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona.
CONTEXT GENERAL
La Guerra del Francès (1808 - 1814)
Guerra dels Malcontents (1827)
Primera guerra carlina (1833 - 1840)
Desamortització de Mendizábal (1836)
Segona guerra carlina (1846 - 1849)
Revolució de 1868
Pacte de Tortosa (1869)
Tercera guerra carlina (1872 - 1876)
Primera República Espanyola (1873 - 1874)
Bases de Manresa (1898)
CONTEXT PARTICULAR
El segle XIX portà a la comunitat de Sant Daniel a adaptar-se als nous temps i corrents religioses. Forçades pels poders
civils a abandonar el patrimoni que les havia sustentat durant nou segles, prengueren el model de vida comuna, un model
que les allunyava del perfil de nobles, gestores d’un gran patrimoni dispers pel territori gironí senyores d’elles mateixes,
i les apropava a una vida en comunitat com a monges benedictines de clausura dedicades a la pregària i a feines més
“pròpies” com l’ensenyament, la hospitalitat, la costura, etc.
La Guerra del Francès (1808-1814) va suposar un nou abandó dels masos i del propi monestir. El fet de ser proper a
Girona i extramurs, el convertia en un blanc fàcil per atacs i saqueigs. Durant aquesta època les monges s’allotjaren a
cases d’amics i familiars a Girona. El monestir tornà a servir de caserna, i més tard, d’hospital de sang. Un cop les monges recuperaren el monestir, l’any 1819, només restava en peu l’església i el claustre, i per tant, es van veure obligades a
reprendre la seva activitat en un altre allotjament, en aquest cas, en una casa de lloguer al carrer de la Força de Girona.
PROMOCIÓ
Comunitat de Sant Daniel de Girona.
ÚS
Ús religiós: monestir de monges benedictines. Durant el període de la Guerra del Francès, el monestir també va ser utilitzat com a espai de convalescència i magatzem de queviures.
SINGULARITAT
A causa de la proximitat del monestir de Sant Daniel respecte Girona, i del fet que aquest es trobi fora de les muralles
de la ciutat, Sant Daniel ha estat objectiu militar en totes i cadascuna de les guerres succeïdes a Girona. Una ciutat que,
d’altra banda, ha sigut escenari de moltíssims conflictes per ser la ciutat més important al sud dels Pirineus. En cadascun
d’aquests conflictes bèl·lics, Sant Daniel ha sigut abandonat per la seva comunitat i saquejat i incendiat per l’enemic.
Aquest fet dóna encara més valor a la supervivència de gran part dels edificis romànics, l’església i el claustre.
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ETAPA 6 | segle XIX
TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA GLOBAL
Funcional
Creixements a l’entorn de l’església: el volum que afegeix una planta més sobre l’església tenia, fins fa poc, la funció
d’hostatgeria. Hi havia habitacions i una galeria oberta que donava al claustre. El cos que s’adossa al transsepte esquerre de l’església fou una ampliació d’aquest, a mode de capella lateral, s’hi trobava el sepulcre de Sant Daniel. El volum
que es construeix a la cantonada entre la façana de l’església i la façana principal o nord tenia les funcions de sagristia i
visitador, al qual es podia accedir des de l’exterior o des del claustre. La resta de cossos o espais annexionats tenen un
ús auxiliar o desconegut.
Cementiri: la construcció del cementiri implica dissenyar un espai específicament per albergar les restes de les monges
difuntes. Fins al moment, eren enterrades en la sepultura comuna.
Reformes a les ales nord, sud i oest: la funció d’aquestes reformes o reconstruccions era bàsicament la d’adequar
aquesta part de l’edifici en els punts on havia sofert danys a causa de les guerres, o la d’adaptar els espais a les noves
necessitats monàstiques.
Urbanística
Excepte les intervencions de reforma en les ales nord, sud i oest, la resta d’actuacions que es porten a terme durant
aquesta etapa tenen grans conseqüències en la concepció del global de l’edifici. Pel que fa al cementiri, es col·loca a
l’extrem nord-est i s’adossa a la tanca (o si més no, és adossat avui en dia, segons les tanques que podem observar
actualment). Per tant, és un element perfectament perceptible des de l’exterior. A més, la seva ubicació és propera als
elements més antics del monestir: capella original, església romànica.
Tanmateix, les actuacions que més trascendència tenen són els cossos, la majoria amb usos secundaris o auxiliars, que
es van construint al voltant i sobre l’església, desvirtuant el volum original que s’havia pogut percebre durant segles. Així,
l’església romànica passa a tenir un pis afegit al damunt, fent créixer per dalt i per la cara nord la façana romànica. El
claustre també és afectat per aquesta interevenció, ja que en la cara nord passa a tenir un pis més (és a dir, tres plantes).
El cimbori també veu com en la seva cara oest s’hi entrega la coberta a dues aigües d’aquest nou element, perdent així
les finestres del seu pis inferior en aquesta cara.
Dels dos cossos que s’annexionen a la cara nord de l’església, un implica l’enderroc de la paret nord del transsepte esquerre (no es pot saber si aquesta paret era l’original de la capella preromànica, original de l’església romànica o fruit de
reformes posteriors). L’altre cos que s’afegeix tapia la meitat de l’absidiola nord, que, recordem, és l’element més antic
que es conserva del conjunt. Un altre dels volums annexionats se situa a la cantonada d’encontre entre l’ala nord, des
d’on s’accedeix, i la façana de l’església romànica, que queda tapiada parcialment i a la qual s’hi crea una obertura per
comunicar-lo amb aquesta nova construcció.
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Cantonada nord-est (1911-1932), l’església apareix rodejada de volums posteriors. Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli
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Plantes d’estat actual on s’identifiquen els volums afegits a l’entorn de l’església. Autora: Irene Llusent
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ETAPA 6 | segle XIX
Espacial
CREIXEMENTS A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA
El volum de l’església romànica queda desfigurat pels volums que s’hi van annexionant. Els dos volums en l’àmbit nord
es van adaptant a les formes que venen donades per les preexistències.
El volum que afecta la façana de l’església, en canvi, té una volumetria pròpia que no respon a l’adaptació a cap preexistència: afegeix una planta més sobre la coberta de l’església i l’ala nord del claustre i s’adossa a la cara oest del cimbori.
El volum que s’ubica a la cantonada de l’església i de la façana nord té dues plantes i desvirtua la façana principal de
l’església, tapiant-la parcialment.

1. Encontre entre la façana de l’església, la façana nord i els dos volums afegits (1974). Autor: Francesc Català Roca. Font: Els monestirs catalans (Vitoria, 1974)
2 i 3. Imatges des del pati d’entrada (1968-1969). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral
4. Volum afegit a sobre l’església i el claustre. Autora: Irene Llusent
5 i 6. Volums adossats a l’absidiola nord i al transsepte esquerre. Autora. Irene Llusent

95

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

2 CARACTERITZACIÓ

ETAPA 6 | segle XIX
CEMENTIRI
El volum on s’ubica el cementiri ocupa aproximadament uns 60m2 i s’adossa a la cantonada nord-est dels murs exteriors
del recinte.

1. Vista aèria. El cementiri apareix a la cantonada nord-est. Font: Catalunya romànica. vol. V (Barcelona, 1984-1998) | 2. El monestir des
del carrer Llucià Ansó (1972). Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona | 3. Fragment del mapa de Sant Daniel; s’endevina la forma del
cementiri del monestir. Autor: Pere Muné | 4. Cementiri vist des de l’interior del recinte. Autora: Irene LLusent
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ETAPA 6 | segle XIX
TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA PARTICULAR
Estilística
Els volums que s’afegeixen durant aquesta etapa són de línies senzilles. Les construccions d’aquest àmbit, que alberguen
usos auxiliars del monestir (i per tant, no són espais representatius com podria ser l’església), presenten un estil sobri i
senzill, com en les ales nord i oest anteriorment comentades; podrien entendre’s com arquitectura popular del moment,
on destaca el caràcter funcional dels espais.
Es tracta de cossos predominantment massissos, amb obertures puntuals de petites dimensions i sense ornamentacions
en les seves façanes, a excepció de l’estucat que apareix en certs paraments, sovint amb un esgrafiat de carreus regulars.
Les obertures presenten llindes planes i en molts casos, enreixats exteriors de barrots de ferro.
Estructura portant
Les ampliacions presenten murs de càrrega d’entre 40 i 60 cm d’espessor com a estructura vertical, generalment de
maçoneria ordinària, amb presència d’elements ceràmics, i també de carreus de pedra. Pel que fa als forjats, o bé són
voltes “tabicades” de rajola ceràmica o forjats de bigues de fusta, amb entrebigat ceràmic o de fusta. Les cobertes, a una
o dues aigües, són també d’estructura de bigues de fusta, amb entrebigat de fusta o de rajola ceràmica. Comunicant les
plantes apareixen escales de volta ceràmica tabicada. La superposició d’elements i èpoques no sempre fa fàcil entendre
volumètrica, espacial i estructuralment tots aquests espais. Sovint hi ha elements mig tapiats o amagats darrere construccions més tardanes.

1 i 2. Mur exterior i interior del volum adossat a l’absis i absidiola | 3 i 4. Mur exterior i interior del volum adossat al transsepte esquerre | 5 i 6. Façana del volum adossat a la nau de
l’església| 7 i 8. Interior de l’antiga hostatgeria, apareix el mur i obertures romàniques de la nau de l’església | 9-12. Interior de l’antiga hostatgeria, adossada a la nau de l’església.
Autora: Irene Llusent

97

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

2 CARACTERITZACIÓ

ETAPA 6 | segle XIX
Materials
Els murs portants són de maçoneria ordinària, en la qual s’hi aglutinen carreus, pedres i rajola ceràmica. El seu acabat
original era, en els volums que donen al pati d’entrada, d’estucat esgrafiat imitant carreus regulars. En el cas dels cossos
del pati posterior, l’acabat original era possiblement un estucat llis, que actualment ha gairebé desaparegut. El cementiri
presenta un acabat d’estucat llis. En l’interior predominava l’enguixat. L’acabat de coberta és en tots els casos de teula
ceràmica àrab. En cantonades i llindes sovint apareixen grans blocs de pedra de Girona, que queden vistos en façana.
En els interiors predomina l’acabat enguixat per a les parets i voltes, i els paviments presenten rajoles ceràmiques en la
seva majoria, o altres materials de reformes posteriors.

1-4. Detalls de materials de l’antiga hostatgeria | 5-8. Detall dels paraments del volum adossat a la cantonada entre l’església i l’ala nord | 9-12. Detall dels paraments del volum
adossat al transsepte esquerre | 13-16 Detall dels paraments del volum adossat a l’absis i absidiola. Autora:Irene Llusent
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ETAPA 7 |primera meitat del segle xx | REFORMES I ENDERROCS
HISTORIAL
Les obres que s’havien iniciat el segle anterior per tal de reconstruir l’edifici després dels danys ocasionats per la Guerra
del Francès van acabar-se l’any 1905. De principi de segle XX és el gran volum de l’ala est, amb usos principals de cel·les
i refetor, segons projecte de l’arquitecte diocesà Isidre Bosch i Batallé. Gironella (2010) així ho descriu:
L’any 1905 s’acabaren les obres de reforma del monestir per tal d’adequar-lo al nou estil de vida en comunitat. A mitjan segle XIX, quan algunes monges havien començat a viure en comú, l’abadessa Catalina Pou i Adroher els havia
cedit el “pis alt” o superior; aquest any la comunitat havia crescut i el pis se’ls feia petit. Arran d’aquestes reformes es
construí un ampli refetor allà on hi havia hagut l’antiga sepultura comuna, la gran làpida mortuòria de la qual se situà
al mig del cor de l’església.(p. 66-67)
L’any 1931 l’edifici és declarat monument històrico-artístic (Tesoro Artístico Nacional), però tot i així, durant la Guerra Civil
el monestir és confiscat per les autoritats republicanes i reconvertit en altres usos. Les cel·les de les monges s’utilitzen per
albergar el grup escolar Pi i Margall. Pel que fa a l’església i el claustre, són habilitats com a habitatges per a refugiats.
Entre el 1938 i el 1939 s’enderroquen les muralles del recinte. D’altra banda, la construcció de la carretera de Sant Daniel
suposa la pèrdua de bona part del terreny del monestir a la banda que toca amb el riu Galligants. També és d’aquesta
època el volum que s’adossa a la tanca perimetral i en el qual vivia la “compradora” del monestir, així com el pati d’entrada
i la tanca que el delimita.
Elements arquitectònics
Habitatge adossat
Reconstrucció de l’ala est
Pati d’entrada
Enderroc de les muralles
Enderroc parcial de l’ala sud
LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona.

Construccions de la primera meitat del segle XX en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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ETAPA 7 | primera meitat del segle XX
CONTEXT GENERAL
Mancomunitat de Catalunya (1914 - 1923)
La dictadura de Primo de Rivera (1923 - 1930)
La Segona República (1931 - 1939)
La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)
La dictadura de Francisco Franco (1939-1975)
CONTEXT PARTICULAR
Amb el segle XX es continuà el procés de pèrdua de caràcter agrícola de la vall que ja s’havia iniciat el segle anterior. Cal
destacar les tenses relacions que van mantenir la comunitat i l’ajuntament (considerant el creixent sentiment anticlerical
que aflorava en aquesta època). De fet, la construcció de la carretera que s’apropià part del terreny del monestir fou
iniciativa del propi ajuntament. Durant el període de Guerra Civil el monestir fou utilitzat per les autoritats republicanes.
PROMOCIÓ
Comunitat de Sant Daniel de Girona.
Ajuntament de Sant Daniel (enderrocs a la cara sud per a la construcció de la carretera).
ÚS
Ús religiós: monestir de monges benedictines. Ús escolar i d’habitatge, durant el període de la Guerra Civil; i un cop
aquesta acabada, i fins el 1940, ús de caserna militar de les autoritats feixistes.
SINGULARITAT
Algunes de les intervencions d’aquest període reflecteixen el creixent interès per recuperar el patrimoni arquitectònic, com
és el cas de les intervencions en l’església romànica. També és singular com la construcció de la carretera vorejant el riu
Galligants va fer canviar la fisonomia del conjunt, especialment en la cara sud. L’any 1931 el monestir de Sant Daniel va
ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional com a monument historicoartístic, ja que després de les vicissituds viscudes al
llarg dels segles i les seves múltiples destruccions en cada un dels conflictes bèl·lics que afectaren Girona, havia aconseguit conservar-se dempeus

La vall de Sant Daniel nevada (1963). S’observa el recorregut de la carretera de Sant Daniel, construïda durant la Guerra Civil i que implicà canvis constructius en el monestir. Autor: Antoni Varés Martinell. Font: SGDAP. Fons Antoni Varés Martinell
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ETAPA 7 | primera meitat del segle XX
TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA GLOBAL
Funcional
Habitatge adossat: allotjar la compradora, figura que s’encarregava de proveir la comunitat de menjar i altres necessitats.
Reconstrucció de l’ala est: cel·les, refetor, cuina, sales conventuals vàries, despatx de l’abadessa.
Pati d’entrada: el nou recinte del pati d’entrada té la funció de matisar la relació entre el carrer i la pròpia porta d’entrada
al monestir. Fins aleshores, aquesta relació era directa, sense un espai de transició exterior.
Enderroc de les muralles i de les construccions a la banda del Galligants: la funció d’aquesta actuació va ser la de facilitar
el pas del nou carrer de Sant Daniel.
Urbanística
A nivell urbanístic, la intervenció de reconstrucció de tota l’ala est representa la incorporació al conjunt monàstic d’un
edifici de grans dimensions. Anteriorment, aquesta ala havia estat formada per diferents cossos que, si bé eren gairebé
de la mateixa proporció, evidenciaven la seva edificació fruit de reformes i construccions al llarg del temps. Amb aquest
nou edifici, encara que perviuen elements constructius que estaven dempeus després de la Guerra del Francès, s’entén
tota l’ala est com un únic edifici.
L’habitatge adossat és actualment l’únic element que té façana a carrer. Si bé el cementiri també està adossat a la tanca
perimetral, els seus murs són cecs. És lògic que aquest habitatge s’obrís a carrer ja que era ocupat per la compradora
del monestir i per tant, aquesta no seguia un estil de vida monàstic. Aquest volum s’emplaça entre dos cossos construïts
el segle anterior i soluciona l’encontre entre el mur perimetral, de gran altura, i la nova tanca del pati d’entrada, de poca
alçada.
L’enderroc de les muralles i de part de l’edifici que donava al riu Galligants té una gran incidència urbanística ja que
representa una pèrdua de terreny del monestir, que passa a ser ocupat per la carretera. D’altra banda, les altes muralles
que delimitaven el recinte són substituïdes posteriorment per uns murets molt més baixos, suavitzant l’impacte visual.
Espacial
HABITATGE ADOSSAT
Aquesta edificació presenta una planta irregular, fruit d’adaptar-se a la resta de preexistències: l’afegit del transsepte esquerra de l’església (s. XIX), el cos annex a la cara nord de l’església (s. XIX) i la tanca exterior. La distribució de l’espai és
fragmentada en diferents estances i una escala irregular que comunica els dos nivells de l’edifici.

Planta baixa i primera de l’habitatge adossat. Autors: Josep Pla i Irene Llusent
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HABITATGE ADOSSAT

1. El pati d’entrada, abans de la construcció de l’habitatge adossat (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli
2. Encontre entre l’habitatge adossat i el volum afegit a l’església. Autora: Irene Llusent
3. i 4. Processó del Corpus a Sant Daniel, al fons l’habitatge adossat (1966-1968). Autor: Josep Buil Mayral. Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral
5, 6 i 7. Vistes de l’habitatge adossat des del carrer. Autora: Irene Llusent
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RECONSTRUCCIÓ DE L’ALA EST

1. Vista general des de l’extrem sud-est (1920-1930). Autor: Valentí Fargnoli. Font: Valentí Fargnoli: Girona Fotògrafs (Girona, 2010)
2 i 3. Vistes del monestir (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli
4. Carrer de Sant Daniel i cantonada sud-est del monestir (1972). Autor: Sebastià Martí. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona
5. Vista general est del monestir (2008). Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona
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RECONSTRUCCIÓ DE L’ALA EST
A nivell espacial, el cos de l’ala est és un gran volum de planta baixa més dos pisos, i pren tota la llargada longitudinal
del claustre més una perllongament a la banda sud. A la seva cara oest, per on s’adossa al claustre, presenta obertures
puntuals que el comuniquen amb les galeries d’aquest. La coberta de la galeria est del claustre és una terrassa que comunica amb l’últim pis de l’ala est. La barana d’aquesta terrassa és visible des del pati del claustre. A la seva banda est,
s’obre al pati en forma de balconeres, balcons correguts i terrasses. La unió entre el cos de l’ala est i l’església resulta en
el tapiat de mig absis.

1. Façana oest de l’ala de les cel·les, i la terrassa que dóna al claustre (2009). Autora: Irene LLusent
2. Façana de l’edifici des del pati est. Autora: Irene Llusent
3. Encontre entre la terrassa de l’edifici de les cel·les amb la coberta de l’ala sud del claustre (2009). Auora. Irene Llusent
4. Detall del balcó, situat sobre el pati arqueològic, a la façana oest de l’edifici de les cel·les. Autora: Irene Llusent
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PATI D’ENTRADA
Abans de la construcció de la tanca que delimita l’àmbit del pati d’entrada (a la cara nord), el monestir comunicava directament amb el carrer, tal com s’observa en fotografies antigues. Així, tant la façana de l’església com les dependències
monacals eren accessibles des del carrer. El pati aprofita l’eixamplament que presentava el carrer i s’apodera de part
de la seva superfície. La tanca perimètrica abasta des de l’habitatge adossat fins a la cantonada nord-oest del monestir.

1. El carrer de les Monges: la tanca i el pati encara no s’havien construït (1917). Autor: Josep Salvany. Font: MDC. Fons Biblioteca de Catalunya | 2.
Processó del Corpus circulant pel portal d’entrada (1966-1968). Autor: Josep Buil Mayral. Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral | 3 i 4. Vista del portal i
la tanca des de l’exterior i l’interior del recinte (2008). Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP . Fons Ajuntament de Girona | 5 i 6. Vistes de la tanca exterior
(2007). Autor: Josep Pla
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TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA PARTICULAR
Estilística
HABITATGE ADOSSAT
La construcció de l’habitatge adossat s’inclou dins d’un estil d’arquitectura popular de l’època. La seva funció no era
singular ni representativa del monestir, fet que es reflexa en la construcció.
RECONSTRUCCIÓ DE L’ALA EST
La reconstrucció de l’ala est, executada segons projecte d’Isidre Bosch l’any 1905, respon, segons parer personal, a un
estil d’arquitectura eclèctica, en la qual van apareixent elements amb reminiscències d’altres estils, com el neogòtic.
PATI D’ENTRADA
La tanca del pati d’entrada i els seus portals es poden incloure dins d’un estil d’arquitectura popular de principi de segle
XX.

1 i 2. Façanes de l’habitatge adossat. Autora: Irene Llusent | 3 i 4. Detalls dels portals del pati d’entrada. Autor: Josep Pla
5-7. Façanes i detalls de l’ala est. Autora: Irene Llusent
8. Detall de barana sobre l’ala est del claustre. Autor: Jaume Vila

106

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

2 CARACTERITZACIÓ

ETAPA 7 | primera meitat del segle XX
Estructura portant
HABITATGE ADOSSAT
L’estructura vertical de l’habitatge adossat és conformada per murs de càrrega d’uns 45 d’espessor, de maçoneria ordinària en la qual també s’hi aglutinen elements ceràmics. Els forjats són a base de voltes ceràmiques tabicades. El forjat de
coberta és format per bigues i llates de fusta, amb entrebigat ceràmic i acabat de teula. L’escala, de geometria irregular,
també és construïda a base de volta ceràmica tabicada.
RECONSTRUCCIÓ DE L’ALA EST
L’estructural vertical és de murs de càrrega, sovint, especialment en les plantes inferiors, aprofitant murs preexistents.
Els materials d’aquests murs són variats: carreus de pedra, maçoneria ordinària, fàbrica ceràmica. Els forjats són bàsicament: o voltes ceràmiques tabicades o forjats unidireccionals de bigues de fusta o de biguetes metàl·liques (algunes
intervencions posteriors han introduït forjats unidireccionals de bigueta de formigó prefabricat). La coberta és d’estructura
de fusta i entrebigat ceràmic (en alguns punts de la coberta també s’ha substituït l’estructura de suport original per una
de nova de biguetes de formigó prefabricat).
PATI D’ENTRADA
Els murets i portals del pati nord d’entrada són d’obra, aglutinant tant carreus irregulars de pedra, com peces ceràmiques.

La volta tabicada de Guastavino. Font: <http://www.gauzak.eu/viaje-a-newyork/> [Consulta 4 agost 2015]
Escala tabicada de Guastavino. Font: <http://www.construcloud.com/>[Consulta 4 agost 2015]

1 i 2. Forjats interiors de l’habitatge adossat | 3. Escala interior de l’habitatge adossat | 4. Coberta de fusta de l’habitatge adossat | 5-8. Detalls de l’edifici de l’ala est. Autora:
Irene Llusent
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Materials
HABITATGE ADOSSAT
L’acabat exterior de les façanes és d’estucat esgrafiat imitant carreus regulars, seguint l’estètica de la resta de paraments
de l’àmbit d’entrada. L’acabat interior és enguixat. Els paviments són de rajola ceràmica.
RECONSTRUCCIÓ DE L’ALA EST
L’acabat exterior de les façanes és estucat llis, el dels paraments interiors, enguixat o enrajolat. Els paviments són predominantment de rajola ceràmica.
PATI D’ENTRADA
L’acabat del muret és un estucat llis. La barana és de barrots de forja. Els remats són de pedra tallada.

1-3. Detalls dels paraments de l’habitatge adossat. Autora: Irene LLusent
4-6. Detalls de l’ala est. Detalls dels paraments de l’edifici a l’ala est. Autors: Josep Pla i Irene Llusent
7-9. Detalls del muret i portals de la tanca exterior. Autor: Josep Pla
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HISTORIAL
Durant el segle XX el monestir ha viscut una renaixença, la qual ha comportat la necessitat d’actuar en diferents àmbits del
conjunt d’edificacions. Es pot diferenciar entre dos tipus d’intervencions, les que s’aproximen cronològicament al principi
d’aquesta etapa, on les intervencions són predominantment reformes. Es tracta de la restauració de l’església romànica
durant els anys 50, i de la rehabilitació de l’edifici de l’ala est, a la dècada dels 70, segons projecte de Josep Maria Pla i
Torras. D’altra banda, també durant aquests anys es van portant a terme petites actuacions d’adequació i millora de les
dependències del sector oest, amb la finalitat d’adaptar-les als nous usos com magatzems o tallers. És també en aquesta
etapa quan es construeix la granja del monestir, a l’extrem oest del recinte.
El segon bloc de restauracions té lloc quasi a tombant de segle, i engloba la construcció de la residència d’estudiants,
que implica construir a l’ala sud i rehabilitar part de l’oest, així com la transformació de l’antic graner en biblioteca, segons
projecte de l’any 1997 de Jordi Paulí i Josep Pla. Posteriorment, es van portar a terme tres projectes redactats per Josep
Pla. L’any 2009 es va reformar la porteria i l’espai d’entrada, adaptant funcionalment aquest àmbit a les noves necessitats
del monestir. Dos anys més tard es va rehabilitar i adequar l’exterior de l’àmbit nord (pati, tanca i façanes). Finalment, l’any
2011, es va rehabilitar el claustre, que, tot i no presentar patologies greus, estava en un molt mal estat de conservació.
Cal destacar, l’any 1985, la catalogació del monestir com a Edifici d’Interès Històric-Arquitectònic dins del Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de la Vall de Sant Daniel)
Elements arquitectònics
Restauració de l’església
Reformes a les ales nord i oest
Reforma de l’ala est
Granja, magatzem i garatge
Reconstrucció de l’ala sud: residència d’estudiants i biblioteca
Reforma de la porteria
Rehabilitació de la façana nord
Restauració del claustre
LLOC
Vall de Sant Daniel, Girona.

Construccions de la segona meitat del segle XX en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent
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CONTEXT GENERAL
La dictadura de Francisco Franco (1939-1975)
Transició espanyola (1975-1982)
Restabliment de la Generalitat (1977)
Govern de Josep Tarradellas i Joan (1977-1980)
Constitució Espanyola de 1978
Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979
CONTEXT PARTICULAR
El monestir pogué desfer-se de la clausura imposada per Trento gràcies al Concili Vaticà II (1962-1965). Aquest permeté
a les comunitats monàstiques tornar a les regles originaries, i a la Regla de Sant Benet la clausura no hi és contemplada.
Sant Daniel tragué les reixes de la porteria i de l’església, però deixà la dels visitadors, perquè com elles diuen “forma part
de la nostra història i del nostre passat, i treure-les suposaria esborrar-ne una part que no s’ha d’oblidar”. Des dels anys
seixanta del segle XX, Sant Daniel ha renascut.
PROMOCIÓ
Comunitat de Sant Daniel de Girona.
ÚS
Ús religiós: monestir de monges benedictines. A més, incorporació de nous usos com el de residència d’estudiants i
actualment, hostatgeria.
SINGULARITAT
Sant Daniel és l’única comunitat benedictina femenina de Catalunya que encara avui resideix on va ser fundada, fa gairebé mil anys. Malgrat els entrebancs viscuts, les successives monges benedictines han conservat el monestir com el bé
més preuat, i tot i les dificultats no n’han volgut marxar mai.

Intervencions recents realitzades en el monestir: residència d’estudiants i biblioteca, reforma de la porteria, rehabilitació de l’àmbit nord i rehabilitació del claustre. Autors: Josep Pla
i Irene Llusent
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Nota: les intervencions contemporànies de residència d’estudiants i biblioteca, reforma de la porteria, rehabilitació de
la façana nord i restauració del claustre queden incloses dins l’anàlisi de Projectes d’Intervenció, ja que la premissa per
analitzar els projectes és la de considerar l’estat de partida en un punt vora els inicis dels anys 90 del segle XX (és a dir,
estat previ a les intervencions contemporànies). Per tant, en la caracterització tant sols s’inclouen per a situar-les en el
seu context, reservant la seva tipificació arquitectònica global i particular per a la definició i anàlisi posteriors.
TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA GLOBAL
Funcional
Restauració de l’església: la intervenció dels anys 50 en l’església no és motivada per qüestions funcionals sinó estilístiques. L’església segueix utilitzant-se en el seu ús litúrgic.
Reformes a les ales nord i oest: millores funcionals i de prestacions dels edificis.
Reforma de l’ala est: a diferència del cas anterior, les reformes dutes a terme per Josep Maria Pla i Torras van implicar
millores funcionals en les dependències interiors de l’edifici, especialment a nivell d’instal·lacions. Sobre els anys 80 del
segle XX també es va dotar d’ascensor l’edifici est.
Granja, magatzem i garatge: granja de gallines i magatzem de material, per a les tasques no religioses de les monges.
Urbanística
Les reformes dutes a terme en els volums ja existents no suposen cap canvi urbanístic. En canvi, la granja, magatzem i
garatge afegeixen nous volums a l’oest del recinte, tot i que separats dels edificis monacals, per tant no interfereixen amb
el conjunt històric.

1-3. Millores funcionals de l’edifici est dutes a terme en la segona meitat del segle XX. Autor: Josep Pla | 4. L’hort del monestir (1957). Autor: Isidre VIcens. Font: Revista de Girona,
núm. 196 | Exterior de la granja i magatzem des del carrer en l’actualitat. Autora: Irene Llusent5.
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Espacial
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA
La supressió del cor i el tapiat dels altars laterals durant les reformes que es van portar a terme a partir del decenni dels
50 va suposar recuperar la totalitat de la nau original de l’església. Com escriu Miquel Oliva i Prat: “La supresión del coro
moderno y el proceder a cegar los altares laterales posteriores a la obra románica ha devuelto toda la elegancia a esta
iglesia del siglo XI, de planta de cruz griega triabsidal, de mayor interés todavía por los pocos ejemplares que nos han
quedado de una estructura similar.”
REFORMES DE LES ALES EST, NORD I OEST
A nivell espaial aquestes reformes no suposen canvis importants respecte l’edifici de principis de segle, ja que es tracta
de millores de les prestacions funcionals o rehabilitació i reforma d’elements constructius en mal estat.

Fotografies de l’abans i el després de les
reformes a la nau de l’església del decenni del 1950. Autor desconegut
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TIPIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA PARTICULAR
Estilística
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA
Miquel Oliva i Prat, en la Revista Girona, parlava ja en el seu moment de les reformes que es duien a terme en l’interior
del temple:
La iglesia que actualmente se revaloriza con motivo de las obras, es pues en buena parte la del siglo XI (...). La restauración va revelando una buena estructura del edificio con sus paramentos de piedra desvastada, propios del primer
románico, los ventanales laterales de doble derrame, el de fachada y el ojo de buey del hastial, aparte de algunos
motivos decorativos lombardos del exterior del frontispicio. Además de ello aparece tras la limpieza toda la belleza
del interior de la cúpula octogonal del cimborrio, sostenida por pechinas sobre los arranques de los arcos torales,
descubriéndose los ventanales de la linterna y apareciendo los cimacios esculpidos de las columnas del crucero,
todo ello de gran interés arqueológico.
Hay que felicitarse muy sinceramente de estos trabajos que están devolviendo a la casa de Dios toda la hermosura
que contiene gracias a los esfuerzos de la comunidad y de la orden benedictina de Montserrat, ya que ambos están
llevando a cabo estas mejoras en un Monumento Nacional de tanta categoría como es el que nos ocupa. (p. 77)
Posteriorment Freixas (1983), comentà aquests treballs en l’església:
Després de les obres de restauració portades a cap durant el decenni dels cinquanta, hom ha recuperat, en part,
el caràcter originari que oferia el monestir a la darreria de la Baixa Edat Mitjana, puix que, tenint en compte la seva
situació extramurs del burg de Sant Pere, ha estat una de les edificacions més maltractades per les diverses conflagracions en què s’ha vist envoltada la ciutat de Girona. (...) En el decurs de les esmentades obres de restauració
es procedí, amb el mètode vuitcentista d’una restauració estilística a la manera de Viollet-le-Duc, a la supressió de
guixos decoratius d’aparença neoclàssica que emmascaraven l’església, així com també s’eliminaren el recreixement
dels murs de la torre i les tàpies que aparedaven les seves obertures. (p. 35-36)
REFORMES DE LES ALES EST, NORD I OEST
Les reformes que es porten a terme en aquesta intervenció són enfocades a resoldre deficiències funcionals concretes, i
per tant, no responen a cap estil en concret.
Estructura portant
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA
No es modifica l’estructura portant de l’església, en tot cas s’elimina l’estructura superposada del cor, deixant lliure la visió
complerta de la nau de l’església.
REFORMES DE LES ALES EST, NORD I OEST
L’estructura només es modifica quan l’existent no respon a les exigències del moment. És el cas de nombrosos forjats de
fusta que es van substituir per noves estructures de biguetes metàl·liques o de formigió prefabricat i revoltons ceràmics.
Materials
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA
La reforma en l’església suposa eliminar materials enlloc d’afegir-ne. Concretament, els enguixats interiors.
REFORMES DE LES ALES EST, NORD I OEST
Es conserven els materials existents en l’edifici original, excepte en punts on se substitueixen paviments i revestiments de
paraments verticals.
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1. Vista interior de l’absis i el presbiteri (2011). Autor: Joan Biarnés | 2. Absis i altar (2011). Autor: Rossend Gri | 3. Absis (2011) | 4. Orgue
del transsepte dret (2015). Autor: Xavier Alejo | 5. Interior de la nau (2011). Autora: Beatriz Sirvent | 6. Petxina del creuer (2009). Autor:
Meydema | 7 i 8. Façana romànica (2007): Autora: Irene Llusent
1, 2, 4, 5 i 6. Font: <https://www.flickr.com> [Captura 13 juliol 2015] | 3. Font: <http://www.monestirs.cat/> [Captura 13 juliol 2015]
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RESUM CARACTERITZACIÓ PER ETAPES

ETAPA 1

PERÍODE
Segles
IX-X

ÀMBIT
Orígens i capella

ETAPA 2

Església romànica

Construcció de petita capella o església preromànica

•

Situada actualment al transsepte esquerre de l’església

•

Planta de creu grega, originalment amb absis principal i dues absidioles laterals
Fris d’arcuacions llombardes als murs del creuer

•

Bodega, a l’extrem sud-oest

•

Pati: precedent de l’actual claustre

•

Cuina, al sector oest

•

Cimbori-campanar octogonal sobre el transsepte

•

Planta rectangular, proporció 2:1

•

Parells de columnes amb decoració derivada del corinti

•

Cobriment amb volta de canó

Dormitori primitiu

•

Nau única amb coberta de fusta a doble vessant

[ala est]

•

Cos annex a l’església a la seva cara meridional

•

L’encàrrec ve donat pel descobriment de les despulles de Sant

Cimbori
ETAPA 3

•

Nau coberta amb volta de canó

Dependències annexes

Claustre romànic
[planta baixa]

Sepulcre de Sant Daniel

Sobreclaustre gòtic
[planta pis]
[ales nord i est]
ETAPA 4

Possible origen en temple pagà

•

XI

XII-XIII

•

•

Segle

Segles

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

Segles

Daniel
•

Obrat pel mestre Aloi de Montbrai

•

Obra del gòtic català

•

Estil gòtic tardà

•

Arcs ogivals i capitells de decoració floral i geomètrica

•

Ala nord: voltes de creueria i coberta original enderrocada/oculta
per a construcció de cos superior

•

XIV-XV
Reforma ala est

Reformes en el creuer dret de l’església així com la supressió de
l’absidiola d’aquest lateral

•

Reforma important dels dormitoris primitius

•

Segona reforma de les cel·les: substitució de la coberta original
per una volta gòtica de vuit trams

Nova cuina

•

Permet que les monges mengin juntes al refetor

Tanques exteriors

•

Doten de privacitat el recinte conventual

Substitució de la

•

Reutilització dels carreus romànics

portalada de l’església

•

Rosa d’estil flamíger
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Sobreclaustre tardà
[planta pis]
[ales sud i oest]

•

Estil tardà simplificat

•

Arcs de mig punt i voltes de mocador

•

Coberta de teula sobre corretges de fusta recolzades en arcs diafragma

ETAPA 5

•
Segles
XVI-

Reforma església

XVIII

nal de l’església romànica
•

Reforma de l’absis i el presbiteri

•

Pèrdua de les capelles de Sant Daniel i Santa Margarida

•

Construcció de diversos cossos amb diferents volumetries, la majoria de planta baixa i dos pisos, al voltant d’altres construccions

ETAPA 6

Ales nord, sud i oest

més antigues
•

Diversos usos monacals, com casa de l’abadessa

Nova porta d’accés

•

Situada al costat de la primitiva

Volums a l’entorn

•

Tapiat parcial de l’absidiola nord i el transsepte esquerre

de l’església

•

Creixement sobre l’església romànica

•

Peça independent de la resta de dependències del monestir

•

Adossat a la tanca exterior, cantonada nord-est

•

Abans de la seva construcció, les monges eren enterrades a la

Segle
XIX

La construcció del cor inferior implica la pèrdua de la forma origi-

Cementiri

sepultura comuna
Reformes generals

ETAPA 7

Habitatge adossat
1a 1/2
Segle
XX

•

Necessàries després dels danys de la Guerra del Francès

•

Construcció de l’únic cos, a excepció del cementiri, adossat a la
tanca perimetral exterior

Reconstrucció de l’ala est

•

Rehabilitació i reforma de l’ala est, on s’ubiquen les cel·les.

Pati d’entrada

•

Transició entre el carrer i el monestir

Enderroc de les muralles

•

Construcció de la carretera que ve des de Girona

i part del monestir

•

Es pren part considerable del terreny del monestir

•

Recuperació de l’estructura romànica de la nau eliminant el cor

•

Inauguració del nou orgue

•

Retorn a una imatge “romànica”

•

Substitució de la portada gòtica, que es conserva especejada al

Restauració església

jardí conventual
•

A les dependències de les ales nord, sud i oest

•

Adequació dels espais als usos: tallers, magatzems

Granja, mag., garatge

•

Separats del conjunt

Reforma ala est

•

Intervenció de millora de prestacions funcionals

•

Ús de residència -actual hostatgeria- i biblioteca

•

Reconstrucció parcial a l’ala sud

•

Rehabilitació de les plantes superiors a les ales oest i nord

•

Conservació del pati arqueològic

•

Reforma de la porteria d’entrada

•

Rehabilitació del parament de façana nord

•

Enderroc de cos afegit a la façana de l’església

•

Eliminació d’elements considerats excrescències

•

Recuperació del nivell original de paviment del pati

•

Troballes arqueològiques durant els treballs

ETAPA 8

Reformes generals

2a 1/2
Segle
XX

Residència d’estudiants

Rehabilitació de la façana
nord

Restauració del claustre
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3.1

PLANTEJAMENT D’HIPÒTESIS CRÍTIQUES D’ÚS

INTERVENCIONS REALITZADES
En aquest punt es valoren, per a cada àmbit on s’ha intervingut recentment, les possibles hipòtesis d’ús. Tal com s’ha
comentat en la caracterització, el Monestir de Sant Daniel ha mantingut sempre el seu ús religiós al llarg dels segles, únicament en els períodes on s’ha hagut d’abandonar i ha sigut ocupat, se li ha donat un altre ús.
A. ÀMBIT SUD-OEST
El monestir de Sant Daniel està ocupat per una congregació que, malgrat la seva condició de clausura, sempre ha
buscat formes de subsistència relacionades amb la societat: des de tallers de restauració d’obres d’art, passant per
la realització de maquetes per a estudis d’arquitectura, fins a treballs d’informàtica per a entitats bancàries. L’avançada edat de la majoria dels seus membres, les porta a reflexionar sobre el tipus de treballs a realitzar en el futur.
La realitat física del monestir els dóna la resposta. Una actuació sobre la zona més degradada podria albergar una
residència d’estudiants. La universitat de Girona, concretament el campus de les Àligues, està escassament a un
quilòmetre de distància.
Part de la infraestructura necessària ja existeix, disposen d’una cuina recentment reformada i infrautilizada. Els serveis
de neteja i habitacions podrien representar un treball relativament fàcil per a tots els seus membres i, en tractar-se
d’un servei extern, podrien trobar ajudes per al seu finançament. I el que és gairebé més important per a la subsistència de la congregació, donar a conèixer la vida monacal a joves estudiants que poguessin continuar amb una de les
realitats més importants de l’edifici: la seva funció. Per tant, serà interessant pensar en la utilització d’infraestructures
ja existents.
La congregació utilitza la totalitat de la planta baixa del conjunt i es va estenent en altura, deixant com a zona menys
utilitzada, pel seu estat de degradació, els últims pisos de la zona sud-oest i oest. La primera és el resultat d’un
enderrocament parcial i de l’ocupació per les tropes durant la guerra civil. Part d’aquest enderrocament dóna com
resultat el denominat pati arqueològic: zona on es barregen parts relacionades amb el claustre des dels seus inicis,
fins a enderrocaments de construccions afegides al monestir. De fet és l’única zona que, a nivell de planta baixa, no
es troba ocupada ni construïda i que el pla d’ordenació de la Vall de Sant Daniel considera com a edificable.
L’opció més immediata per aquest àmbit, tenint en compte l’estat de conservació que presentava a la dècada dels
90, és la de consolidar i rehabilitar les dependències de l’ala oest, adaptant-les funcionalment per als usos de tallers
i magatzems, ja reformades vora la dècada dels 70 del segle passat. Pel que fa al sector sud, en molt mal estat de
conservació, el plantejament hauria d’incloure eliminar els volums mig enderrocats i consolidar correctament l’antiga
bodega (planta baixa) i l’antic graner (planta primera).
De totes formes, l’ús de residència, que va ser el que se li va donar a la reforma de finals dels 90, ha evolucionat, els
últims anys, en hostatgeria. El canvi ha vingut provocat segurament a causa de la crisi, del fet que els altres campus
de la universitat queden bastant més lluny i potser també per l’augment de demanda de pisos d’estudiants, que poc
a poc van guanyant lloc davant de les residències. Però és interessant veure com aprofitant el mateix equipament, se
li pot donar un ús diferent en funció de les necessitats dels clients. També cal considerar l’entorn on s’ubica el monestir. És un paratge ideal per a desconnectar uns dies, es pot fer turisme rural i esportiu, alhora que es gaudeix d’un
edifici històric admirable. Per tant, introduir un servei d’habitacions per usuaris externs, ja sigui en format residència
o hostatgeria, és una bona opció.
Per tant, obrir part de les dependències per a un ús extern que alhora suposi una font d’ingressos és una via molt
factible. A nivell arquitectònic, els punts més importants que aquesta solució implica és la duplicitat d’accessos (monacal i extern) i separació de funcions molt clara, ja que, tot i l’obertura que viu el monestir en les últimes dècades,
cal no oblidar que la vida monacal requereix de tranquil·litat i cert aïllament.
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Un altre dels programes que es planteja és el de biblioteca. Abans de la intervenció dels anys 90, la biblioteca es
trobava sobre l’ala nord del claustre (antigament galeria oberta de les habitacions de l’hostatgeria). Aprofitant la
intervenció, s’estudia la possibilitat de traslladar la biblioteca en un dels nous espais rehabilitats de l’àmbit sud-oest.
B. ÀMBIT NORD-OEST
En aquest cas, l’àmbit de la intervenció inclou dependències que actualment tenen un ús concret, i no se’n preveu
cap canvi. Per tant, els treballs a realitzar serien purament de rehabilitació i adequació. Especialment s’haurà de
repensar l’espai d’entrada, que funcionalment ha quedat obsolet. S’inclou també en l’estudi de la proposta el readequar el pati d’entrada.
C. CLAUSTRE
Com en el cas anterior, no es preveu cap canvi d’ús en l’espai del claustre, i la intervenció se centrarà en l’adequació
i millora del mateix, ja que el pas dels anys i la falta del manteniment l’han deixat força malmès.

INTERVENCIONS FUTURES
A priori, les intervencions que es proposen no impliquen cap canvi d’ús en l’edifici, ja que actualment aquest funciona
plenament com a monestir i com a hostatgeria. El que sí es pretén amb el nou projecte és rehabilitar i adequar l’extrem
nord-est del conjunt, el qual no ha sofert cap modificació en molts anys. No només es tractarà de reparar patologies sinó
també de dotar d’un nou significat tot aquest espai i integrar-lo amb la resta del conjunt. Tot i així, determinades estances
o espais d’aquest àmbit estan actualment en desús i, per tant, amb el projecte d’intervenció s’hauria de pensar quina nova
funció poden aportar al global.
D. ÀMBIT NORD-EST
En aquest àmbit trobem diferents volums adossats a l’església, alguns funcionen plenament i d’altres, com és el cas
de l’habitatge adossat, estan en desús. A més, els espais que no són utilitzats evidencien clarament els efectes del
pas del temps i la falta de manteniment.
La primera opció per a plantejar una nova funció és la d’encabir programa propi del monestir en aquestes peces
sense ús. Per exemple, traslladar la sagristia, actualment en un espai reduït, a l’habitatge adossat, on hi cabria perfectament. També es pot plantejar ubicar sales de reunions polivalents en aquest mateix espai, pensades per trobades
entre les monges i visites externes, a mode de despatx.
Una altra opció que es pot plantejar és tornar la funció “d’habitatge” en la peça actualment en desús. És a dir, plantejar poder llogar la casa, a temporades, a persones interessades en col·laborar amb el monestir. Per exemple, algú
interessat en aprendre en ornamentació litúrgica o en maquetes, podria establir-se en l’habitatge, i desenvolupar
tasques conjuntament amb les monges. D’aquesta manera, l’inquilí podria portar una vida independent del monestir
i participar-ne de les seves activitats en moments donats.
D’altra banda, eliminar algun d’aquests cossos annexats a l’església no suposaria, a nivell funcional del conjunt del
monestir, cap dificultat. Per tant, quan es valorin les alternatives de projecte, es tindrà en compte les opcions d’ús
proposades, fins i tot la de no donar-li cap ús i eliminar el (o els) volums.
Pel que fa a l’edifici est, actualment conté els usos de cel·les, refetor, cuina, sales conventuals i despatxos. El seu ús
és ple i, per tant, no es planteja cap canvi funcional. Cal recordar que l’edifici, original del 1905, ja ha sigut rehabilitat
i adaptat als nous temps. En el cas que ens ocupa, és objecte de la intervenció pel seu estat de conservació i per la
interacció amb altres peces del conjunt.
El mur del perímetre és objecte d’intervenció per adequar-lo i millorar-lo en zones puntuals. La funció de privacitat es
manté.
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4.1

RAONS DE LES INTERVENCIONS

A. ÀMBIT SUD-OEST
La rehabilitació de les construccions en l’extrem sud-oest del monestir és necessària, ja que moltes d’elles són fruit
de l’enderroc portat a terme durant la Guerra Civil i el seu estat de conservació és nul. D’altra banda, altres dependències interiors s’han anat reformant successivament, i d’altres, especialment les de sota coberta, s’han deixat en
desús.
La implantació de l’ús de residència permet aprofitar infraestructures existents, readequar un àmbit en un estat
precari que desvirtua el conjunt del monestir, i a més, crear una font d’ingressos totalment compatible amb el dia
a dia de la comunitat.
B. ÀMBIT NORD-OEST
L’àmbit nord-oest és per on s’efectua l’arribada i l’entrada principal al monestir. Per tant, requereix un estat òptim a
nivell de conservació i de funcionalitat. La porteria en concret no s’ajusta a les noves necessitats de la comunitat, ja
que és fruit de la clausura anterior i no reflexa l’obertura vers la societat en la qual cada dia més s’adapta el monestir.
Els paraments exteriors d’aquest àmbit presenten molt mal estat de conservació i per això es requereixen operacions
de neteja i manteniment generals.
C. CLAUSTRE
La raó d’aquesta intervenció és purament de conservació i adequació dels paraments i de les columnes. Altres treballs inclosos dins del claustre tenen un origen més estètic o de restitució de l’estat previ o original.
D. ÀMBIT NORD-EST
Aquest àmbit del monestir requereix d’intervenció, en primer lloc, per la falta de manteniment general, especialment
en els paraments i instal·lacions exteriors. Com succeeix en el claustre però, altres operacions de consolidació o adequació són estudiades, ja que la superposició de diferents èpoques i estils sense un criteri lògic ha anat desvirtuant
la lectura del monestir en aquest sector.
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4.2

ESTUDI PATOLÒGIC

Per a poder valorar l’èxit de les propostes d’intervenció és indispensable conèixer l’estat patològic que presentava l’àmbit
d’actuació abans de ser rehabilitat o reformat. Ja que les tres intervencions analitzades se centren en tres àmbits diferents
del monestir, es fa un estudi patològic per cadascun d’ells: l’àmbit sud-oest, l’àmbit nord-oest i l’àmbit del claustre.

ESTAT PREVI A LES INTERVENCIONS
A. ÀMBIT SUD-OEST
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT FÍSIC
L’àmbit en el qual se situa el projecte de la residència d’estudiants abasta tres zones diferenciades. Seguint un ordre
segons l’estat previ, la primera zona és la segona planta de l’ala oest del monestir. El seu estat era pobre de conservació,
però sense problemes estructurals importants, per la qual cosa es presenta com una successió d’espais a rehabilitar. Així,
serà important l’aprofitament màxim de l’estructura actual, la qual cosa influirà als espais resultants.
A diferent nivell però amb un altell que la comunica amb aquesta segona planta, i formant part de l’ala sud, es troba una
espècie de terrassa coberta i uns magatzems adjacents. El seu estat és gairebé ruïnós, a causa del mal estat de la coberta, al treball realitzat per les termites en les bigues de fusta que formen els forjats, als desploms dels murs de pedra
portants i a les esquerdes procedents de l’enderrocament de la resta de les edificacions que la feien arribar fins al riu. En
la planta inferior –primera planta de l’ala sud-, el que va ser el graner i posteriorment tallers és un gran espai cobert per un
forjat de taulons de fusta i entrevigat també de fusta que, juntament amb la seva arcada central, li atorga una gran qualitat
espacial. Aquest espai està previst que sigui convertit a la futura biblioteca i sala de lectura de la comunitat.
Finalment, el pati arqueològic es perfila com l’únic espai disponible per albergar l’accés a la futura residència i el menjador, donada la seva comunicació directa amb la cuina del monestir, sobredimensionada per a la comunitat i utilitzada per
donar servei a l’hostatgeria que regentava la mateixa comunitat.
Així, l’àmbit d’actuació es preveu com un seguit d’espais a diferents altures, en els quals es preveu donar funcions diverses, i en els quals caldrà actuar en diferents nivells d’intervenció: des de la simple rehabilitació fins a l’obra de nova planta,
passant per la reforma integral.
A tot aquest maremàgnum es barreja l’adequat tractament de les ruïnes que formen el pati –algunes de les quals tenen el
seu valor arqueològic- i del mur sud del claustre –amb totes les seves referències a la història-.

Fotomuntatge de l’estat previ de la façana sud. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla
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Fotomuntatges de l’estat previ de l’àmbit sud-oest. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla
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Alçats de materials de l’estat previ a la intervenció. Autor: Josep Pla
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B. ÀMBIT NORD-OEST
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT FÍSIC
La intervenció es centra en la façana principal –nord- i la part més septentrional de la façana oest. Es tracta d’una façana
fruit de la reconstrucció de gran part del monestir entre els anys 1817 i 1820, arrel de la destrucció que havia patit durant
l’últim setge a la ciutat de Girona.
Consta d’una gran façana planera a nivell de la porta d’entrada al monestir, formant uns 90º amb la façana de l’església,
més un volum afegit en l’encontre, on s’ubica en la planta baixa l’actual sagristia, i en la planta primera, un visitador al qual
s’accedeix des de l’exterior i des del claustre.
L’acabat de la façana és un estucat amb un esgrafiat imitant carreus. A la part baixa, degut a les obres de modificació de
l’entrada al monestir que es van dur a terme els anys 1959-60, en les quals es va obrir la porta actual, es va tapiar la porta
romànica que fins llavors servia d’accés al monestir, i es va tapar tota la part baixa de la façana amb una argamassa que
es tragué als anys 70.
La façana queda separada del vial per un pati de planta trapezoïdal parcialment pavimentat amb lloses de pedra de Girona, amb paviment de còdols, amb panot de vorera i amb grava, i tancat respecte d’aquest per una tanca perimetral amb
dos accessos. Té dues servituds: una línia elèctrica de baixa tensió que dóna subministrament al monestir –en la façana
nord- i la línia telefònica del monestir –façana oest-, ambdues aèries.

Alçats de materials de l’estat previ a la intervenció. Autor: Josep Pla
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IDENTIFICACIÓ DE LES PATOLOGIES

Estats patològics dels paraments de l’àmbit nord-oest. Autors: Josep Pla i Eva Micaló. Font: Projecte bàsic i executiu de la restauració de la façana del monestir de Sant Daniel
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Fotografies generals

Manca de material

Manca de material, despreniments

Despreniments i manca de material

Bufat i despreniments d’estucat

Despreniments d’estucat

Humitats i taques d’òxid

Humitats

Elements metàl·lics, instal·lacions vistes

Elements metàl·lics, despreniment d’estucat
Fotografies cedides per Josep Pla
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C. CLAUSTRE
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT FÍSIC
El claustre actualment està en un estat físic general relativament correcte, encara que denotant una manca de manteniment que s’ha prolongat al llarg dels segles. Això no impedeix que hi hagi determinades patologies en punts concrets que
sí que es poden qualificar dintre la categoria d’urgents.
A nivell general, els paraments del claustre tenen una manca d’una neteja bàsica, d’una neteja més concreta de pàtines
biològiques i d’arrencada de vegetació i d’un rejuntat. A més, en certs punts hi ha mancances puntuals de material, tant
en el sentit del material pedra com en el material d’acabat, quan es tracta d’un morter o un estuc. Són força generalitzades
les patologies degudes a la presència d’humitats, però molt puntuals les degudes a fissures dels paraments.
Pel que fa als paraments de la zona de circulació del claustre, cal dir que la planta baixa és una volta de canó de carreus
de pedra encalada, en l’ala oest de la qual existeixen uns reforços transversals cosint la volta a base de morter. Els paraments més exteriors són variats en funció de l’edificació annexa: de maçoneria de pedra, de carreus de pedra o estucats.
De la mateixa manera hi ha passos de porta estucats imitant carreus, n’hi ha de pedra vella i n’hi ha de pedra nova. En
general als de pedra vista els manca un rejuntat i els de morter estan molt degradats, amb pedaços de morter i pedaços
de maçoneria vista intercalats.
En la planta primera, voltes remolinades i pintades de blanc amb nervis, capitells i claus de color gris, en un estat general
correcte, amb certes patologies degudes a humitats i algunes fissures.
IDENTIFICACIÓ DE LES PATOLOGIES
PATOLOGIES | PLANTA BAIXA

Planta baixa del claustre: patologies. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel
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IDENTIFICACIÓ DE MATERIALS | ALÇATS

Alçats de materials. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel
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IDENTIFICACIÓ DE PATOLOGIES | ALÇATS

Alçats de patologies. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel
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TIPUS DE PATOLOGIES EN ELS PARAMENTS
Les patologies més freqüents en els paraments del claustre, ja siguin dels murs interiors de les galeries com dels murs
exteriors al pati, són:
Actuacions prèvies
Desplacacions de l’estucat
Despreniments
Emblanquinat posterior
Erosió
Falques d’altres materials, com fusta
Fissures
Humitats
Pàtina biològica
Vegetació

Despreniments - humitats - pàtina biològica

Despreniments - humitats - altres materials

Humitats - emblanquinat posterior

Pàtina biològica - humitats

Pàtina biològica - fissures

Forats, humitats

Vegetació - humitats - despreniments

Forats - humitats

Desplacacions estucat - humitats

Actuacions anteriors

Fissures - desplacacions - erosió

Pàtina biològica - humitats

Fotografies de patologies en els paraments. Autors: Josep Pla, Jaume Vila, Irene Llusent
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TIPUS DE PATOLOGIES EN LES COLUMNES

Fractures i esquerdes

Les patologies presents en les columnes (basament, fust,

Humitats

capitell i àbac), són les següents:

Manca de material
Pàtina biològica (verda i blanca)

Alveolització

Pintura de calç (restes de quan es van emblanquinar les

Descamació

voltes de canó)

Despreniments

Pitting

Emblanquinat posterior

Policromia vermella

Erosió

Recomposició

Falques d’altres materials, com fusta

Taques d’òxid

Fissures

Vegetació

Pitting

Alveolització

Restes d’emblanquinat de la volta

Taques d’òxid

Despreniments - erosió - pàtina biològica

Alveolització - pàtina biològica

Falques d’altres materials en les juntes

Policromia vermella

Recomposició - esquerdes

Esquerdes - manca de material

Desplacacions

Regalims d’emblanquinat - pàtina biològica

Erosió

Erosió

Erosió - pàtina biològica

Pàtina biològica

Fotografies de patologies en les columnes. Autora: Irene Llusent
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ESTAT ACTUAL
D. ÀMBIT Nord-est
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT FÍSIC
L’àmbit nord-est és format pels elements de l’església (absidiola, absis, nau lateral esquerra) i la seva interacció amb
d’altres elements més tardans que s’han adossat a les seves façanes. També hi ha el cementiri, de finals del segle XIX, i
l’habitatge de l’antiga compradora, del segle XX, que dóna al carrer d’entrada. L’estat de conservació general de la zona
és força baix.
L’estat de conservació de les cobertes és el produït per molts anys de simple manteniment d’urgència. Les fustes de
suport estan degradades, fissurades, amb fletxes superiors a les admissibles, amb restes d’humitats, etc. Per part de la
comunitat sempre s’ha resolt el manteniment immediat, però no s’ha pogut atacar la rehabilitació completa de la part estructural. D’altra banda, l’espai baix-coberta ha servit d’hàbitat per a ocells que han accelerat la seva degradació. Pel que
fa a les cobertes, les patologies més importants a nivell de seguretat són la degradació de la base estructural (bigues de
fusta), encara que la més estesa és la deguda a l’acumulació de brutícia i aparició de vegetació, així com el trencament
de material de cobriment. Una altra patologia molt estesa és la falta de cornisa i canal que provoca uns vessaments i
filtracions en les façanes, que en ser cara nord, perduren més i causen majors patologies en les façanes.
Respecte les façanes, totes elles presenten restes d’humitats, així com la degradació deguda al temps i els agents atmosfèrics. S’aprecien en general en la major part de la superfície restes d’humitats i vessaments, així com mancança
de material d’acabat i de juntes. Les patologies més freqüents són: desplacacions, despreniments, manca de material
(pedra o morter), esquerdes, superposició de materials ‘a posteriori’ (com morters de ciment), incrustacions de peces de
ferro amb les consegüents taques d’òxid, vegetacions diverses, etcètera.

L’habitatge adossat i el volum annexionat a l’església vistos des de l’exterior. Autor (1): Josep Pla; Autora (2-6): Irene Llusent
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FOTOGRAFIES GENERALS

Fotografies d’estat actual de l’àmbit nord-est | 1-6. Façana est des del carrer | 7-9. L’absis i el seu entorn des de dins del pati del monestir | 10-16. Interacció entre l’edifici de l’ala
est i l’absis | 17-18. Detalls d’encontre entre obertures de l’absis i els seus volums adossats | 19-20. Cripta subterrània que recorre l’absis i absidiola.
Autora (1-18): Irene Llusent. Autor (19-20): Josep Pla
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PLANTES D’ESTAT ACTUAL

Estat actual. Planta baixa, primera i sotacoberta de l’antiga hostatgeria. Autora: Irene Llusent (a partir de la documentació aportada per
Josep Pla)
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IDENTIFICACIÓ DE LES PATOLOGIES
ALÇATS DE PATOLOGIES

Patologies dels paraments de l’àmbit nord est. Autora: Irene Llusent (a partir de la documentació aportada per Josep Pla)

FOTOGRAFIES DE PATOLOGIES

Patologies presents en els paraments de l’àmbit nord-est. Autora: Irene Llusent
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4.3

NORMATIVA D’APLICACIÓ I REQUERIMENTS

S’ha d’analitzar com la implantació del nou programa o les operacions d’adequació de determinades parts afecten la
configuració i les característiques de l’edifici. La normativa d’obligat compliment afectarà i/o possibilitarà, en major o menor mesura, la realització dels projectes plantejats. Cal tenir en compte que la intervenció que suposa més requeriments
i condicionants normatius és la de residència d’estudiants, que, en tractar-se d’un projecte ja construït, s’entén que tant
el programa com la proposta s’adeqüen perfectament a l’edifici monacal existent (en el moment de la seva construcció,
1997, el CTE encara no era vigent). A continuació s’analitza la normativa que serà d’aplicació en funció del projecte i
programa de cada intervenció:
CTE-DB-SE - Seguretat estructural
En el cas de la residència, s’haurà de complir els requeriments estructurals tant per a les parts de nova planta com per a
les dependències existents que es rehabiliten. Cal tenir en compte la diversitat de materials estructurals amb els quals es
treballarà, alguns d’ells poc freqüents en l’arquitectura actual. El nou estat de càrregues s’haurà de calcular en estructures
de murs de càrrega de material heterogeni, forjats de viguetes metàl·liques i revoltons ceràmics, i fins i tot forjats de fusta.
També s’haurà de considerar els aspectes inclosos en l’Annex D del DB-SE, quan es parla de l’Avaluació Estructural
en Edificis Existents: si l’estructura s’ha concebut, dimensionat i construït d’acord a unes regles en vigor en el moment
de la seva realització o si s’ha construït d’acord amb la bona pràctica, l’experiència històrica i la pràctica professional
acceptada. El cas de les zones a rehabilitar de l’ala oest algunes zones sí responen a un fer constructiu popular, o fins i
tot a normes constructives de les dècades dels anys 70 en el cas de forjats reformats. Pels àmbits que no responguin a
aquests requisits, serà d’aplicació el document guia del CSCAE-UPC sobre l’aplicació del CTE a las obres de restauració
arquitectònica”, en concret aquelles zones amb murs de càrrega de gran espessor i forjats sense sistemes de cèrcols
perimetrals.
A més, cal recordar que no s’augmenta el nombre de plantes i que l’ús no suposa unes sobrecàrregues excessives. Com
que el canvi d’ús implica, segons el CTE, el compliment dels requisits exigibles a un edifici de nova planta, es portaran a
terme proves de càrrega i assajos quan sigui necessari per assegurar el compliment de l’estructura existent al nou ús. El
mateix succeeix en el cas de rehabilitar l’habitatge adossat, suposant que se li incorpori un canvi d’ús. S’haurà de garantir
el compliment de l’estructura existent per al nou estat de càrregues i requeriments normatius, sempre que sigui possible,
i sinó justificar la solució adoptada en el projecte.
Les sobrecàrregues que caldria considerar són, per a la residència d’estudiants per el cas de l’habitatge adossat (categoria d’ús A-zona residencial, i en altres àmbits categoria B-administrativa), de 2 kN/m2 de càrrega uniforme i 2kN de
càrrega concentrada.
Respecte el claustre, l’única intervenció que afecta la seguretat estructural de l’edifici és la consistent en la restitució d’alguns pilars del claustre per peces de nova talla, amb el que s’augmenta la seguretat estructural, però no serà necessari
el càlcul del conjunt del claustre ja que no es canvia l’ús sinó que simplement es tracta de restitució de material danyat.
EHE-08 - Instrucción de Hormigón Estructural
No es pot demanar als formigons estructurals existents (bàsicament presents en forjats rehabilitats o reconstruïts), que
compleixin la present normativa. En tot cas, el que s’exigirà és que un cop aplicades les accions que estableix la normativa corresponent en funció de l’ús, l’estructura existent suporti aquestes accions amb els coeficients de seguretat exigits.
En el cas que es realitzin reforços de l’estructura existent amb formigons, aquests hauran de complir les exigències que
regula la normativa a nivell de dosificacions, qualitat, plasticitat, temps de fraguat, en funció de l’ambient i la resistència
necessària.
NCSE-02 - Norma de Construcción Sismoresistente de la Edificación
En els casos de reforma o rehabilitació es contemplarà aquesta norma, per tal de que els nivells de seguretat dels elements afectats siguin superiors als que posseïen en la seva concepció original. La construcció de la residència es classifi137
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caria com a “construcció d’importància especial”, per ser una construcció catalogada com a monument històric o artístic.
CTE-DB-SI - Seguretat en cas d’incendi
Quan un canvi d’ús afecti únicament una part d’un edifici o d’un establiment, aquest DB s’ha d’aplicar a aquesta part,
així com als mitjans d’evacuació que la serveixin i que condueixin fins a l’espai exterior segur, estiguin o no situats en ella.
En les obres de reforma en què es mantingui l’ús, aquest DB s’ha d’aplicar als elements del edifici modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació a les condicions de seguretat establertes en aquest DB .
Tota zona l’ús previst sigui diferent i subsidiari del principal de l’edifici o del establiment en què estigui integrada ha de
constituir un sector d’incendi diferent quan superi els següents límits:
Zona d’ús residencial habitatge, en tot cas.
Zona d’allotjament o d’ús administratiu, comercial o Docent la superfície construïda excedeixi de 500 m2 .
Zona d’ús pública concurrència l’ocupació excedeixi de 500 persones .
Zona d’ús aparcament la superfície construïda excedeixi de 100 m2.
Qualsevol comunicació amb zones d’un altre ús s’ha de fer a través de vestíbuls d’independència.
Per tant, s’entén que la construcció de la residència, en la part dedicada exclusivament a aquesta funció, no excedeix dels
500 m2, i per tant, no cal que sigui un sector d’incendi diferenciat de l’ús principal, el monacal.
Residencial públic - La superfície construïda de cada sector d’incendi no ha d’excedir de 2.500 m2 .
Residencial públic: 20 m2/persona
Número de sortides de planta: plantes o recintes que disposen d’una única sortida de planta o sortida de recinte respectivament. L’ocupació no excedeix de 100 persones.
La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no excedeix de 25 m, excepte en els casos que s’indiquen a continuació : 50 m si es tracta d’una planta, fins i tot d’ús aparcament , que té una sortida directa a l’espai exterior
segur i l’ocupació no excedeix de 25 persones, o bé d’un espai a l’aire lliure en què el risc d’incendi sigui irrellevant, per
exemple, una coberta d’edifici, una terrassa, etc.
Caldrà protegir tots aquells elements estructurals que es trobin sense protecció per tal de garantir els temps mínims de
resistència al foc que siguin d’aplicació. Les estances que allotgin instal·lacions i els seus corresponents passos, hauran
de complir les divisions necessàries per tal d’evitar la transmissió de possibles incendis i hauran d’estar conformats per
materials amb la resistència al foc exigida per normativa.
CTE-DB-SUA - Seguretat d’utilització i accessibilitat
Quan un canvi d’ús afecti únicament una part d’un edifici o quan es realitzi una ampliació a un edifici existent, aquest DB
s’ha d’aplicar a aquesta part, i disposar quan sigui exigible segons la secció SUA 9, almenys un itinerari accessible que
la comuniqui amb la via pública.
En obres de reforma en què es mantingui l’ús, aquest DB s’ha d’aplicar als elements de l’edifici modificats per la reforma,
sempre que això suposi una major adequació a les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat establertes en
aquesta normativa.
La residència, en partir d’un espai d’accés (façana sud), totalment a configurar, serà fàcilment adaptable a la normativa
d’accessibilitat. Respecte el desenvolupament en les plantes superiors, apareixen problemes de discontinuïtats en els
nivells dels paviments, ja que les dependències eren fruit de construccions successives i en alguns casos, d’edificis
independents. Per això s’assegurarà una habitació accessible, prop del nucli de comunicacions. L’itinerari entre el nucli
d’ascensors i l’accés des del carrer serà adaptat.
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En la resta d’intervencions també caldrà considerar la seguretat d’utilització i accessibilitat, com és en el cas de reposicions de baranes en el claustre, modificació de l’espai de porteria (canvis en el portal d’entrada i paviments) o canvis en
elements de l’habitatge adossat.
S’haurà de considerar especialment l’alçada de les baranes en les discontinuïtats de nivells. Per a altures inferiors a 6 metres, l’altura serà de 90 cm; per a altures superiors, de 1,10 m. En cas de realitzar un pendent, aquesta tindrà com a màxim
10% quan la seva longitud sigui menor que 3 m, 8% quan la longitud sigui menor que 6 m. i 6% en la resta de casos.
També caldrà complir allò establert respecte a l’impacte amb elements fixos, elements practicables, elements fràgils i
elements insuficientment perceptibles. La il·luminació haurà de ser l’adequada i suficient per al seu ús.
CTE-DB-HE - Estalvi d’energia
Se seguirà el criteri d’aquesta normativa de “no empitjorament”: excepte en els casos en els quals en aquest DB s’estableixi un criteri diferent, les condicions preexistents d’estalvi d’energia que siguin menys exigents que les establertes en
aquest DB no es podran reduir, i les que siguin més exigents únicament podran reduir-se fins al nivell establert en el DB.
També se seguirà el segon criteri de “flexibilitat”: en els casos en els quals no sigui possible aconseguir el nivell de prestació establert amb caràcter general en aquest DB, podran adoptar-se solucions que permetin el major grau d’adequació
possible, determinant-se el mateix, sempre que es doni algun dels següents motius:
a) en edificis amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan altres solucions poguessin alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, o;
b) l’aplicació d’altres solucions no suposi una millora efectiva en les prestacions relacionades
amb el requisit bàsic de “Estalvi d’energia”, o;
c) altres solucions no siguin tècnica o econòmicament viables, o;
d) la intervenció impliqui canvis substancials en altres elements de l’envolupant sobre
els quals no s’anés a actuar inicialment.
Es contemplarà el tercer criteri de “reparació de danys”: els elements de la part existent no afectats per cap de les condicions establertes en aquest DB, podran conservar-se en el seu estat actual sempre que no present, abans de la intervenció,
danys que hagin minvat de forma significativa les seves prestacions inicials. Si l’edifici presenta danys relacionats amb
el requisit bàsic de “Estalvi d’energia”, la intervenció haurà de contemplar mesures específiques per a la seva resolució.
HE-0 Limitació del consum energètic
Aquesta Secció és aplicable en:
a) edificis de nova construcció i ampliacions d’edificis existents;
Noti’s que aquesta secció HE0 no contempla en el seu àmbit d’aplicació les intervencions en edificis existents (excepte les ampliacions o el condicionament d’edificacions obertes), per la qual cosa les exigències en ella establertes no
resulten d’aplicació en aquest tipus d’intervencions. En el cas de la residència seria una ampliació.
Per justificar que un edifici compleix l’exigència bàsica de limitació del consum energètic que s’estableix en aquesta
secció del DB HE, els documents de projecte han d’incloure la següent informació:
a) definició de la zona climàtica de la localitat en la qual se situa l’edifici, d’acord a la zonificació establerta en la secció HE1 d’aquest DB; (en aquest cas, C2)
b) procediment emprat per al càlcul de la demanda energètica i el consum energètic;
c) demanda energètica dels diferents serveis tècnics de l’edifici (calefacció, refrigeració, ACS i, si escau, il·luminació);
d) descripció i disposició dels sistemes emprats per satisfer les necessitats dels diferents serveis tècnics de l’edifici;
i) rendiments considerats per als diferents equips dels serveis tècnics de l’edifici;
f) factors de conversió d’energia final a energia primària emprats;
h) en cas d’edificis d’ús diferent al residencial privat, qualificació energètica per a l’indicador d’energia primària no
renovable.
HE-1 Limitació de la demanda energètica
Aquesta Secció és aplicable en:
b) intervencions en edificis existents:
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· ampliació: aquelles en les quals s’incrementa la superfície o el volum construït; (residència d’estudiants)
· reforma: qualsevol treball o obra en un edifici existent diferent del que es dugui a terme per a l’exclusiu manteniment
de l’edifici; (habitatge adossat)
· canvi d’ús (residència d’estudiants / habitatge adossat si se li dóna un altre ús)
2 S’exclouen de l’àmbit d’aplicació:
a) els edificis històrics protegits quan així ho determini l’òrgan competent que hagi de dictaminar en matèria de protecció històric-artística;
f) canvi de l’ús característic de l’edifici quan aquest no suposi una modificació del seu perfil d’ús.
Analitzant l’envolupant de l’edifici, en les parts on s’hi hagi d’ubicar la residència, o en el cas de l’habitatge adossat,
usos habitables, caldrà reforçar tèrmicament la pell per tal de complir els nivells de transmitància tèrmica normatius.
El mateix caldrà realitzar amb les cobertes existents, mancades d’aïllament. En el cas d’intervenir en zones amb obertures existents, caldrà substituir les fusteries per unes de noves amb les transmitàncies adequades.
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
Es complirà allò establert en el RITE - Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
HE3 Eficiència energètica en les instal·lacions d’il·luminació
Aquesta secció és aplicable a les instal·lacions d’il·luminació interior en:
c) altres intervencions en edificis existents en les quals es renovi o ampliï una part de la instal·lació, en aquest cas
s’adequarà la part de la instal·lació renovada o ampliada perquè es compleixin els valors d’eficiència energètica límit
en funció de l’activitat i, quan la renovació afecti a zones de l’edifici per les quals s’estableixi l’obligatorietat de sistemes de control o regulació, es disposaran aquests sistemes;
d) canvis d’ús característic de l’edifici;
i) canvis d’activitat en una zona de l’edifici que impliquin un valor més baix del Valor d’Eficiència Energètica de la
Instal·lació límit, respecte al de l’activitat inicial, en aquest cas s’adequarà la instal·lació d’aquesta zona.
S’exclouen de l’àmbit d’aplicació:
i) els edificis històrics protegits quan així ho determini l’òrgan competent que hagi de dictaminar en matèria de protecció històric-artística.
En els casos exclosos en el punt anterior, en el projecte es justificaran les solucions adoptades, si escau, per a l’estalvi d’energia en la instal·lació d’il·luminació. S’exclouen, també, d’aquest àmbit d’aplicació els enllumenats d’emergència.
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
Aquesta Secció és aplicable a:
b) ampliacions o intervencions, en edificis existents amb una demanda inicial d’ACS superior a 5.000 l/dia, que suposin un increment superior al 50% de la demanda inicial; (no és aplicable per al cas de la residència).
HE-5 Contribució fotovoltàica mínima d’energia elèctrica
No és d’aplicació.
CTE-DB-HR
S’exclou de l’aplicació perquè:
d) les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació als edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació
integral. Així mateix queden excloses les obres de rehabilitació integral dels edificis protegits oficialment en raó de la seva
catalogació, com a béns d’interès cultural, quan el compliment de les exigències suposi alterar la configuració de la seva
façana o la seva distribució o acabat interior, de manera incompatible amb la conservació d’aquests edificis.
Però, sempre que sigui possible, s’intentarà millorar les prestacions dels elements per sí sols, el soroll aeri interior, el soroll
d’impacte, el soroll aeri exterior i les prestacions del conjunt dels elements.
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CTE-DB-HS
HS 1 Protecció enfront de la humitat
El risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en els seus tancaments es limitarà d’acord amb els que estableix el DB HS1. Segons aquest DB el grau d’impermeabilitat dels diferents tancaments
en funció de les seves sol.licitacions serà el següent:
Façanes
Zona pluviomètrica de promitjos : III
Zona eòlica : C
Alçada de coronació de l’edifici : 15 m
Classe d’entorn de l’edifici : E1
Grau d’exposició al vent : V3
Grau d’impermeabilitat mínim : 3
S’haurà de restaurar integralment les façanes i cobertes dels àmbits a intervenir, per tal de garantir una adequada
impermeabilitat. Recordem que, especialment en l’ala oest, l’última planta presenta un molt mal estat de conservació a causa de la falta d’estanquitat de les cobertes. Per tant, s’haurà de col·locar un impermeabilitzant alhora que
s’eliminen punts de filtració com esquerdes i fissures, així com elements que ja estiguin en un avançat estat de deteriorament per humitat.
HS 2 Recollida i evacuació de residus
Àmbit d’aplicació:
Per als edificis i locals amb altres usos (diferent al d’habitatge) la demostració de la conformitat amb les exigències
bàsiques ha de realitzar-se mitjançant un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en aquesta secció.
Es reservarà un espai per emmagatzemar els residus produïts, en el cas de la residència. En la resta d’intervencions,
en formar part del mateix ús monacal, s’emprarà l’actual sistema.
HS 3 Qualitat de l’aire interior
Aquesta secció s’aplica, als edificis d’habitatges, a l’interior de les mateixes, els magatzems de residus, els trasters,
els aparcaments i garatges; i, als edificis de qualsevol altre ús, als aparcaments i els garatges. Es considera que
formen part dels aparcaments i garatges les zones de circulació dels vehicles. Per a locals de qualsevol altre tipus es
considera que es compleixen les exigències bàsiques si s’observen les condicions establertes en el RITE.
En tot cas es considerarà l’extracció forçada en banys de nova construcció.
HS 4 Subministrament d’aigua
Aquesta secció s’aplica a la instal·lació de subministrament d’aigua als edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren
incloses quan s’amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació.
Les noves instal·lacions d’aigues (residència, habitatge adossat) s’adaptaran a les noves necessitats dels usos que
es plantegen, complint allò establert en referència a: condicions de disseny, condicions de dimensionat, d’execució,
de productes dc construcció i d’ús i manteniment.
HS 5 Evacuació d’aigües
Aquesta secció s’aplica a la instal·lació d’evacuació d’aigües residuals i pluvials als edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del *CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents es
consideren incloses quan s’amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació.
Les noves instal·lacions d’evaquació d’aigues (residència, habitatge adossat) s’adaptaran a les noves necessitats
dels usos que es plantegen.
Es realitzarà una nova xarxa d’evacuació d’aigües, separativa entre aigües pluvials i residuals des dels punts de desguàs fins a al connexió a les respectives xarxes de clavegueram, en el cas de la residència.
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Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d‘Accessibilitat
Article 16. Edificis amb valor historicoartístic
Els edificis declarats béns protegits com a bé cultural d’interès nacional o inclosos en catàlegs municipals o plans especials de protecció per raó de llur valor historicoartístic particular poden adoptar les solucions alternatives que permetin d’assolir les millors condicions d’accessibilitat possibles sense incomplir la normativa específica reguladora d’aquests béns i
han d’incorporar els elements de millorament de l’ús que no n’alterin el caràcter o els valors pels quals van ésser protegits.
Decret 21/2006 d’Ecoeficiència als Edificis
Es complirà la normativa en aquells aspectes que siguin d’obligat compliment per als usos que s’han decidit. La majoria
de conceptes i regulacions exigibles ja estan reflectitast al CTE però amb altres nivells d’exigència. Per tant, en tot cas
sempre se seguirà aquella normativa més restrictiva.
Convenio CSCAE-UPC sobre aplicación del CTE a las obras de restauración arquitectónica
S’utilitzarà aquest document guia per als casos en els quals l’aplicació de la normativa de referència representi incompatibilitats amb el grau de protecció i característiques singulars de l’edifici en qüestió.
GE SE. Evaluación estructural
“La presente Guía de Evaluación SE Seguridad estructural se podrá aplicar también a los edificios existentes constituidos
principalmente por elementos realizados con fábricas de ladrillo y fábricas de piedra, si la estabilidad global del edificio
se basa: o exclusivamente en el grueso de los muros, o en parte al rozamiento de los extremos de las viguetas, o a la
vinculación entre sí de los muros de carga y de traba con o sin colaboración de los forjados. También se podrá aplicar a
las fábricas de piedra que se componen de piezas no regulares (mampuestos) o no se asientan sobre tendeles horizontales, o su grueso se consigue a partir de rellenos amorfos entre dos hojas de sillares, o están construidas con piezas
colocadas “en seco” (sin mortero en las juntas horizontales).”
(...) “en el estudio de edificios históricos, la contribución del conocimiento sobre la historia del edificio, inspección, la
experimentación y la monitorización es esencial y puede contribuir de forma importante a la evaluación de la seguridad
estructural”.
Pla Especial de protecció del paisatge, vegetació característica i millora del medi urbà Vall de Sant Daniel
D’aquest pla especial s’ha de considerar que l’únic sector qualificat com a edificable i que està totalment per edificar és
l’anomenat “pati arqueològic”. De fet és l’única zona que, a nivell de planta baixa, no es troba ocupada ni construïda i que
el pla d’ordenació de la Vall de Sant Daniel considera com a edificable. Per tant, en la resta de sectors del monestir no es
construirà cap tipus d’edificació de nova planta.
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4.4

REPERCUSSIÓ DELS NOUS USOS

Per a cada ús, s’enumeren els requisits i la repercussió que impliquen, contemplant els aspectes normatius anteriorment
consultats:
A. ÀMBIT SUD-OEST
El nou ús és residencial implica un accés independent del propi del monestir, però alhora el poder accedir a certs
espais que seran compartits, com la cuina, amb un ús conjunt al de les monges. Aquest accés haurà de formar part
d’un itinerari accessible des del carrer. El plantejament lògic és accedir a peu pla des de la banda sud del monestir,
produint dos accessos al recinte: el monacal i el de residència. El nucli de comunicacions i l’ascensor no hauran de
ser sectoritzats però evidentment requereixen d’una correcta integració en el conjunt i el compliment dels recorreguts
d’evacuació, per tant la seva correcta col·locació serà objecte d’estudi.
D’altra banda, s’intentarà, tot i compartir certes dependències amb la resta del monestir, aglutinar els usos de residència al màxim per obtenir millors resultats a nivell funcional i poder independitzar mínimament els dos usos. També
es prioritzarà l’estructura i preexistències actuals, aprofitant-les en tot el possible per al nou projecte. És a dir, a mode
d’exemple, adaptar les dimensions de les habitacions a les parets i murs existents, per evitar enderrocs innecessaris
i construccions posteriors.
Les zones més públiques de la residència i que puguin ser d’ús compartit amb la comunitat de monges se situaran
lògicament en planta baixa. La biblioteca monacal serà col·locada en l’antic graner, per ser aquest un espai de gran
interès arquitectònic. La biblioteca i sala d’estudi de la residència es col·locara sobre d’aquesta última, i les habitacions s’ubicaran en l’última planta de l’ala oest i nord, que serà íntegrament reformada (actualment en mal estat de
conservació).
En el cas de no afegir cap nou ús en l’àmbit sud-oest, la intervenció només implicarà enderrocar volums obsolets i
mig enderrocats i adequar la resta de dependències amb patologies i mal estat de conservació.
B. ÀMBIT NORD-OEST
No hi ha nou ús en aquesta intervenció. Pel que fa a la reforma de la porteria, la repercussió d’aquesta intervenció és
mínima ja que simplement es tracta d’introduir canvis en un espai que ja funcionava anteriorment. Es tractarà de dotar
la porteria de major amplitud i transparència vers el pati. La rehabilitació dels paraments exteriors implicarà el compliment dels requisits de salubritat. Pel que fa a la reurbanització, no implica res més que tenir en compte l’adequació
dels nous paviments a nivell funcional, complint al seu temps els requisits de seguretat en la utilització.
C. CLAUSTRE
No hi ha nou ús. La repercussió de la intervenció rau més aviat en el fet d’haver d’introduir material i maquinària en
un espai de difícil accés, ja que el claustre és envoltat de construccions i els seus accessos són relativament petits.
La maquinària gran s’haurà de col·locar al pati d’entrada i mitjançant grua traslladar el material a l’interior del recinte.
D. ÀMBIT NORD-EST
En cas de no introduir nou ús, les repercussions de la intervenció seran les de condicionar l’espai exterior, així com
els paraments de façana dels edificis. També caldrà rehabilitar aquelles dependències en mal estat de conservació.
Si s’escau, segons valoració i projecte posterior, enderroc de parts o excrescències. En cas d’introduir un nou ús,
caldrà adaptar les parts afectades al nou programa i requeriments normatius. En tot cas, el propòsit serà millorar
l’àmbit nord-est, per adequar la relació entre els diferents edificis i volums que s’hi troben i el seu estat general de
conservació.
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4.5

ANÀLISI ESTRUCTURAL

JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI
A la volta de canó romànica de l’ala oest del claustre apareixien, previ estat a les intervencions, unes fissures longitudinals
contínues. També s’observava una lleugera deformació de la secció de la volta, especialment en el seu punt central. A
la seva cara inferior hi havia uns antics testimonis perpendiculars a la volta, els quals no s’havien trencat ni esquerdat.
En els treballs de restauració del claustre de l’any 2011 es va procedir a realitzar un reforç estructural d’aquesta volta mitjançant tensors d’acer (veure 7.1 Definició i anàlisi dels projectes) embeguts en el forjat. Quan es va aixecar el paviment
per a introduir aquests tensors, es van descobrir uns antics reforços a base de morter.
Per tant, s’ha cregut interessant realitzar un estudi del funcionament d’aquesta volta mitjançant estàtica gràfica. Els càlculs
són aproximats, però permeten arribar a una aproximació de com podria funcionar la volta i establir hipòtesis del perquè
de les fissures i les deformacions. També, com es veurà més endavant en el treball, l’anàlisi permetrà valorar objectivament la intervenció en el claustre, i concretament, aquests treballs de reforç estructural.

A l’esquerra, fotografies de les galeries de l’ala oest. Autora: Irene Llusent | A la dreta, fotografies d’obra: antic reforç de la volta de
canó mitjançant morter; voltes de mocador i arcs dafragma del cobriment del pis superior. Autor: Josep Pla
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PLANTA COBERTES

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA
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Àmbit de la volta oest analitzat per estàtica gràfica. Autora: Irene Llusent
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COBERTA-ARC DIAFRAGMA
Per al càlcul de l’empenta que provoca el forjat de coberta es considera el pes
de la teula, l’entrevigat, i les corretges de fusta. Aquests pesos s’apliquen a cada
dovella considerada de l’arc diafragma, segons taula adjunta.
L’arc diafragma és tot de rajol ceràmic manual i per això es pren un valor de 18
kN/m3. Com a hipòtesi es planteja que l’arc treballa en el cas d’empenta màxima,
en ser un arc de mig punt. L’empenta resultant és de 29 kN.
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VOLTA DE MOCADOR
Les voltes de mocador no són portants, però provoquen empentes en els murs o pilastres laterals.
Es considera que cada pilastra s’emporta un quart
del pes total de la volta de mocador, però com
que hi descansen dues voltes, un cop es troba
l’empenta d’una volta de mocador (considerant la
secció diagonal), se sumen gràficament els dos
vectors de cadascun dels quarts de volta, per
trobar la resultant (la resultant horitzontal queda
compensada, i per tant, la resultant final és perpendicular al pla de façana). Es considera que la
volta té un gruix d’uns 8 cm i és de rajola ceràmica
manual, amb una densitat de 18 kN/m3. El pes de
cada sector és calculat gràficament a partir de la
divisió del quart de volta en 10 porcions. L’empenta que provoquen les dues voltes de mocador que
incideixen a la cantonada és de 4 kN cadascuna,
i amb la suma vectorial la força resultant final és
de 4,75 kN.

Nota: la línia de pressions

discorre

lleugera-

ment per l’exterior de la
secció, però en el cas
que ens ocupa, del que
es tracta és d’establir una
empenta aproximada per
a calcular la resultant a
la base del mur, per tant
s’obvia i es pren el valor
resultant que servirà per
als càlculs posteriors.

Et=4,75kN
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VOLTA DE CANÓ
La volta de canó té dovelles de carreus de pedra (25
kN/m3), i un reblert superior que en aquest cas es
planteja molt lleuger (10 kN/m3). Com a hipòtesi dels
punts per on passa la línia de pressions es considera la fissura més pronunciada, i els dos extrems
laterals segons cas d’empenta màxima (arc de mig
punt). Aquestes hipòtesis donen una empenta final
de 41 kN.
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RESULTANT A LA BASE DEL MUR
Un cop trobades les tres empentes (coberta-arc diafragma, volta de mocador i volta de canó), i considerant tres pesos de
mur lateral, calculats amb un material de pedra (25 kN/m3), es calcula gràficament una possible força resultant. La solució
en aquest cas surt gairebé fora de la base del mur. Per tant, i com que els càlculs s’han fet a partir d’hipòtesis, no seria
una solució real, però sí permet aproximar-se a conclusions sobre el disseny i configuració del claustre. La resultant a la
base del mur té, en aquest cas, un valor de 523 kN. La tensió a la base és de 363 kN/m2, ó 3,63 kg/cm2. Per tant, un valor
totalment assumible per la fàbrica de pedra i el terreny. Així, el problema no és el valor del pes sinó el desplaçament de la
força resultant a causa de l’efecte lateral de les empentes.
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CONCLUSIONS A L’ANÀLISI ESTRUCTURAL PER ESTÀTICA GRÀFICA
A nivell de configuració de l’ala oest (i la sud també), es pot concloure que els arcs diafragma que suporten la coberta
provoquen unes empentes que, en tractar-se d’un arc de mig punt, són força horitzontals i difícils de compensar amb el
poc pes de mur que hi ha més amunt. La volta de mocador, en no ser portant i per tant, només fer incidir el seu propi pes
en el mur (i en tenir poc espessor), provoca una empenta reduïda en els laterals.
En canvi, la volta de canó té una gran secció i és feta de carreus de pedra, per tant, com passava amb l’arc diafragma,
l’empenta que produeix és elevada, amb gran component horitzontal (arc de mig punt).
També cal tenir en compte que el mur que dóna a l’interior del pati del claustre presenta grans obertures en forma d’arc
de mig punt, la qual cosa en fa reduir-ne el seu pes. En ser un mur tant obert o perforat té menys pes vertical que pugui
contrarestar l’efecte de les empentes horitzontals.
Segons l’anàlisi per estàtica gràfica, la resultant final a la base del mur és molt desplaçada cap a l’exterior. Les tensions a
la base dels murs o pilastres són molt baixes, i per tant, les fissures no són degudes a un excés de compressió. D’aquesta
informació en podem concloure que el disseny no és òptim i que les empentes no es contraresten fàcilment. Els antics
reforços embeguts en el forjat en forma de massissat de morter podrien treballar eficientment, reduint l’efecte de les
empentes laterals.
Les voltes i arcs provoquen unes empentes que no s’acaben de compensar correctament amb els pesos verticals. En la
resta d’ales del claustre l’efecte d’aquest disseny es veu segurament contrarestat per la presència d’edificacions annexes
que absorbeixen aquestes empentes, actuant com a element estabilitzant i rigiditzador. O per presentar, en el pis superior,
arcs ogivals (amb empentes molt més verticalitzades), o recrescuts en el pis superior (que augmenten els pesos verticals
que contraresten les empentes). Però en el cas de la galeria oest, el mur exterior és exempt ja a la cara exterior hi ha un
pati (que antigament havia sigut un carrer). També es té constància de dos terratrèmols importants els anys 1427 i 1428,
que podrien haver afectat a les fissures i deformacions de la volta de canó.
En qualsevol cas, l’estàtica gràfica ha servit per a comprovar la situació d’inestabilitat que provoca la configuració del
claustre en la volta oest. La presència dels testimonis de morter a la cara inferior de la volta, inalterats fins al moment, evidencien que el moviment ha cessat i per tant, no hi ha nous moviments. Tot i així, es creu convenient pensar una actuació
en aquest punt, especialment a nivell preventiu. L’efecte d’un nou terratrèmol podria afectar aquesta ala del claustre, a
causa de les grans empentes i d’estar exempta o aïllada de construccions annexes que la puguin rigiditzar.
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5 VALORACIÓ

5.1

VALORACIÓ GENERAL

Per a valorar el global del monestir, es pren com a punt cronològic de la valoració una data aproximada de principis dels
anys 90 del segle XX, considerant que l’estat que es valora és abans de la primera de les intervencions recents que s’hi
han realitzat (residència d’estudiants, any 1997).
VALOR DOCUMENTAL
ARQ. HISTÒRIC		

VALOR MOLT ALT

La rellevància arquitectònica i històrica del monestir és sens dubte, un dels seus valors més elevats. Cal recordar que el
1931 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional com a monument historicoartístic. Tot i que és format per un conjunt
heterogeni d’elements, cal destacar, especialment a nivell arquitectònic i històric, l’església romànica del segle XI, i el
claustre (de planta baixa), també romànic, del segle XII.
L’església romànica del monestir de Sant Daniel és un dels pocs exemples catalans de planta centralitzada en creu grega. Altres exemples d’aquest tipus de planta són l’església de Sant Cugat del Racó i la de Santa Maria de les Esglésies,
ambdues a la comarca del Bages. Per tant, és indiscutible l’alt valor arquitectònic històric de l’església. El claustre romànic, d’altra banda, és comparable al del Monestir de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental); Sant Pere de Galligants, a
Girona (Gironès) o Sant Salvador de Breda (La Selva). En definitiva, la importància de l’arquitectura històrica del monestir
rau en formar part del gran conjunt del romànic català, amb elements de gran interès artístic.
També el sobreclaustre gòtic de les ales nord i est, del segle XV, és interessant a nivell d’arquitectura històrica. De la resta
d’edificis i dependències del monestir se’n pot destacar el valor de l’arquitectura popular de cada època: grans arcades
ceràmiques i de carreus de pedra, forjats de sostres de bigues i taulons de fusta, voltes ceràmiques tabicades, forjats de
biguetes de fusta i rajols ceràmics, etc. Es tracta de tècniques constructives que avui en dia ja no s’utilitzen i que formen
part de l’arquitectura històrica catalana, per tant, tot i no formar part d’algun espai emblemàtic del monestir, són elements
amb gran valor documental de la construcció i l’arquitectura històrica.
No obstant, és preocupant l’alt grau de deteriorament i manca de manteniment de certs àmbits del Monestir, especialment
el claustre, l’àmbit sud-oest (gairebé en ruïna degut a un enderroc durant la Guerra Civil), o diferents paraments exteriors o
façanes. Aquest mal estat de conservació pot afectar, en l’actualitat o en un futur, a la lectura i comprensió arquitectònicahistòrica de diversos elements.
HISTÒRIC		 VALOR MOLT ALT
Amb els seus mil anys d’història i ús continuat com a monestir, l’edifici testimonia de forma exemplar fets històrics rellevants. Com s’ha vist en la caracterització, el monestir ha estat relacionat amb personatges de la talla de la Comtessa Ermessenda de Carcasona o diferents reis i papes. Sense deixar de banda que, els propis orígens del monestir són basats
en la història i llegenda de Sant Daniel, un monjo armeni decapitat pels sarraïns, les despulles del qual foren posteriorment
venerades a la Vall de Sant Daniel. Fins i tot l’indret, vall de Sant Daniel, deu el seu nom al monestir.
El monestir de Sant Daniel exemplifica la influència a nivell econòmic, polític i demogràfic que els monestirs benedictins de
l’edat mitjana van tenir sobre l’economia i la política del seu entorn. A partir de la seva fundació, la comunitat de monges
va adquirir gran part de les terres i propietats de la vall, establint unes rendes periòdiques per a la seva explotació. Per
tant, el monestir va propiciar el naixement del poble i del barri veí de Sant Pere de Gallligants.
La seva situació fora de les muralles de Girona i prop de Montjuïc ha propiciat que el monestir fos objectiu militar en
múltiples ocasions. La comunitat benedictina ha hagut d’abandonar el monestir a causa de la Guerra dels Segadors
(1640-1652), el Setge de 1674, la Guerra Gran (1793-1795), la Guerra del Francès (1808-1814) i la Guerra Civil Espanyola
(1936-1939). En aquests períodes d’obligat abandonament al monestir se li han donat usos de tot tipus: caserna militar,
cavallerissa, hospital de sang, magatzem, escola i habitatges per a refugiats, entre d’altres. Per tant, ha viscut de prop i
fins i tot ha sigut el lloc on s’han succeït fets històrics rellevants com són les guerres. I tant rellevant és haver viscut aquests
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conflictes de ben aprop, com ho és haver-se mantingut dempeus i haver mantingut el seu ús.
Per últim, una de les característiques que fa únic el monestir a nivell històric és acollir l’única comunitat de monges benedictines que segueix residint al mateix lloc, des del seu origen, fa exactament mil anys.
ANTROPOLÒGIC

VALOR ALT

El monestir és testimoni de la forma de viure de les monges benedictines. Tant el conjunt d’edificis, com la seva forma,
disposició, composició, entre d’altres, són claus per entendre la vida al convent. Amb la lectura de documents històrics
que fan referència a la concepció i evolució del Monestir, se’n poden extreure coneixements de la societat i del funcionament dels estaments de poder, des del segle XI fins a l’actualitat, ja que, especialment a l’època medieval, el creixement
i funcionament del Monestir va anar de la mà de figures poderoses.
Relacionat amb el que es comentava anteriorment en el punt dels valors històrics, la vall de Sant Daniel així com el seu
poble han esdevingut el que són ara gràcies a la influència, ja des de la seva fundació, de la comunitat sobre el seu entorn. L’establiment de població en masos i el creixement demogràfic van estendre’s a partir del segle XI gràcies al domini
del monestir.
Algunes peces en concret són testimoni d’alt valor antropològic: la cuina o fogaina, situada a l’ala oest, i datada del segle
XI; o la bodega, de la mateixa època, a l’extrem sud-oest. El rentador és símbol de la vida en comunitat i el treball, com
també ho són els tallers o la granja, de construcció més recent. Altres peces, que ens arriben només en forma de resta
arqueològica aporten també coneixements interessants. És el cas de les restes de les cases de les monges, que ens
demostren que antigament cada monja tenia una habitació independent, i que, posteriorment, es va passar a compartir
un dormitori comú. Els propis límits del monestir també són document antropològic d’alt valor. Ells sols poden explicar la
relació entre la comunitat i la societat, o la clausura que han seguit i segueixen. Des de la seva construcció, evolució, fins
a les altes muralles que van arribar fins a principis de segle, i que, enderrocades, es van transformar en els murs i tanques
que existeixen des d’aleshores.
VALOR SIGNIFICATIU
VETUSTAT-NOVETAT

VALOR MIG

El conjunt del monestir és format per una variada mostra d’edificis de diferents èpoques: des del segle X fins al segle XX.
Tot i així, ja sigui per la configuració d’algunes parts o per la relació entre elles, no sempre queda clar el pas del temps
quan se’n fa una lectura. Tot i això, hi ha elements que, tot i demostrar la seva antiguitat, estan ben conservats, i d’altres,
que, amb les patologies pròpies d’un manteniment insuficient, deixen clar el pas del temps alhora que en dificulten la
seva conservació posterior. En alguns casos la pàtina té valor per aportar valors de vetustat, però en d’altres punts, es
pot considerar només brutícia o efecte de falta de manteniment, infravalorant aquell àmbit. Per tant, cal estudiar cada cas
en concret i saber quins valors de vetustat es poden conservar i quins, en canvi, han de ser modificats/intervinguts per
poder preservar l’edifici o millorar-ne el caràcter. En alguns punts, com la façana nord, el pas del temps no es percep com
un valor positiu que dóna caràcter de vetustat, sinó que, per contra, únicament degrada la percepció global del conjunt.
ICÒNIC 		VALOR ALT
El Monestir de Sant Daniel és l’edifici més important del barri i Vall on s’emplaça. De fet, l’enclau geogràfic i l’edifici comparteixen nom. Tanmateix, per la seva relativa llunyania del nucli urbà de Girona i per haver sigut, fins fa poc, un convent
poc obert a l’exterior, no és una icona de primer ordre, com ho podria ser la Catedral de Girona, Sant Feliu o els Banys
Àrabs. En l’antiguitat, sí que havia tingut un valor icònic més alt, potser per la major importància de la religió en societats
passades, així com per ser un punt estratègic al sud dels Pirineus en revoltes i conflictes bèl·lics. Tot i això, i a nivell de
valoració personal, un dels encants del monestir és la seva parcial desconeixença per part de la societat, que fa que, un
cop descobert, encara sigui més apreciat. D’altra banda, pels propis habitants de Sant Daniel, és evident que el valor
icònic és altíssim; i paulativament, i gràcies a l’obertura a l’exterior i les activitats de les monges, el Monestir pren cada
vegada més força com a icona gironina i catalana. Clar exemple de la iconicitat del monestir en són les mostres d’art que
s’han inspirat en el monestir, com contes, poesies o quadres.
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IDENTITAT		

VALOR MIG

No només els habitants de la pròpia Vall de Sant Daniel se senten identificats amb el monestir, sinó també els habitants
de Girona. Tanmateix, aquesta identificació no arriba fins a tota Catalunya, sinó que el valor d’identitat és més pròxim. Cal
apuntar que a Catalunya hi ha molts monestirs, repartits per la geografia, i que per això la identitat fàcilment pren caràcter
local.
VALOR INSTRUMENTAL
ARQ. ACTUAL		

VALOR MIG

El valor arquitectònic actual és elevat. Prova d’això ho és el fet de la ininterrompuda activitat en el monestir durant els seus
1.000 anys d’història. Per tant, l’ús continuat ha implicat reformes, canvis i rehabilitacions successives, que han mantingut
el valor arquitectònic. Tot i això, i de fet és el que fa descendir el valor arquitectònic actual global, algunes determinades
parts o àmbits del Monestir resten en molt mal estat de conservació, sense haver estat intervingudes en molts anys o
dècades, o fins i tot, en estat gairebé ruïnós. Ja que el Monestir té grans i variades dependències, i, per manca de capital
econòmic, no ha fet falta o no ha interessat rehabilitat o restaurar punts concrets del conjunt. Per això, la valoració final
del valor arquitectònic actual és “mig”.
URBANÍSTIC		

VALOR ALT

A nivell urbà, el monestir se situa en un emplaçament privilegiat, a tocar del riu Galligants, prop de Girona, i en una vall
tranquil·la i rodejada de vegetació. El barri o nucli construït és format per poques casetes i per tant, predomina l’àmbit
rural. La integració del monestir en el seu entorn és molt elevada, no només per haver-hi sigut des de fa segles, sinó per
presentar un perímetre integrat amb l’entorn, amb una tanca relativament baixa, de maçoneria de pedra, així com un pati
i hort en el seu interior, amb predomini del verd. És interessant també la dualitat verd-ciutat de la qual disfruta el Monestir,
ja que en qüestió de 10 minuts caminant es pot estar a ple cor del centre de Girona.
ECONÒMIC		

VALOR MIG

El valor econòmic és molt elevat, ja que el monestir forma un conjunt de dependències en un entorn privilegiat, totes elles
amb un valor arquitectònic i urbanístic elevat, que li confereixen a l’edifici un gran potencial econòmic. L’activitat que s’hi
realitza, previ estat a les reformes realitzades, és únicament la de vida monacal, a excepció d’algunes labors paral·leles
per part de les monges com han sigut el taller de costura, taller d’ornamentació, taller de restauració, taller de maquetes
o la granja de gallines.

RESUM VALORACIÓ GENERAL DEL MONESTIR
ESTAT PREVI INTERVENCIONS

VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC

MOLT ALT

HISTÒRIC

MOLT ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

ICÒNIC

ALT

IDENTITAT

MIG

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

MIG

URBANÍSTIC

ALT

ECONÒMIC

MIG
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5.2

VALORACIÓ PER ETAPES I ELEMENTS
VALORACIÓ PER ETAPES I ELEMENTS
ESTAT PREVI INTERVENCIONS

ÀMBIT

IX-X

XI
XII-XIII
XIV-XV
XVI-XVIII
XIX
2a 1/2 XX

Històric

VALOR SIGNIFICATIU

Antropo-

Vetustat

lògic

Novetat

Icònic

Identitat

VALOR INSTRUMENTAL
Arq.

Urba-

Econò-

actual

nístic

mic

Capella

M.ALT

M.ALT

ALT

MIG

ALT

MIG

ALT

BAIX

BAIX

Església romànica

M.ALT

ALT

MIG

MIG

M.ALT

M.ALT

M.ALT

ALT

MIG

Fogaina

ALT

MIG

ALT

MIG

ALT

ALT

BAIX

MIG

NUL

Bodega

ALT

MIG

ALT

MIG

MIG

MIG

NUL

NUL

NUL

Cimbori

ALT

ALT

MIG

ALT

M.ALT

M.ALT

ALT

ALT

NUL

Claustre romànic (pb)

M.ALT

ALT

ALT

M.ALT

M.ALT

M.ALT

ALT

ALT

MIG

Claustre gòtic (NE)

M.ALT

ALT

ALT

ALT

M.ALT

M.ALT

ALT

ALT

MIG

Reforma ala est

ALT

MIG

ALT

BAIX

MIG

BAIX

M.ALT

ALT

MIG

Claustre tardà (SO)

MIG

MIG

ALT

BAIX

MIG

MIG

ALT

ALT

MIG

Reforma església

MIG

MIG

ALT

MIG

MIG

MIG

M.ALT

ALT

MIG

Ales nord, sud i oest

ALT

ALT

MIG

MIG

BAIX

BAIX

MIG

MIG

MIG

Nova porta d’accés

MIG

MIG

ALT

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

MIG

Volums entorn església

BAIX

BAIX

MIG

BAIX

MIG

BAIX

MIG

BAIX

BAIX

Cementiri

BAIX

MIG

ALT

BAIX

BAIX

BAIX

M.ALT

MIG

MIG

Reformes generals

MIG

MIG

ALT

BAIX

MIG

MIG

MIG

MIG

MIG

Habitatge adossat

BAIX

MIG

MIG

BAIX

BAIX

BAIX

NUL

BAIX

NUL

Reconstrucció ala est

BAIX

MIG

ALT

BAIX

BAIX

BAIX

M.ALT

ALT

ALT

Pati d’entada

BAIX

BAIX

MIG

MIG

BAIX

BAIX

MIG

BAIX

MIG

ALT

ALT

ALT

BAIX

ALT

ALT

ALT

ALT

MIG

Reformes generals

BAIX

BAIX

MIG

BAIX

BAIX

BAIX

MIG

BAIX

MIG

Reforma ala est

BAIX

BAIX

ALT

BAIX

BAIX

BAIX

M.ALT

MIG

ALT

Restauració església
E8

Arq.
històric

1a 1/2 XX

E7

E6

E5

E4

E3

E2

E1

PERÍODE

VALOR DOCUMENTAL

Nota: no es consideren els elements que ja han desaparegut, que en canvi han sigut estudiats i inclosos en la caracterització prèvia.
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5.3

VALORACIÓ PER ÀMBITS

A. ÀMBIT SUD-OEST
ÀMBIT SUD-OEST
VALORACIÓ ESTAT PREVI INTERVENCIÓ
ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC
VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

HISTÒRIC

MIG
M.ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

ICÒNIC

BAIX

IDENTITAT

BAIX

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

BAIX

URBANÍSTIC

BAIX

ECONÒMIC

NUL

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC és mig ja que les construccions que resten dempeus en aquest àmbit presenten
una arquitectura de caràcter popular. El seu estat de conservació no és massa bo i per això pot fer-ne disminuir el valor
(entenent que perduraran poc en el temps com a testimoni documental si no es procedeix a una rehabilitació de les mateixes). D’altra banda, les restes romàniques del pati arqueològic tenen gran valor sobre l’arquitectura històrica d’aquesta
època (segles XI, XII i XIII).
El VALOR HISTÒRIC d’aquest àmbit és molt elevat, ja que hi apareixen restes de tot tipus i èpoques. A més, el seu estat
mig en ruïna respon a un fet històric rellevant com és l’enderrocament de part del monestir i de les seves muralles per a
construir la carretera de Sant Daniel (durant la Guerra Civil espanyola).
El VALOR ANTROPOLÒGIC és alt, ja que en l’àmbit sud-oest s’hi troben elements d’especial rellevància per explicar la
vida en comunitat com l’antiga bodega, l’antic graner i restes d’habitacions de les monges d’època romana (quan vivien
en cases separades i aïllades, abans del dormitori comú).
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT és mig, ja que per una banda apareixen les construccions, de caràcter popular i que
alberguen usos auxiliars, que, en no haver-se rehabilitat, presenten un molt mal estat de conservació. En aquest cas
s’entén que l’efecte del pas del temps té caràcter negatiu. Però en canvi, l’àmbit del pati arqueològic, amb restes de murs
romànics i restes d’intervencions enderrocades ha anat prenent un caràcter de ruïna romàntica, en el quan s’aprecia un
alt valor de vetustat.
El VALOR ICÒNIC és molt baix, ja que no és una part del monestir icònica, a causa del seu estat de degradació i de falta
de conservació.
El VALOR D’IDENTITAT, tal com passa amb l’anterior valor, és baix. No és una de les parts representatives del monestir i
per tant, no és fàcilment identificable pels habitants de la Vall.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL és molt baix ja que moltes de les dependències estan o bé mig enderrocades o en
molt mal estat de conservació.
El VALOR URBANÍSTIC és baix ja que es tracta d’una façana incomplerta i inacabada.
El VALOR ECONÒMIC és nul ja que en l’estat en el qual es troba aquest àmbit sud-oest, difícilment s’hi pot albergar cap
mena d’activitat.
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B. ÀMBIT NORD-OEST

ÀMBIT NORD-OEST
VALORACIÓ ESTAT PREVI INTERVENCIÓ

VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC

ALT

HISTÒRIC

ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

ICÒNIC

ALT

IDENTITAT

ALT

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

MIG

URBANÍSTIC

ALT

ECONÒMIC

MIG

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC és alt ja que en aquest àmbit s’hi troben construccions de diverses èpoques (des
de la façana de l’església romànica fins a l’ala nord), per tant és un document de l’arquitectura romànica i popular dels
segles XVI, XVI i XVIII.
El VALOR HISTÒRIC és alt. L’església i els creixements posteriors al seu voltant (juntament amb el claustre) expliquen
l’evolució de l’edifici. La superposició d’estrats històrics fa d’aquest àmbit un gran document històric.
El VALOR ANTROPOLÒGIC és alt, ja que elements com la porteria, les dues portes d’entrada una al costat de l’altra, la
tanca que delimita el pati, etc demostren la relació de la comunitat vers la societat i l’evolució de les seves necessitats al
llarg dels temps.
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT és mig, ja que en alguns punts la pàtina pròpia del pas del temps revaloritza els paraments, donant-li un caràcter de vetustat, però en d’altres s’entén només com a una falta de manteniment.
El VALOR ICÒNIC és alt, ja que es tracta de l’entrada principal del monestir, i on s’aprecia part de la façana romànica de
l’església (que recordem, és dels elements més rellevants del conjunt).
El VALOR D’IDENTITAT és alt, en part també gràcies a l’església, per ser un temple en el qual els habitants de la vall hi
acudeixen regularment.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL és mig ja que el mal estat de conservació i les patologies associades a la falta de
manteniment redueixen la funcionalitat dels espais. D’altra banda, altres espais han quedat obsolets o inadaptats als nous
temps, com és el cas de l’espai de la porteria d’entrada, que respon a una clausura que és avui en dia molt més laxa.
El VALOR URBANÍSTIC és alt ja que es tracta d’un espai conformat del tot, que dóna façana al Carrer de les Monges, i
que presenta un límit clar entre privat i públic.
El VALOR ECONÒMIC és mig ja que la falta de manteniment i el poc ús o mal ús d’alguns espais fa que davalli aquest
valor.
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C. CLAUSTRE

CLAUSTRE
VALORACIÓ ESTAT PREVI INTERVENCIÓ
ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC
VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

M.ALT

HISTÒRIC

ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

VETUSTA-NOVETAT

M.ALT

ICÒNIC

M.ALT

IDENTITAT

ALT

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

MIG

URBANÍSTIC

ALT

ECONÒMIC

MIG

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC és molt alt ja que es tracta d’un conjunt en el qual es pot apreciar un romànic dels
segles XII i XIII, un sobreclaustre gòtic del segle XV (ales nord i est), i dues ales del sobreclaustre més tardanes (sud i
oest).
El VALOR HISTÒRIC és alt. Ha sigut testimoni de fets històrics rellevants i ha albergat, a part del seu propi ús monacal,
altres usos a causa de diverses ocupacions que ha patit; a mode d’exemple, va ser utilitzat com a cavallerissa.
El VALOR ANTROPOLÒGIC és alt, ja que pel propi tipus de construcció aporta coneixements de com és la vida en un
monestir; i a més, amb els diferents estrats constructius que s’hi observen es poden deduir altres coneixements de la
comunitat (per exemple, les obertures gòtiques de la planta pis que comuniquen amb l’ala est són exemple de la relació
entre les cel·les i el claustre).
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT és molt alt, ja el pas del temps i la manca d’intervencions li donen un gran caràcter de
vetustat.
El VALOR ICÒNIC és molt alt, ja que es tracta d’una de les peces més emblemàtiques del conjunt, objecte de diversos
estudis i reportatges fotogràfics.
El VALOR D’IDENTITAT és alt, ja que els habitants de Sant Daniel valoren enormement el conjunt del claustre.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL és mig ja que el mal estat de conservació i les patologies associades a la falta de
manteniment redueixen la funcionalitat dels espais.
El VALOR URBANÍSTIC és alt ja que el claustre té valor en relació amb la resta del conjunt (és l’articulador dels creixements posteriors a l’època romànica).
El VALOR ECONÒMIC és mig ja que la falta de manteniment fa que davalli aquest valor.
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D. ÀMBIT NORD-EST

ÀMBIT NORD-EST
VALORACIÓ ESTAT PREVI INTERVENCIÓ
ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC
VALOR
DOCUMENTAL

HISTÒRIC
ANTROPOLÒGIC

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

M.ALT
ALT
M.ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

ICÒNIC

MIG

IDENTITAT

MIG

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

MIG

URBANÍSTIC

MIG

ECONÒMIC

MIG

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC és molt alt ja que en aquest àmbit és on conviuen alguns dels elements més antics
del conjunt. És el cas de l’absidiola (segle X) i de l’església romànica (segle XI). Recordem que l’església és un dels pocs
exemples catalans de temple romànic amb planta de creu grega. La resta de construccions tenen valor a nivell d’arquitectura de caràcter popular, de construcció molt més tardana (segles XVIII i posteriors).
El VALOR HISTÒRIC és alt. La superposició de diferents etapes constructives és testimoni de l’evolució del monestir al
llarg dels segles. Els canvis en la comunitat són plasmats en l’edifici.
El VALOR ANTROPOLÒGIC és molt alt, ja que algunes de les construccions que es troben en l’àmbit nord-est ajuden a
explicar la forma de viure de la comunitat. És el cas de la casa de la compradora (figura que s’encarregava de subministrar menjar i altres necessitats a les monges), l’antiga hostatgeria, el cementiri que es construí al segle XIX (substituint
funcionalment l’antiga sepultura comuna), entre d’altres.
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT és mig, ja que en alguns paraments de les construccions més antigues el pas del
temps aporta valor de vetustat, però en el cas d’altres construccions més recents i d’arquitectura totalment diferent, el pas
del temps només ha aportat valor d’abandonament; és el cas, per exemple, de l’habitatge adossat, que, tot i deixar clar
el pas del temps en les seves façanes, només aporta valors pejoratius i no de vetustat.
El VALOR ICÒNIC és mig, ja que el mal estat de conservació i l’addició de nous volums que desvirtuen peces més rellevants com l’absis o l’absidiola, fan disminuir el valor d’aquest àmbit com a icona dins del conjunt.
El VALOR D’IDENTITAT és mig, ja que es tracta d’una part del monestir poc accessible pel públic general i que, des del
carrer, és parcialment oculta.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL és mig ja que el mal estat de conservació i les patologies associades a la falta de
manteniment redueixen la funcionalitat dels espais. D’altra banda, algunes de les dependències es troben actualment en
desús, com la casa de la compradora o el volum adossat a la nau lateral esquerra.
El VALOR URBANÍSTIC és alt mig ja que la relació espacial entre elements no és sempre l’òptima i la façana generada a
carrer necessita d’intervenció urgent (patologies, instal·lacions vistes, etc).
El VALOR ECONÒMIC és mig ja que, tal com es comentava anteriorment, el mal estat de conservació i l’abandonament
d’alguns espais en fa disminuir el valor.
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5.4

CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ

El gran conjunt del monestir està format per moltes peces, de diferents èpoques i en diferent estat de conservació. Això en
resulta en una valoració amb resultats molt variats, i per tant és imprescindible, tot i poder fer una valoració global, entrar
al detall quan es tracta d’analitzar o plantejar intervencions.
A nivell de valors documentals arquitectònics històrics, cal destacar l’església (amb la seva absidiola nord i el seu cimbori)
el claustre (romànic i gòtic), i parts dels edificis a les ales nord i oest, com la fogaina o la bodega. La resta d’elements no
tenen un pes tant important a nivell de lectura arquitectònica històrica. El valor documental històric va molt lligat a l’anterior
valor, en la majoria de casos.
En canvi, el monestir presenta en el seu global un valor força constant a nivell antropològic. És a dir, la majoria de les seves
construccions ajuden, d’una forma o una altra, a entendre la forma de viure de la comunitat benedictina i la seva relació
amb la societat i amb l’exterior. És un clar exemple l’habitatge adossat, o “casa de la compradora”, actualment en desús,
i que és testimoni de la forma de relacionar-se la comunitat amb l’exterior: amb la figura de la compradora, encarregada
de subministrar allò necessari a les monges.
Per tant, el monestir és un gran document de l’arquitectura popular i religiosa catalanes, la història de Girona i Catalunya i
l’antropologia de les comunitats benedictines i la seva relació amb la societat, des del segle X fins als nostres dies.
Pel que fa als valors significatius, en general, les parts més antigues tenen un valor més alt, ja sigui per ser edificis representatius, com l’església, o per ser elements clarament identificables i recognoscibles, com el cimbori. Pel que fa al valor
de vestustat-novetat, és difícil no confondre’l, en alguns punts, amb falta de manteniment. En la valoració s’ha intentat
diferenciar aquells valors de pàtina que aporten vetustat, com en el cas del claustre, d’aquells valors de pàtina que només
influeixen en una percepció de falta de manteniment, com en el cas de l’habitatge adossat o altres edificis abandonats.
Però dels tres valors, el que dóna uns resultats més dispars és l’instrumental. Això és degut al manteniment continuat
en algunes parts, i a l’abandonament en d’altres. El monestir és format per molts edificis i no sempre les monges tenen
la necessitat d’ocupar-lo en la seva totalitat. D’aquí que funcionalment algunes dependències siguin obsoletes. D’altra
banda, en la valoració també s’ha considerat el valor instrumental urbanístic com la relació entre l’element i el seu entorn
immediat. Per això alguns elements tenen un valor força negatiu, ja que es considera que la seva integració urbanística
és deficient i devalua la imatge del conjunt. Respecte el valor econòmic, s’ha considerat que tenien un valor baix aquells
elements que no aporten cap funció al conjunt i/o que el seu estat és realment ruïnós.
És doncs necessari, a l’hora de plantejar qualsevol intervenció en el monestir, intentar potenciar aquells elements que
aporten al conjunt un valor com a document (històric, arquitectònic o antropològic), i facilitar-ne la seva lectura i comprensió. També caldrà analitzar si els valors significatius podrien augmentar-se amb les intervencions, o augmentar-ne el valor
de parts que actualment no “signifiquen” massa. A nivell instrumental, és evident que el punt de partida serà reparar els
danys i les patologies i dotar de funció aquelles parts abandonades o sense ús.
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6.1

PLANTEJAMENT D’ALTERNATIVES DE PROJECTE

Un cop realitzats els estudis previs, la caracterització per etapes, plantejades les hipòtesis crítiques d’ús, l’avaluació
prestacional i la valoració general i per etapes i elements, és el moment de plantejar les possibles alternatives de projecte.
Per a cadascun dels àmbits que s’han definit es plantegen diverses variants de projecte. Quan es tracta d’àmbits on ja
s’hi va portar a terme una intervenció, aquesta és inclosa com una opció més, valorant-la conjuntament amb d’altres
alternatives no executades. Cada alternativa és exemplificada a mode d’esquema, per saber les operacions bàsiques a
realitzar (enderroc, manteniment/rehabilitació, nova construcció) i s’en fa una valoració prèvia. Posteriorment, en l’apartat
6.2 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES, es compararan críticament els resultats, per tal de saber quina alternativa és
més factible i encertada per a l’edifici.
Nota: les alternatives de projecte s’exemplifiquen mitjançant vistes esquemàtiques en les quals s’indiquen les operacions
o treballs a realitzar i el resultat final obtingut; les imatges corresponents són d’elaboració pròpia.
A. ÀMBIT SUD-OEST
OPCIÓ A1 | ruïna romàntica - no incorporació de nou ús
El plantejament de mantenir la ruïna només és vàlid, en aquest cas, per les edificacions adossades i mig enderrocades de
l’àmbit sud. En el sector oest, s’hi desenvolupen tasques i, per tant, les zones amb patologies i deficiències hauran de ser
reparades. És el cas dels forjats amb termites o les cobertes amb filtracions. En aquest cas la no ampliació de superfície
impossibilitaria afegir-hi un nou ús.

Com que la intervenció no planteja cap intervenció més enllà de reparar patologies en els àmbits on actualment s’hi desenvolupen tasques (ala oest), es mantenen tots els valors que hi hauria abans d’actuar-hi. A nivell arquitectònic actual sí
que s’augmenta el valor ja que es milloren les prestacions de la part rehabilitada.
ÀMBIT SUD-OEST | OPCIÓ A1
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic

=

=

=

=

=

=

↑

=

=
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OPCIÓ A2 | consolidació de l’àmbit ruïnós - no incorporació de nou ús
L’opció més immediata per aquest àmbit, tenint en compte l’estat de conservació que presentava a la dècada dels 90,
és la de consolidar i rehabilitar les dependències de l’ala oest i nord, adaptant-les funcionalment per als usos de tallers i
magatzems. Pel que fa al sector sud, en molt mal estat de conservació, el plantejament consisteix en acabar d’eliminar
els volums mig enderrocats sense valor i consolidar correctament l’antiga bodega (planta baixa) i l’antic graner (planta
primera), adequant per aquestes dependències usos monacals com biblioteca o sales conventuals. Les restes de murs
romànics i altres construccions adjacents a la cara sud del claustre, amb valor arquitectònic històric i valor històric, sí que
es mantindrien com a ruïna.

Tot i ser, com l’anterior, una alternativa molt conservadora i poc intervencionista, en aquest cas el fet de rehabilitar l’àmbit
oest i consolidar les parts ruïnoses amb valor, fa que l’edifici com a document pugui perllongar-se més en el temps i es
pugui llegir més fàcilment, per tant, augmenta de valor. També s’augmenta el valor funcional arquitectònic i es millora a
nivell urbanístic la relació entre l’àmbit ruïna i la resta del conjunt.
ÀMBIT SUD-OEST | OPCIÓ A2
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic

↑

↑

=

=

=

=

↑

↑

=
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OPCIÓ A3 | reconstrucció i ampliació mitjançant diacronia harmònica - ús de residència i biblioteca
Aquesta alternativa de projecte és la que finalment va ser executada. Va suposar pel monestir la construcció d’un nou
cos a la cara sud, en el lloc on antigament n’hi havia hagut un altre d’enderrocat durant la Guerra Civil, i ampliació fins
a adossar-se al bloc de l’ala est. La biblioteca suposa la recuperació de l’espai de l’antic graner. A més, l’anomenat pati
arqueològic és també recuperat i rehabilitat. En aquest cas tot el que és re-construït o construït d’obra nova, s’integra harmònicament però es fa discernible. S’eliminen els volums mig enderrocats que no tenen valor i es mantenen i consoliden
els de l’àmbit del pati arqueològic, integrant-los en la proposta.

A nivell documental, la conservació d’allò existent permet la seva preservació com a document, ja que en el cas de
mantenir-se com a ruïna no es pot garantir la seva conservació futura. A nivell antropològic el fet d’afegir un ús com el de
residència d’estudiants ajuda també a explicar la relació de les monges amb la societat i les tasques que desenvolupen.
Pel que fa als valors significatius, es perd valor de vetustat ja que s’eliminen part de les ruïnes i les pàtines (per qüestions
funcionals i de manteniment), però incorporar un nou ús i un nou edifici, amb vocació de servei a la societat, augmenta
el seu valor icònic i d’identitat. A nivell instrumental és on s’acusa més la millora ja que s’augmenta exponencialment els
tres valors: l’àmbit passa de ser una ruïna a tenir plena funció, a conformar una façana a la carretera de Sant Daniel i a
generar beneficis econòmics.
ÀMBIT SUD-OEST | OPCIÓ A3
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic

↑

↑

↑

↓

↑

↑

↑↑

↑↑
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OPCIÓ A4 | reconstrucció i ampliació mitjançant contrast - ús de residència i biblioteca
El programa per aquesta opció és el mateix que el de l’anterior: residència d’estudiants i biblioteca. En aquest cas es
planteja una possible nova construcció en l’àmbit sud-oest mitjançant una clara discernibilitat, emprant materials i tècniques totalment contemporanis i recreant un volum relativament lliure. Per tant, l’addició implicaria un gran contrast amb
la resta del conjunt.

A nivell documental, l’edifici continua entenent-se com a font documental d’arquitectura històrica i d’aspectes antropològics; la conservació i consolidació d’allò existent en permet la seva preservació futura. Tanmateix, quan s’analitzen els
valors significatius, aquesta alternativa de projecte implica perdre àmpliament el caràcter de vetustat de l’àmbit i disminuir
el valor de l’edifici com a icona i com a identitat local. A nivell instrumental suposa les mateixes millores que la intervenció
anterior.
ÀMBIT SUD-OEST | OPCIÓ A4
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic

↑

↑

↑
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↓↓
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↑↑
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B. ÀMBIT NORD-OEST
OPCIÓ B1 | reparació de patologies
L’opció més conservadora per aquest àmbit consistiria bàsicament en reparar les patologies observades en les façanes
exteriors, assegurant el compliment dels requeriments de salubritat i seguretat. No es procediria, per tant, a reobrir finestres, eliminar excrescències o ampliar l’espai de porteria.

A nivell documental, l’edifici continua entenent-se com a font documental d’arquitectura històrica i d’aspectes antropològics; la reparació de les patologies existents en permet la seva preservació futura. Evidentment el valor de vetustat es
perd, ja que la reparació implica eliminar fissures, humitats, pàtines, etc. S’entén que millorant la imatge d’abandonament
de la façana principal s’augmentaria el valor d’icona i d’identitat del conjunt. Els valors instrumentals millorarien tots.
ÀMBIT NORD-OEST | OPCIÓ B1
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic
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OPCIÓ B2 | rehabilitació funcional + restitució + alliberament
Es tracta de l’alternativa de projecte que es va portar a terme. La reforma va suposar una modificació de l’espai interior
d’entrada al monestir, dotant-la de major transparència i d’una visió matisada cap al claustre. També es va facilitar la feina
de control i recepció per part de la comunitat. Pel que fa a l’exterior de façana, es va procedir a l’enderroc d’un volum
afegit que tapiava part de la façana de l’església romànica, i a la recuperació de la imatge original de la façana nord d’entrada al monestir (reobertura de finestres originals, reparació de l’estuc, rehabilitació de l’enreixat de les obertures). A més,
es van pavimentar les zones amb mancances o desperfectes. Del volum enderrocat se’n deixa constància documental a
nivell de paviment i de parament de façana.

Poder llegir una de les parts més representatives del monestir, com és l’església i la seva façana romànica, augmenta
enormement els valors documentals històrics i valors històrics. A nivell antropològic, tot i que l’eliminació del volum
adossat a la façana podia aportar informació sobre com antigament les visites exteriors podien accedir a l’interior del
recinte (funció de visitador), es considera que el fet de re-adaptar l’espai de porteria als nous temps també aporta nova
informació sobre com la comunitat s’obre vers la societat. Per tant, augmentaria el valor antropològic. D’altra banda, es
perd enormement el valor de vetustat ja que la reparació i restitució dels paraments li dóna una imatge de certa “novetat”,
tot i que es tracta de restituir allò original. La resta de valors significatius s’amplien en gran mesura ja que la nova façana
principal del monestir tindria el caràcter representatiu i digne que li pertocaria. A nivell instrumental s’augmenten les tres
valors ja que la portaria dota l’entrada de la funció actual requerida, i es millora la relació urbanística amb l’entorn i el valor
econòmic de l’àmbit.
ÀMBIT NORD-OEST | OPCIÓ B2
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic
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C. CLAUSTRE
OPCIÓ C1 | rehabilitació de patologies
L’opció més immediata i conservadora per actuar en el claustre consisteix en reparar les patologies dels paraments, els
elements de les columnes i les cobertes en mal estat. Però en cap cas eliminar elements, o afegir-ne de nous. Les pàtines
que prèviament s’han valorat com a positives, s’intentarien mantenir sempre que fos possible, i sempre que no impedís
la correcta preservació de l’element.

A nivell documental, la conservació i reparació dels elements en mal estat del claustre en permet la seva preservació
futura. El valor de vetustat disminueix a causa d’haver de reparar humitats, vegetació, etc, que malmeten el material de
les columnes. Es conserven aquelles pàtines que no són perjudicials pel material dels paraments, com les taques d’òxid.
A nivell d’icona i d’identitat el claustre pot augmentar els valors, ja que la intervenció pot ser un nou renèixer i una nova
excusa per visitar-lo i estudiar-lo. El valor arquitectònic actual augmenta, especialment quan es parla de les cobertes
rehabilitades que presentaven humitats. A nivell urbanístic no implica cap canvi, i a nivell econòmic es considera que
augmenta per augmentar el seu estat de conservació.
CLAUSTRE | OPCIÓ C1
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic
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OPCIÓ C2 | rehabilitació de patologies + restitució + alliberament
Aquesta alternativa de projecte és la que es va dur a terme l’any 2011. En primer lloc, i a nivell general, es van reparar les
patologies més evidents que afectaven els paraments del claustre. D’altra banda, i a mode d’actuacions concretes, es va
recuperar la cota original del paviment del pati interior, es va reforçar la volta fissurada amb tensors d’acer, es va retirar
el guix que cobria les voltes (posterior a la data original del claustre), es va retirar la barana de construcció tardana (de
la terrassa de l’edifici de l’ala est), i es va construir una nova cornisa per delimitar el claustre gòtic respecte la remunta
posterior en l’ala nord (recuperant els arcs carpanells que hi havia hagut originalment i dels quals quedaven traces).

En general aquesta opció d’intervenció en el claustre augmenta la majoria de valors. A nivell documental, recuperar en
part la imatge del claustre de dos pisos (romànic i gòtic), encara que sigui perceptivament (gràcies a la recuperació de
la cornisa antigament enderrocada i a la substitució de la barana pseudogòtica o gòtica tardana de principis del segle
XX) permet entendre la configuració primitiva del claustre així com les diferents fases de construcció i superposició d’elements. El mateix succeeix amb la recuperació del nivell original del paviment del pati.
Dels valors significatius, l’únic que disminueix és el de vetustat, ja que reparar les patologies dels paraments i en alguns
casos refer els estucats li resta valor. Però pel que fa als valors icònics i d’identitat es pot dir que la intervenció, en alliberar
d’excrescències el claustre, i donar-li una imatge més digna i amb més significació històrica, és més fàcilment recognoscible i identificable com el que és: un claustre romànic amb un sobreclaustre gòtic (ales nord i est).
El valor instrumental augmenta indubtablement ja que es reparen les patologies i pot ser usat amb més facilitats. A nivell
urbanístic es millora la relació espacial amb d’altres elements que s’hi annexionen, i el valor econòmic també augmenta,
per haver augmentat el seu estat de conservació.
CLAUSTRE | OPCIÓ C2
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Com s’ha comentat anteriorment, l’àmbit nord-est del conjunt del Monestir és el menys transformat i rehabilitat durant
les últimes dècades. A part de presentar les patologies i problemes propis de la falta de manteniment, algunes dependències o volums estan actualment en desús. D’altra banda, s’intenta plantejar una millora de les relacions físiques entre
volums de diferents èpoques, per a millorar la imatge del conjunt i facilitar-ne la lectura històrica. Per tant, és el sector on
s’enfoquen i plantegen unes hipotètiques operacions de millora, restauració i/o rehabilitació.
D. ÀMBIT NORD-EST
OPCIÓ D1 | rehabilitació de patologies - ús de l’habitatge adossat com a sagristia i sala conventual
Aquesta alternativa inclou els treballs bàsics de reparació de patologies en els paraments i cobertes exteriors de l’àmbit:
vegetació arrelada, humitats, elements metàl·lics, taques d’òxid, manca de material o despreniments, etc. També inclou la
rehabilitació de l’interior i l’exterior de l’habitatge adossat, amb un nou ús de sagristia i sala polivalent conventual. L’ampliació de la nau lateral esquerra de l’església i el volum adossat a l’absidiola també tindrien un nou ús, ja que actualment
estan inutilitzats. Podrien usar-se com a espais auxiliars litúrgics. A nivell volumètric no s’inclou cap modificació de l’àmbit.

En general s’entén que si l’àmbit és rehabilitat, millorant l’aspecte general de conservació material del conjunt, tant els
valors documentals, com els significatius icònics i d’identitat, augmentaran ja que es preservaren per posteriors lectures
(tot i que, en aquest cas es considera que “es manté”, ja que en d’altres opcions s’augmenta o disminueix molt més, i
així el treball comparatiu és més fàcil i eficaç). El de vetustat, per contra, davallarà a causa de la intervenció ja que perdrà
caràcter d’antic, tot i que el valor de vetustat previ tampoc era molt alt. D’altra banda, introduir un nou ús en l’habitatge
adossat i rehabilitar-ne tant l’interior com l’exterior fa que el valor arquitectònic actual i l’econòmic creixin. A nivell urbanístic
no s’introdueix cap canvi, per això el valor resta igual que previ estat d’intervenció.
ÀMBIT NORD-EST | OPCIÓ D1
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OPCIÓ D2
		

|

rehabilitació de patologies - ús de l’habitatge adossat com a sagristia i sala conventual
enderroc del volum adossat a l’absidiola

Les operacions de manteniment i rehabilitació generals són les mateixes que en l’apartat anterior, igual que el nou ús i
rehabilitació en l’habitatge adossat i un nou ús a l’ampliació de la nau lateral esquerra. El canvi que s’introdueix és l’alliberament del volum del segle XIX, actualment sense cap ús definit, adossat a l’absidiola, i que n’oculta una meitat. També
tapia parcialment l’absis.

A nivell documental, la recuperació de l’absidiola (recordem, element més antic del conjunt, datat del segle X, i que se
situa o evoluciona de la capella preromànica que hi havia hagut anteriorment), significa incrementar els valors de transmissió de coneixement arquitectònic històric i històric. Amb aquesta alternativa, tota la resta de valors també augmenten,
a excepció del de vetustat i l’antropològic.
ÀMBIT NORD-EST | OPCIÓ D2
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic

↑

↑

=

↓

↑

↑

↑

↑

↑
172

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

6 ALTERNATIVES DE PROJECTE

OPCIÓ D3

|

rehabilitació de patologies - ús de l’habitatge adossat com a sagristia i sala conventual

		

enderroc del volum adossat a l’absidiola

		

enderroc del volum adossat al transsepte esquerre

La següent alternativa planteja, com les anteriors, una rehabilitació i consolidació dels paraments i cobertes exteriors
alhora que es dóna un ús de sagristia i sala conventual a l’actual habitatge adossat. A nivell volumètric, es planteja l’alliberament del volum adossat a l’absidiola i el volum adossat a la cara nord del transsepte esquerre, ambdós de construcció
molt tardana.

La valoració d’aquesta alternativa canvia substancialment respecte l’alternativa anterior. Recordem que l’únic canvi respecte la proposta D2 és l’alliberament del volum adossat a la cara nord del transsepte esquerre. A nivell de valors documentals de tipus arquitectònics històrics, s’augmenta el seu valor, ja que es llegeix la planta original de l’església en
aquesta cara nord: absidiola i transsepte esquerre. Però, a nivell de valor documental històric, el fet d’eliminar aquest
volum del transsepte fa que no s’entengui el per què de la forma i l’aparició del volum de l’habitatge adossat (aquest,
posterior). A nivell urbanístic succeeix el mateix, el volum de l’habitatge adossat queda gairebé aïllat del conjunt, com si
no tingués raó de ser, i només queda adossat al volum oest. A més, cal tenir present que l’enderroc del volum adossat
al transsepte implica deixar la façana nord d’aquest sense tancament (ja que el tancament original va ser enderrocat per
comunicar-se amb l’ampliació, i actualment només apareix un envà ceràmic); així doncs, caldria construir un nou murfaçana en aquest punt, per això es considera que el valor urbanístic disminueix.
La resta de valors: icònic, identitat, arquitectònic actual i econòmic augmentarien gràcies a la conservació del conjunt i la
recuperació de l’ús del volum de l’habitatge adossat. L’antropològic es manté.
ÀMBIT NORD-EST | OPCIÓ D3
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OPCIÓ D4

|

rehabilitació de patologies

		

enderroc del volum adossat a l’absidiola

		

enderroc del volum adossat al transsepte esquerre

		

enderroc de l’habitatge adossat

Se segueix amb les línies d’estudi anteriors, i en aquest cas, s’afegeix a les operacions anteriors l’alliberament del cos
de l’habitatge adossat, de principis del segle XX. En el cas precedent hem vist com l’eliminació del volum adossat al
transsepte deixava l’habitatge adossat aïllat i sense raó de ser (per això es considerava que es disminuïa el valor històric
i el valor urbanístic). En aquest cas doncs, l’alternativa de projecte planteja eliminar també el cos de l’habitatge adossat
que, recordem, està en molt mal estat de conservació i actualment en desús. Aquestes operacions impliquen construir
un nou mur en el transsepte esquerre; solucionar aquells punts que originalment eren façana, tapiats amb l’addició de
nous volums, i que tornarien a ser parament exterior i solucionar l’encontre entre el mur alt que es perllonga de l’edifici
del cementiri amb la tanca baixa que ve del costat oest. Es conserva l’antic tram de muralla que actualment és usat com
a façana per l’habitatge.

El volum de l’habitatge adossat no transmet massa valors arquitectònics històrics, per ser una construcció de caràcter
popular, força recent, i en molt mal estat de conservació. Per això es considera que la seva eliminació fa augmentar exponencialment els valors arquitectònic històric (lectura de l’església romànica en forma de planta de creu grega) i el valor
icònic i d’identitat (per revaloritzar l’aspecte del conjunt).
A nivell antropològic es perd part del valor ja l’habitatge adossat és un vestigi de la forma de viure de les monges i de la
“compradora” del monestir. El valor arquitectònic actual augmenta ja que es reparen les patologies i l’urbanístic també ja
que es millora la relació, en la façana principal, entre el monestir i l’espai públic. Econòmicament també suposa la desaparició d’aquest volum i per tant, l’impossibilitat de ser utilitzat amb un nou ús.
ÀMBIT NORD-EST | OPCIÓ D4
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OPCIÓ D5

|

rehabilitació de patologies

		

enderroc del volum adossat a l’absidiola

		

enderroc del volum adossat al transsepte esquerre

		

enderroc de l’habitatge adossat

		

enderroc de la remunta de l’església

A l’alternativa anterior se li suma en aquesta opció l’eliminació del volum que suposa una remunta i un afegit al volum de
l’església romànica. És una alternativa que més d’un cop s’ha plantejat a nivell d’idea, però que en principi ha quedat
desestimada per part de les autoritats competents. Amb aquesta alternativa s’intenta doncs, valorar els pros i contres
d’aquest alliberament. Recordem que aquest afegit data del segle XVIII-XIX, es col·loca per sobre i per l’esquerra del
temple i té un gran impacte visual, especialment a la façana de l’església (aquesta queda embeguda en la nova construcció), i en la galeria nord del claustre (on s’hi afegeix un pis més). Originalment albergava els usos d’hostatgeria amb
petita terrassa que donava al claustre (la qual posteriorment va passar a ser la biblioteca). També s’hi ubica la galilea i
sales conventuals. D’altra banda, tots aquests canvis implicarien haver de construir nova façana a la paret del transsepte
esquerre i la coberta a dues aigües de l’església.

Com es comprova en la taula inferior, aquesta alternativa disminueix la majoria de valors. L’únic que es podria considerar
que augmenta és l’arquitectònic històric, perquè es podria observar i entendre l’església romànica (que recordem, és
un dels elements més valorats del conjunt), en tota la seva globalitat. Però a nivell documental, tant històricament com
antropològicament, eliminar aquesta remunta significa perdre part de la història de l’edifici i de la forma de viure de la comunitat. Encara pitjor és el resultat quan s’analitza el valor de vetustat: la intervenció suposaria fer molts elements nous, i
eliminar-ne d’altres que ajuden a mantenir aquest valor. A nivell d’icona i d’identitat suposa perdre part de la imatge actual
del monument, convertint-lo en una nova imatge irreal: és a dir, convertir l’àmbit nord-est en una mena de fotografia del
passat, però que conviu amb la resta del monestir, que en canvi, sí que és un aglomerat de construccions i d’èpoques. A
nivell instrumental és clar que eliminar tots aquests volums implica perdre valor arquitectònic actual i econòmic, ja que tots
els usos que ara contenen o podrien contenir hauran d’eliminar-se o traslladar-se. A nivell urbanístic també es perd valor
ja que la relació (especialment visual) entre l’àmbit i el carrer i entre el monestir i la vall canviaria enormement.
ÀMBIT NORD-EST | OPCIÓ D5
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OPCIÓ D6

|

rehabilitació de patologies - ús de l’habitatge adossat com a sagristia i sala conventual

		

enderroc del volum adossat a l’absidiola

		

enderroc del volum adossat a l’absis

Un cop plantejades i valorades les alternatives anteriors, es pren la que es considera que manté o augmenta el valor
global i es combina amb l’actuació en el volum que tapia l’absis per la seva cara sud. Actualment la visió de l’absis és
desvirtuada i desfigurada per tenir adossat part de l’edifici est. Aquest volum forma part de l’edifici construït l’any 1905 i en
aquest punt, es converteix en un cos opac amb terrassa que va a buscar el punt central de l’absis. A més, aquesta meitat
del parament de l’absis és estucada. Es planteja reconsiderar aquesta part de l’edifici de principi de segle per millorar
l’encontre amb l’absis de l’església.

Aquesta alternativa augmenta quasi tots els valors de forma molt clara. A nivell documental, eliminar els volums permet
recuperar l’abdisiola i l’absis de l’església, i per tant, comprendre més fàcilment la construcció romànica i la planta de
creu grega (planta poc freqüent en el romànic català), a nivell històric també permet entendre les fases de construcció
i els processos d’addició. Evidentment mantenir i rehabilitar les patologies implica conservar per la posteritat l’edifici i
per tant, augmentar el valor històric i antropològic com a document. A nivell significatiu, el de vetustat és l’únic valor que
disminueix, però a nivell icònic i d’identitat, millorant la imatge posterior de l’església, es poden augmentar fàcilment. A
nivell urbanístic, s’augmenta clarament el valor ja que des del carrer es pot percebre més clarament l’església, i la relació
entre volums. A nivell econòmic, es pot considerar que eliminar espais disminueix el valor econòmic que, amb nous usos,
podrien aportar (tot i que també es pot considerar que eliminar dependències sense ús no afecta el valor econòmic).
ÀMBIT NORD-EST | OPCIÓ D6
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6.2

VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES

A. ÀMBIT SUD-OEST

ÀMBIT SUD-OEST | OPCIÓ A1
VALOR DOCUMENTAL

VALOR SIGNIFICATIU

VALOR INSTRUMENTAL

Arq. històric

Històric

Antropològic

Vetustat

Icònic

Identitat

Arq. actual

Urbanístic

Econòmic

=

=

=

=

=

=

↑

=

=

ÀMBIT SUD-OEST | OPCIÓ A2
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Per a l’àmbit sud-oest, l’alternativa que suposa un increment major dels valors de l’edifici és l’opció A3. En aquesta opció es planteja un nou ús de residència d’estudiants i biblioteca per a les monges. A nivell de materialització, suposa la
rehabilitació de la segona planta de l’ala nord i oest, la rehabilitació dels espais de l’extrem sud-oest i la construcció d’un
nou cos que tanca el perímetre del conjunt edificat i que relaciona l’edifici de l’ala est amb la nova intervenció. L’estratègia
a seguir per aquesta alternativa es basa en una addició diacrònica i harmònica amb la resta del monestir. És a dir, una
construcció que s’integri en l’entorn però que sigui discernible i identificable com a “nova”.
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B. ÀMBIT NORD-OEST

ÀMBIT NORD-OEST | OPCIÓ B1
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Per a l’àmbit nord-oest, l’alternativa que suposa un increment major dels valors de l’edifici és l’opció B2. Es tracta de
l’opció menys conservadora, en la qual es reforma tant l’espai de la porteria (adaptant-lo als nous temps i a les noves
necessitats), i s’eliminen elements que es poden considerar excrescències, com és el cas del volum afegit a la façana
romànica de l’església i que la tapia i oculta parcialment.
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C. CLAUSTRE

CLAUSTRE | OPCIÓ C1
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Per a l’àmbit del claustre, l’alternativa que suposa un increment major dels valors de l’edifici és l’opció C2. Per tant, la intervenció en el claustre no consistiria únicament en una restauració dels paraments que el conformen, sinó que es procediria
també a eliminar excrescències o donar més valor històric en certs punts gràcies a la modificació de la configuració actual
(recuperació de cornisa, enderroc de barana).
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D. ÀMBIT NORD-EST

ÀMBIT NORD-EST | OPCIÓ D1
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Per a l’àmbit nord-est, l’alternativa que suposa un increment major dels valors de l’edifici és l’opció D6. Les pautes d’intervenció consistirien, doncs, en eliminar els volums que es valoren com a excrescències: el volum adossat a l’absis i
l’absidiola (que en tapia la meitat), l’habitatge de la compradora i el volum, pertanyent a l’edifici de principi del segle XX,
que s’adossa a la cara sud de l’absis. D’aquesta forma s’augmentarien enormenent els valors documentals, icònics i
d’identitat, i instrumentalment el conjunt tindria més rellevància.
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EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

7 PROJECTES D’INTERVENCIÓ

7.1

DEFINICIÓ I ANÀLISI DELS PROJECTES

INTERVENCIONS REALITZADES
A. RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS I BIBLIOTECA [1997]
DEFINICIÓ DEL PROJECTE
El projecte s’ubica en l’àmbit més degradat del monestir i de menor valor arquitectònic, en part resultat d’enderrocs
d’habitatges adherits al monestir, que dóna com a resultat una façana definida per una mitgera (amb greus problemes
estructurals) i un solar on cal actuar amb un edifici de nova planta. La dificultat d’actuar embolcallant l’edificació existent a
quatre nivells diferents, porta a adoptar la idea d’edifici que circumda el claustre a través d’un pati i que acaba tancant el
perímetre del monestir. El percentatge d’intervenció és gradual de nord a sud, de reformes internes a edifici de nova planta. L’interès per part dels arquitectes de mantenir el caràcter ambiental del conjunt fa intervenir amb decisions que no trenquen les següents premisses: continuïtat de la pell (independentment del grau d’intervenció) i predomini dels massissos.
L’anàlisi de les parts que podien definir la residència condicionen la grandària d’aquesta. Aquesta premissa fa que, en
no haver de respondre a un programa preestablert, es pugui controlar l’actuació i la seva relació òptima amb el conjunt.
El programa definit és de diversos tipus d’habitacions (optimització de les sales existents i de les seves obertures): individuals, dobles i una de triple; tres grups de serveis (optimització de baixants i zones de ventilació); una sala de treball i
biblioteca; una sala de lectura, televisió i descans; el menjador i la zona d’entrada.
El fet que el monestir sigui de clausura obliga a tenir molt en compte la privadesa de la comunitat respecte a les zones
més disteses de la residència. Això obliga a pensar les relacions de visuals, que resulten molt temptadores des d’un punt
de vista arquitectònic, però que no respectarien el sistema de vida de la congregació.
Respecte al conjunt global del monestir, la idea de tornar a tancar amb edificació la zona del claustre, donant unitat i compacitat a l’edifici des de l’exterior, obliga a competir formalment amb una edificació de principis de segle que es considera
desentonant en el conjunt. La composició de la façana sud del cos d’habitacions (projecte de l’arquitecte Isidre Bosch)
posseeix, a més, una altura a la qual el programa definit no pretén arribar. En aquest lloc se situa la part de la intervenció
de nova planta i té la missió de relacionar, formalment, aquesta façana amb la resta ja existent, d’una arquitectura absolutament popular.

Àmbit del projecte, previ estat a la intervenció. Autora: Irene Llusent
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El projecte s’estén, doncs, en quatre nivells diferents que solament se sobreposen dos a dos i que es perllonga per l’última planta fins a arribar a la façana nord. A això se li ha d’afegir el fet que coexisteix en el projecte la simple reforma d’espais existents, l’estructura superposada a l’edifici, la rehabilitació de forjats amb tèrmits i la construcció de nova planta.

1. Vista sud del monestir (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli
2. Façana sud actual. Fotografia cedida per Josep Pla

La unitat de la proposta s’entén en planta per la continuació del pati existent, paral·lel al claustre, fins a l’edifici de nova
planta. Aquesta decisió és la que, des d’un punt de vista organitzatiu de la proposta, ordena el conjunt. A la zona on
aquest ja existia, actua com articulador de l’espai del claustre i els edificis circumdants. Actua també de tamisador, donant
intimitat al claustre en les seves dues altures, la qual no tindria amb edificacions superposades. D’aquesta forma es dóna
solució a dos dels condicionants previs: l’existència d’elements d’interès adjacents al claustre a la zona de nova edificació
i el fet de poder il·luminar estances cap al nord, amb vista cap al monument però sense perdre la privadesa d’aquest.
Aquest pati té continuïtat en les diferents altures del projecte.
L’organització dels espais sorgeix des de la disposició del nucli d’escala i ascensor adossat a l’edifici semiderruït, escombrant en altura les plantes de la zona existent i de l’edifici de nova planta. La relació de l’entrada amb la zona de pati
sacrificable per a la residència i la servitud de la comunicació amb la cuina existent, disposen l’ocupació de la planta
baixa: recepció i menjador. Aquest rep il·luminació per la façana sud des del jardí-entrada mentre que per la cara nord es
pot contemplar la realitat on s’integra mitjançant la visió dels murs cecs que tanquen el claustre. Solament en la porta que
existeix en la paret del claustre es permet un cert grau de relació visual des del menjador a l’espai interior del claustre,
mitjançant el ‘tancament’ d’aquesta amb una porta reixada. En aquesta planta es conserven les restes de murs i arcs de
valor arqueològic.

Vista sud del monestir l’any 1981. Autor: Jordi Mestre Vergés. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona
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En la planta altell, i únicament a l’edifici de nova planta, se situa la sala de descans, televisió i jocs. En aquesta sala es torna a explotar la llum de nord amb la visió del mur cec del claustre, mentre que per la cara sud solament s’obre un finestral
horitzontal que, a nivell de lectura, permet l’observació d’una part de la vall de Sant Daniel. La biblioteca de la comunitat
se situa en l’edifici reformat, en l’espai que antigament ocupava la bodega.
En la segona planta ens situem sobre edificació ja existent. Formava part d’unes estances derruïdes a principis de segle
i amb greus patologies: desplom del mur principal de càrrega, amb esquerdes en les cantonades i un forjat de bigues i
entrebigat de fusta, amb problemes de tèrmits. S’actua rehabilitant aquests elements i preparant l’estructura per suportar
el forjat superior. En aquest espai se situa la biblioteca-sala d’estudi de la residència. Rep il·luminació de la façana sud, a
través d’unes obertures verticals ritmades, aprofitant passos de porta de l’antic edifici. Aquesta façana respon als criteris
de construcció de murs de càrrega de gran amplària. En relació amb el pati interior, aquest es troba a una altura que el
relacionaria visualment amb la part superior del claustre, per la qual cosa es crea una espècie de pati interior que, alhora,
provoqui una gran entrada de llum.
En el tercer nivell ens situem a la zona d’habitacions. Aquesta s’entén com una remunta per poder arribar a connectar amb
la resta d’espais utilitzables de l’ala oest del monestir. Es tracta d’un cos de nova construcció on se situen les habitacions
individuals i una adaptada a minusvàlids. En la unió amb l’ala oest se situa el primer cos de serveis. El desnivell provocat
per ser dos edificis independents, ens provoca l’accés mitjançant 5 graons a la resta d’habitacions i serveis. L’actuació a
l’edifici de l’ala oest es limita a una rehabilitació del forjat de coberta i una distribució d’estades en funció de les parets de
càrrega existents, de maó massís manual i, sobretot, de les obertures a façanes existents. Per articular el caos d’espais
generats, es concentren els serveis al voltant de l’encreuament de les dues parets de càrrega de pedra interiors, definint
un quadrat en planta, que es circumval·la per accedir a totes les habitacions.

Planta cobertes d’estat previ i de proposta. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla
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PLANTES D’ESTAT PREVI I DE PROJECTE

Plantes d’estat previ i plantes de projecte. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla
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La intervenció es fa a través de la definició de les obertures: les existents que condicionen la planta, les de nova obertura
però en parets existents, compatibles amb la tipologia portant; i les de nova planta, on el llenguatge s’expressa amb la
llibertat que la tècnica actual permet en un edifici de nova planta. La relació de masses amb l’edifici de llevant fa que
aquest perdi part de la seva “monumentalitat”. La relació amb el pati interior que separa del claustre es produeix amb la
precaució de l’antítesi dels usos: monestir de clausura vs. residència d’estudiants, amb el que això comporta de permissivitat / obstrucció de visuals.
A les zones on s’ha actuat amb una simple redistribució, s’han sanejat i mantingut en el seu aspecte i obertures originals,
amb un acabat d’estuc de calç. Respon pràcticament a la façana oest.
A les zones d’ampliació, però amb tipologia constructiva de murs de càrrega sobre edificació existent, s’ha procurat
mantenir un tipus d’obertura ritmada que d’adeqüi al seu entorn immediat i respongui a la seva raó d’edifici reconstruït,
sense intenció de retornar-li el seu aspecte original. No obstant això, en l’elecció dels materials, la decisió és la d’utilitzar
els mateixos que en la resta de la intervenció. D’aquesta manera s’intenta donar un aspecte ambiental de conjunt i es
deixa la capacitat d’endevinar la seva època d’execució per l’ordre i el ritme. Aquesta comesa correspon a les façanes
oest i sud a la zona de trobada entre elles.

Alçats d’intervenció i proposta. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla
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Quan la intervenció es realitza com a edifici de nova planta, aquest s’expressa lliurement, deixant tota la responsabilitat
de donar coherència al conjunt a la capacitat dels materials. Amb aquesta homogeneïtzació s’aconsegueix fer una intervenció que s’integra en l’entorn sense caure en el mimetisme).
El fet d’haver de tancar el conjunt competint amb la façana eclèctica de la intervenció d’Isidre Bosch, provoca una composició de massissos amb dues úniques obertures en forma de grans traços. D’aquesta manera s’ha aconseguit disminuir
la presència d’aquesta, alhora que es magnifica l’entrada a la residència.
En actuar sobre un patrimoni on la funció segueix viva i aquesta evoluciona amb noves formes d’entendre la seva existència, la intervenció no fa més que afegir-se al compendi d’arquitectures i actuacions sobreposades que, des del seu inici,
han anat conformant el conjunt que ara cataloguem com a patrimoni.

La façana sud de la residència: nivell d’intervenció en construcció existent, remunta sobre preexistència, nou edifici i relació amb l’ala est. Imatge i fotografies
cedides per Josep Pla
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EL NOU VOLUM CONSTRUÏT

Entrada a la residència. Fotografies cedides per Josep Pla
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SECCIONS DE PROJECTE

Seccions d’estat previ i de proposta. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla
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VOLUMETRIA EXTERIOR

1. Façana oest | 2. Façana sud | 3. Pati arqueològic. A l’esquerra, l’edifici de nova planta amb la sala de descans. A la dreta,
la galeria sud del claustre. Al fons, el creixement sobre l’edifici existent. Fotografies cedides per Josep Pla

191

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

7 PROJECTES D’INTERVENCIÓ

DEPENDÈNCIES INTERIORS

Estances interiors de la residència
1 i 2. Font: < http://www.girona.cat/turisme/esp/allotjaments.php> [Captura 13 juliol 2015]
3, 4, 5 i 6. Fotografies cedides per Josep Pla
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ASPECTES CONSTRUCTIUS
La tipologia constructiva emprada tant en les reconstruccions com en les parts d’obra nova és la de murs de càrrega i
forjats unidireccionals. Els forjats de les ales nord i oest (de bigueta de formigó i revoltó ceràmic) es van conservar, afegint
només una xapa de compressió de gran espessor (uns 10 cm), per a reforçar i conferir més resistència. Els nous forjats
reprodueixen també aquest tipus de construcció. En la cantonada sud-oest, s’escull un tipus de forjat unidireccional
d’estructura metàl·lica per a la coberta per tal d’alleugerir l’estructura i no augmentar excessivament les càrregues en
aquest àmbit. D’altra banda, el forjat que cobreix la bodega, en molt mal estat per les termites, és rehabilitat però no se li
dóna una funció portant, sinó que pel damunt s’hi construeix una llosa de formigó de la qual penja l’antic sostre de fusta.

Fotografies d’obra cedides per Josep Pla

193

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

7 PROJECTES D’INTERVENCIÓ

ANÀLISI DEL PROJECTE
CRITERIS
COMPATIBILITAT D’ÚS
L’ús de residència d’estudiants es fa compatible amb el de
la vida monàstica. A més, es comparteixen certes parts de
programa, com la cuina.
INTEGRACIÓ EN L’ENTORN

Compatibilitat d’usos entre residència i monestir

Gràcies a la sensibilitat amb la qual s’inserta el nou volum
i la seva estratègia formal i material, es manté la imatge i
ambient del monestir.
CONSERVACIÓ CONSTRUCTIVA I ESTRUCTURAL
Aquelles parts de l’àmbit d’intervenció que han pogut ser reaprofitades s’han mantingut. És el cas de la segona planta

Conservació de l’ambient propi del monestir i
integració de la proposta en la resta del conjunt i en el propi entorn

de l’ala oest i l’ala nord, que ha sigut objecte de la intervenció però mantenint el volum i estructura existents, realitzant
només una rehabilitació en l’interior. Els forjats han estat
reforçats mitjançant una nova xapa de compressió de gran
espessor. Les cobertes, rehabilitades, augmentant les prestacions de salubritat (estanquitat). Els murs de càrrega continuen funcionant com a tals. A l’antic graner, en el seu sostre,
el criteri ha consistit en mantenir la construcció però elimi-

Conservació física i
funcional d’aquells elements rellevants. Exemple de les arcades existents en la façana sud

nar-ne la seva funció portant (la funció portant la té el nou
forjat de formigó i l’antic sostre passa a ser un fals sostre).
COMPATIBILITAT MATERIAL
Tot i utilitzar tècniques contemporànies, es continua reproduint el model de mur de càrrega (en aquest cas, ceràmic i
no de carreus de pedra o maçoneria ordinària), i els forjats
són, com els antics, unidireccionals (en la majoria de casos
de bigueta prefabricada de formigó i revoltó ceràmic, i sense
revestiment, la qual cosa els fa discernibles però segueixen
amb la lògica constructiva de la resta del conjunt). D’altra
banda, els materials d’acabat exterior són els mateixos que
en la resta del conjunt.
COMPLETAMENT

Compatibilitat material entre els elements existents i les noves incorporacions

El nou volum no pren una volumetria aleatòria sinó que recorda l’antic cos que va ser enderrocat durant la Guerra Civil
Espanyola, tot i que no reproduint la seva forma exactament,
ja que, recordem, arribava molt més enllà dels límits actuals del monestir, on actualment discorre la carretera de Sant
Daniel. La diferència principal entre l’antic volum i el que es
construeix de nou rau en la direcció de les pendents de les
cobertes. Una altra de les operacions portades a terme és
la de tancar volumètricament el conjunt, construint així una
nova peça a la banda sud del claustre i dotant aquesta banda del monestir (la que és visible des de la carretera) de
façana complerta i acabada.

Completament de la façana sud
del monestir i tancament del conjunt edificat
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DISCERNIBILITAT
El nou volum i les parts reformades, tot i integrar-se físicament i ambientalment, són discernibles respecte la resta del
conjunt del monestir; s’integren en el conjunt però petits detalls en permeten la seva diferenciació i identificació com a
nou. En primer lloc, els àmbits simplement rehabilitats però
en els quals s’han mantingut les parets i obertures, l’actuació passa desaparcebuda ja que es considera una simple
“adequació”. En segon lloc, quan l’actuació és de remunta
o reforma integral, i les obertures són de nova construcció,
aquestes prenen el mateix format que les antigues (proporció vertical i dimensió moderada), però seguint un ordre i ritme que fa discernible aquell àmbit com a nou, tot i que dins
del volum preexistent. Finalment, les parts que són totalment
d’obra nova adopten finestres de format horitzontal, un format que només es pot aconseguir mitjançant les tècniques
constructives actuals, i així, d’aquesta forma, es pot identificar aquesta part com a “contemporània”. D’altra banda, en
certs punts també s’introdueixen detalls que permeten separar àmbits o parts del conjunt, és el cas, per exemple, de

Discernibilitat de la intervenció en tres nivells:
reforma, ampliació o remunta i nova construcció; sempre a partir del
tamany, ritme i disposició de les obertures

la finestra horitzontal que separa volumètricament el volum
de l’ala oest, ja existent, de la nova remunta a sud. O el cas
de la façana a sud, en la qual les dues plantes inferiors segueixen les directrius i inclinacions preexistents, però l’última
planta, que és nova remunta, segueix un pla retirat i llis per
a diferenciar-se.
ALLIBERAMENT
Aquells volums mig enderrocats sense valor són eliminats
per aconseguir una nova façana a la cara sud. Es tractava de
petits coberts amb funcions secundàries o restes d’antigues
construccions ja enderrocades o inutilitzades.

PROCEDIMENTS
ADDICIÓ
La idea d’acabar de tancar la volumetria del monestir reque-

Alliberament d’antigues
construccions considerades irrellevants

ria d’un nou volum a la banda sud, just davant del pati arqueològic. D’altra banda, era necessari afegir superfície al
monestir per tal d’encabir el programa de residència d’estudiants en aquesta zona. Precisament és aquest nou cos el
que alberga l’entrada i el menjador. Per tant, a part de tots
els treballs de reforma i rehabilitació es porta a terme una
actuació d’addició d’un nou volum.

Addició d’un nou volum a la cara
sud. Planta d’estat previ i de proposta de l’àmbit sud
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CONSOLIDACIÓ
Les ales nord i oest, a la seva última planta, presentaven
un mal estat de conservació a causa del pas del temps i la
falta de manteniment. El projecte les consolida i hi ubica les
habitacions de la residència. A més, al cos que donava a
sud, es consoliden aquells espais que encara restaven dempeus. L’última planta del sector sud és construïda de nou pel
mal estat de conservació que presentava. Per tant, allà on
es possible, es conserva i consolida allò existent. També es
rehabiliten les façanes de l’ala oest.

Consolidació de l’interior de l’última planta de les ales nord i
oest: ubicació de les habitacions de la residència

CONTRAST
Com s’ha comentat, un dels criteris és el de discernibilitat.
En els àmbits de nova construcció, aquesta discernibilitat
s’aconsegueix emprant finestres de format horitzontal, que
contrasten amb les petites finestres quadrades o de format

Contrast en la composició de les obertures existents i noves

vertical que són presents a la resta del conjunt.
DIACRONIA HARMÒNICA
A simple cop d’ull la intervenció passa força desaparcebuda.
Això es deu al fet de consolidar volumètricament el conjunt,
sense afegir parts que siguin discordants, i utilitzant en tota
la intervenció els mateixos materials de revestiment que en la
resta del monestir. Anteriorment, en la descripció de la “discernibilitat”, s’ha explicat com la intervenció es pot interpretar
com a contemporània, sent alhora harmònica.
“A RUDERE”
En l’àmbit del pati arqueològic s’han volgut mostrar les ruïnes romàniques que s’hi trobaven. Per això s’ha mantingut
el pati en l’estat previ intervenció. D’aquesta forma, a més,
el nou volum se separa del mur exterior de la cara sud del

Ruïnes i restes romàniques en el pati arqueològic. Abans i després de
la intervenció

claustre i es millora la relació entre volums monacals i de la
residència.
INCORPORACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
Una de les actuacions més importants a nivell funcional i
tecnològic és la incorporació d’un ascensor a la banda sud.

Incorporació de nou
ascensor

Recordem que l’altre ascensor s’ubica a l’ala est de les cel·
les de les monges.
RECONSTRUCCIÓ TIPOLÒGICA
A l’última planta de la banda sud, on ha sigut necessari reconstruir per impossibilitat de rehabilitar, també s’ha utilitzat
un sistema de forjat de coberta unidireccional. En aquest cas
d’estructura metàl·lica per tal de no afegir pes excessiu als
murs de sota. Per tant, es podria dir que es reconstrueix tipològicament (però no constructiva o materialment) mitjançant
la tècnica dels forjats unidireccionals.
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ASPECTES A CONSIDERAR
CONSERVACIÓ NO FUNCIONAL
El forjat de fusta que cobria la bodega era molt malmès per

El forjat de sostre de la
bodega, conservat en la
intervenció

l’efecte de les termites. La intervenció va consistir en eliminar
la patologia però no confiar cap funció portant en aquest forjat. Es va construir una llosa de formigó al damunt i el forjat
de fusta existent es va penjar d’aquesta. De manera que el
forjat de vigues i entrevigat de fusta que avui s’observa actua només com a “fals sostre”. En aquest cas va primar la
conservació de l’element pels valors arquitectònics-històrics
que aporta, i per la imatge i caràcter que ofereix a la bodega
(actualment biblioteca de les monges).
CONTRAST
Si bé un dels criteris emprats és la discernibilitat, i en aquest
cas, recordem, és a base del ritme i forma de les obertures, en el volum de nova construcció que és l’entrada s’han
realitzat grans obertures horitzontals. Sí que són clarament
discernibles i fan que el nou edifici s’entengui com a contemporani i s’ubiqui correctament a l’etapa que li correspon,
però tenen un gran impacte quan s’observen amb la resta
del conjunt del monestir. En d’altres punts, especialment en
façanes que donen a l’interior del recinte, les finestres també
prenen un format lliure (horitzontal o de finestrals de grans
dimensions) contrastant, intencionadament, amb la resta de
façanes i murs predominantment opacs del monestir.

El nou volum construït
presenta, especialment
en la configuració de
les obertures, un gran
contrast amb la resta de
façanes del monestir

POLIVALÈNCIA
Els últims anys s’ha produït un descens en la demanda de
places en la residència. Per això s’ha optat, des de la comunitat, per canviar l’ús de residència a hostatgeria. Per tant, la
intervenció permet una certa polivalència i facilitat d’adaptació a nous usos.
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B. REFORMA DE LA PORTERIA I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA NORD [2007-2009]
DEFINICIÓ DEL PROJECTE
REFORMA DE LA PORTERIA
La primera finalitat del projecte és la de donar la possibilitat, degut a l’escassedat de recursos humans de què disposen i
a l’edat avançada de la majoria de les monges, de poder atendre la porta d’entrada al monestir pel carrer de les monges,
des del mateix espai des del qual es controla a través de càmeres, i es dóna accés a la residència d’estudiants. Aquest
espai es troba contigu a l’accés del monestir, i està separat per una paret senzilla (de fet es tracta d’una finestra tapiada)
respecte del primer distribuïdor en l’accés als visitadors de les monges.
Per a aconseguir-ho, es proposa que aquest espai distribuïdor, actualment ja dins la zona de clausura, passi a ser quasiexterior, plenament lligat al vestíbul actual. Això permet que reobrint la finestra tapiada, i eixamplant-la mínimament, es
podrà controlar l’entrada del monestir sense haver-se d’aixecar de la cadira. Per a assolir-ho, sols cal ampliar la porta
que dóna accés al distribuïdor, porta de pedra fruit de la darrera reforma d’aquests espais. Es tracta d’un pas de porta
d’arc rebaixat de pedra de Girona, carejada plana i amb acabat buixardat, sense cap valor artístic. Com a conseqüència
d’aquest moviment, l’actual lavabo es traslladarà al següent distribuïdor, espai previ als visitadors de les monges.
A nivell estructural aquesta modificació es resol amb elements inspirats en les referències trobades en el propi monestir: la
finestra es resol com una reixa metàl·lica, l’orientació de la qual permet el control de l’espai entre la porta exterior i aquesta
finestrella, darrera de la qual hi ha uns porticons de fusta. Part d’aquesta reixeta es pot obrir per tal que no calgui cap porta
ni desplaçar-se per a rebre els paquets fins a un certa dimensió. Lligada a aquesta actuació, es projecta la remodelació
de l’espai actual d’entrada: es vol aconseguir un espai més lliure i lleuger, i més lluminós. Per a tal objectiu cal enderrocar
la paret enguixada que actualment separa l’entrada del pati o antic carrer interior del monestir. Es tracta de la paret en la
qual es troba la porta actual, i que forma dos volums adossats, un del qual és un pas interior del monestir, i l’altre crea un
espai on hi ha l’actual espiell i finestrella per a saber qui truca. Sobre aquesta paret descansa una volta formada per uns
arcs torals i formers gòtics rebaixats, sobre capitells decorats i amb clau penjant de pedra, igualment decorada. D’aquesta estructura se’n proposa el desmuntatge i enumeració de les dovelles, ja que la seva ubicació original no és l’actual.

L’enderroc d’aquesta paret i estructura deixa a l’aire un arc,
aquest sí que original, que inicialment donava accés a l’espai
que antigament havia funcionat com a carrer públic a través del
monestir. Per tant, es projecta el seu tancament a través d’un element lleuger, reversible i de caràcter no fix; aquest element pot
compaginar la privacitat necessària de cares a la comunitat amb
una sensació de transparència i de continuïtat visual, alhora que
explica la continuïtat espacial existent. Es planteja a base de plafons de fusta i peces de reixa semblant a les existents en d’altres
obertures del monestir, de manera que els plafons actuen com a
porticons per a permetre la privacitat desitjada en cada moment.

Àmbit del projecte, previ estat a la intervenció. Autora: Irene Llusent
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PORTERIA

Plantes d’estat previ i de proposta de l’espai de l’entrada al monestir i fotografies de la nova porteria. Plànols i fotografies
cedits per Josep Pla
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PORTERIA | FOTOGRAFIES COMPARATIVES GENERALS

Comparativa entre l’estat previ (esquerra) i l’estat final (dreta) de la porteria. Fotografies cedides per Josep Pla
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REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL I DEL PATI D’ENTRADA
El criteri compositiu general de l’actuació ha sigut la restauració funcional: això vol dir, tornar a donar a la façana la plena
funcionalitat de salubritat, estanquitat i acabat que degut al seu estat d’envelliment, no complia en el grau que seria necessari.
A més de la restauració del material i de les condicions d’acabat, la intervenció planteja per una banda la reobertura d’una
finestra en cantonera que estava tapiada, com a mínim des de la reconstrucció del 1817-20, i per altra, l’enderroc d’un
volum afegit en la cantonada entre aquesta façana principal i la façana de l’església. Aquest volum tant sols contenia un
espai de pas utilitzat com a sagristia en la planta baixa, i un visitador utilitzat com a magatzem, en la primera. Amb aquest
enderroc es deixa a la vista el mur de la façana nord del claustre així com tota la façana romànica de l’església. Primer es
va procedir a l’enderroc del volum afegit, cosa que ha permès recuperar la visió de la pedra de la façana de l’església, i
posteriorment es va repicar tota la façana principal del monestir, es van reparar els desperfectes i reposar les mancances,
i finalment es va aplicar una capa de morter de base i una d’acabat d’estucat a la calç, en la qual s’hi esgrafiaren els
carreus amb dibuix de doble línia, tal i com era abans de la restauració. El mateix criteri, procés i materials es va aplicar a
la façana lateral (oest). Cal remarcar que la façana principal es va acabar amb un estuc a la calç, però sense esgrafiat, el
parament que va sortir rere el volum enderrocat (el qual mai havia estat estucat o no en quedaven restes); de la mateixa
manera es va acabar el massissat de la porta romànica d’entrada al monestir per deixar-la com a un senyal de l’evolució
del monestir al llarg dels temps. Les actuacions puntuals que es van executar paral·lelament a aquesta restauració del
material d’acabat de la façana foren:
- restauració de les reixes de la planta baixa i primera (aquesta planta era l’única que tenia les reixes originals) i desmuntatge de les reixes de la segona planta (modificació respecte del previst en el projecte).
- re-obertura de la finestra en cantonera, en la qual es va muntar una fusteria de fusta i es va desmuntar el fals sostre
que en cobria una part des de l’interior; així mateix es va aprofitar per reforçar i tractar les bigues de fusta que aquest fals
sostre amagava.
- tapiat de la porta que comunicava el volum enderrocat amb l’església; aquest tapiat es va realitzar amb la mateixa pedra
que es va treure dels voltants del forat a tapiar, i es va deixar la formació d’arc com a signe dels temps.

Abans i després de la façana de l’església i de la finestra cantonera. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

201

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

7 PROJECTES D’INTERVENCIÓ

L’altra actuació que preveia el projecte era l’adequació del pati d’accés al monestir. Es va repassar el paviment existent
de llosa de pedra de Girona, es va perllongar amb pedra vella fins a l’entrada a l’església i es va realitzar un paviment de
còdols (com el que dóna accés a aquest espai per l’escala) en l’espai de l’edifici enderrocat (en projecte s’havia previst
amb lloses de pedra de Girona). La vorera de panot es va canviar per una vorera acabada amb pedra de Girona. També
es mantingué el paviment de la zona del portal. La resta del pati es va acabar amb una capa de sauló, en comptes de la
grava que estava prevista.

Abans i després del pati d’entrada. Autor: Josep Pla

El projecte inicial també incloïa l’enderroc del portal actual (de mides insuficients per a l’accés de certs vehicles de càrrega, i molt just per la resta) i la seva substitució per un portal del mateix estil que els que s’havien executat en la façana
del riu (dins de les intervencions de la residència d’estudiants). A petició de la Comissió dels ST de Cultura i Mitjans de
Comunicació de Girona el portal no es va enderrocar i sinó que va ser restaurat. La part mòbil es va muntar en un marc
estructural metàl·lic i es transformà de corredissa a batent per la part interior. En la part massissa sols es va practicar
un ‘retall’ en la part que impedia l’obertura de la finestra cantonera i la seva correcta visibilitat. Juntament amb aquesta
restauració del portal i la retirada de les servituds d’instal·lacions sobre la façana del monestir, es va realitzar una centralització de comptadors de llum, aigua i gas de tot l’àmbit del monestir, així com la seva actualització a nivell normatiu.
Aquest armari es va ubicar sobre la tanca que separa el jardí del monestir de l’espai públic, adossat al portal. També es va
aprofitar per fer una restauració de tota la tanca que separa el pati d’accés al monestir respecte del carrer de les Monges,
així com del portal d’accés de vianants.

Proposta no executada del nou portal d’entrada. Autor: Josep Pla
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DEFINICIÓ GRÀFICA

Planta proposta de l’espai del pati d’entrada i de la finestra en cantonada reoberta
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ALÇATS D’INTERVENCIONS I PROPOSTA DE MATERIALS

Alçats d’intervencions a realitzar i alçats d’estat final. Autor: Josep Pla i Eva Micaló
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FOTOGRAFIES COMPARATIVES GENERALS

Façanes de l’àmbit nord, abans i després de la intervenció. Fotografies cedides per Josep Pla
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FOTOGRAFIES COMPARATIVES GENERALS

Vistes del portal d’entrada, abans i després de la intervenció. Fotografies cedides per Josep Pla
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ANÀLISI DEL PROJECTE
CRITERIS
CONSERVACIÓ CONSTRUCTIVA I ESTRUCTURAL
Ja que únicament es tracta de reformar l’espai d’entrada i els
paraments de les façanes de l’àmbit, es conserven la majoria
d’elements. En els únics casos puntuals en els quals s’eliminen elements és o bé perquè es consideren excrescències o
bé per qüestions funcionals.
CONSERVACIÓ AMBIENTAL
La intervenció no suposa un canvi ambiental de la zona. La
nova porta de l’espai de porteria s’integra en l’ambient de
l’arquitectura de la resta del monestir, gràcies a utilitzar un
estil sobri que recorda altres elements del conjunt i a emprar
materials ja existents com la fusta i el ferro.

Conservació de l’ambient
i dels elements rellevants

DISCERNIBILITAT
La intervenció en la porteria es fa discernible gràcies a l’ús de
materials contemporanis (platines d’acer pintat), o bé l’ús de
materials tradicionals amb acabats o tractaments contemporanis (reixes amb geometries diferenciades de les històriques, fusta vernissada de gran format). La intervenció en els
paraments no és discernible ja que restitueix l’estat original
dels mateixos. També es fa discernible l’antiga petja del volum enderrocat: el paviment recorda la seva forma en planta i
el parament de façana on s’hi adossava es deixa estucat llis.
COMPATIBILITAT D’ÚS
L’ús és totalment compatible ja que és el mateix que s’ha
perllongat en el temps. A nivell funcional, els nous canvis en

Discernibilitat en els paraments i
en els paviments

l’espai de porteria, que bàsicament impliquen més transparència i visibilitat des de l’altra entrada al monestir (l’accés
de la residència o hostatgeria) faciliten les tasques de control
per part de les monges.
COMPATIBILITAT MATERIAL
No s’utilitza cap material incompatible amb els històrics, de
fet, els nous materials són els mateixos que originalment hi
havia, com és el cas dels estucs o els paviments de pedra.
Per al portal de la porteria, tampoc s’introdueix cap nou material ja que aquesta és formada per reixes d’acer pintat i
fusta vernissada.
INTEGRACIÓ EN L’ENTORN
Ja que la porteria és l’element que primerament es visualitza
quan s’entra al monestir, i a més, la seva part posterior dóna
al pati que comunica l’ala oest del claustre amb les dependències annexes a oest, cal que s’integri en l’entorn. Com

El nou portal de la porteria s’integra en l’entorn i facilita els requeriments funcionals dels
nous temps

s’ha comentat, els materials s’integren perfectament en l’entorn ja que són ja existents en el monestir. La intervenció en
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els paraments s’integra ja que només es tracta de rehabilitar, eliminar patologies, i restituir els materials en mal estat.
ALLIBERAMENT
Aquesta intervenció suposa l’eliminació de tres excrescències. És el cas del volum adossat a la façana de l’església
romànica, antigament utilitzat com a visitador i en el moment d’intervenir, utilitzat com a sagristia i magatzem. Data
del segle XVIII o XIX, per tant és de construcció tardana, i
és eliminat per a deixar la cantonada com era originalment
i tornar a llegir i entendre la totalitat de la façana de l’església romànica. D’altra banda, es recupera una obertura
en cantonada tapiada durant les reconstruccions del segle
XIX, degudes als desperfectes dels conflictes bèl·lics. Per

Alliberament d’elements: mur
sota l’arcada d’accés, volum
adossat i tapiat d’antiga finestra

últim, per a millorar la funcionalitat i prestacions de l’espai d’entrada, s’elimina un dels murs sota l’arcada, en els
quals s’hi havia traslladat, a dècada del 1950, una antiga
obertura gòticotardana que prèviament estava a la nau de
l’església.
REUTILITZACIÓ
Part del material resultant fruit de l’enderroc de l’excrescència del cos annexat a la façana de l’església és utilitzat per
a altres punts de la proposta.

Restitució de l’estat original dels paraments

PROCEDIMENTS
COM’ERA DOV’ERA
L’estratègia per actuar en els paraments de les façanes
d’aquest àmbit responen a un criteri de restitució i retorn
a l’estat original. És a dir, les pàtines es consideren sense
valor i irrellevants i prima rehabilitar les patologies i donar
un acabat i un aspecte que emulin a un estat passat. En
aquest cas, allà on apareixia un estucat esgrafiat imitant
carreus (que, recordem, estava en molt mal estat), s’elimina i se n’estuca un de nou.
INCORPORACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
Es podria considerar que a nivell tecnològic, s’adequa l’es-

Nou armari de
comptadors

pai als nous requeriments: reordenació de les intal·lacions
vistes i nous comptadors. Aquests treballs milloren enormement la visió de la façana principal del monestir.
SUBSTITUCIÓ
En l’espai de la porteria, es porta a terme una gran substitució: del mur sota l’arcada a una gran porta que tamisa les
relacions interior-exterior.

Antic espai d’accés vist des
del pati interior
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CONSOLIDACIÓ
En general es tracta d’una intervenció de consolidació, tant
dels paraments exteriors de façana com de l’espai pavimentat del pati d’entrada, adequant-lo funcionalment a les noves
necessitats i reparant els danys soferts pel pas del temps i la
falta de manteniment.
DIACRONIA HARMÒNICA
En l’espai de la porteria, el disseny de la porta segueix un
procediment d’addició mitjançant diacronia harmònica. És
a dir, el nou element s’identifica com a contemporani però
s’integra harmoniosament en la resta del conjunt.

ASPECTES A CONSIDERAR

La nova porta d’entrada de la porteria s’integra harmònicament
en el conjunt alhora que es fa discernible

LECTURA HISTÒRICA
L’eliminació de l’excrescència del cos adossat a la façana
de l’església no queda indocumentada, sinó que la intervenció final deixa constància de la seva prèvia existència: d’una
banda, la porta que el comunicava amb l’església es tapia,
però es deixa el testimoni; de l’altra, el paviment en reflexa la
seva planta; i per últim, l’estucat imitant carreus que predomina en la resta de façana aquí és simplement un estucat llis.
D’aquesta forma, i tal com s’ha vist en la valoració anterior,
es pot tornar a llegir en la seva totalitat la façana romànica
de l’església, que tot i haver estat modificada al llarg dels
segles, té gran valor arquitectònic i històric.
També es considera que el resultat final ha de permetre la
lectura històrica en altres punts. És el cas de l’antiga porta
d’accés al monestir, al costat de l’actual, en la qual també
s’hi aplica un estucat llis per diferenciar-la de la resta del parament. O la porta que comunicava el volum enderrocat amb
la nau de l’església, on s’ha deixat la formació de l’arc de
carreus de pedra com a signe d’evolució i del pas del temps.

Reobertura de finestra,
testimoni de l’antiga
porta d’accés al monestir i testimoni de la porta
d’accés al volum enderrocat des de l’església
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C. RESTAURACIÓ DEL CLAUSTRE [2011]
DEFINICIÓ DEL PROJECTE
La configuració actual del claustre és fruit de la superposició de tres fases de construcció diferenciades en el temps, més
dues actuacions posteriors que n’han malmès la imatge. Aquest procés prolongat de construcció i re-construcció es reflexa en la diferent configuració de les ales est i nord de la planta primera respecte de les ales sud i oest, així com en tres
punts on el projecte pretén actuar-hi per recuperar una imatge del claustre més original i alhora més completa i unitària.
La primera nota discordant és el nivell elevat de l’espai interior del claustre: aquest es troba a un nivell sensiblement inferior al dels murets base de les columnes i tres graons superior al del deambulatori. Originalment aquest paviment havia
estat a nivell de la resta. S’ha comprovat aquest punt en els següents condicionants:
•

el pas cap a l’interior del claustre de l’ala oest està executat a posteriori, mentre que el de l’ala sud és original (el
matavius de l’ampit-muret gira i és continu amb el de la cara interior d’aquest).

•

el pas a través de l’ala est és superposat (tres graons superposats i el graó gran exterior a nivell del muret-ampit).

•

el pou canvia de forma circular a quadrada a nivell del que hauria sigut el paviment original.

•

la cara interior del muret continua executada amb carreus de pedra com en la cara exterior.

•

i, finalment, el coneixement per part de la comunitat que anteriorment aquest claustre havia estat amb el paviment
interior i l’exterior al mateix nivell, encara que no n’hi hagi constància documental.

El segon punt en què el claustre perd la seva imatge original degut a les intervencions posteriors és la façana nord. En
aquest parament, per sobre de la planta primera (d’igual configuració i detall que la façana est), hi ha un volum afegit
(construït sobre la nau de l’església) que arranca dels arcs refosos del parament i al mateix pla, amb un acabat estucat en
molt malt estat. En el moment que es va construir aquest volum, es van enderrocar els arcs superiors que es recolzaven
sobre els contraforts encara existents (solució com en l’ala est). Es pot comprovar aquest fet amb el canvi de material,
tant constructiu com d’acabat, que segueix la forma dels arcs inferiors, i també en la presència dels contraforts de suport
tant el central com els extrems (i en concret l’arrancada de l’arc en l’ala oest).
El tercer punt sorgeix en el moment en què es reconstrueix, a principis de segle XX, l’ala de les cel·les del monestir. Quan
s’executa aquesta obra, es construeix sobre l’ala est del claustre una coberta plana amb una barana calada amb acabat
estucat. Aquesta barana, malgrat que és acord amb l’arquitectura d’aquesta nova ala, vista des de l’espai interior del
claustre en desvirtua notablement l’arquitectura.

Àmbit del projecte, previ estat a la intervenció. Autora: Irene Llusent
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El criteri compositiu general és la restauració: això vol dir, tornar a donar al claustre la plena funcionalitat de seguretat, salubritat i acabat. A més de la restauració pròpiament dita del material petri de formació del claustre, així com dels acabats
de les façanes (tant interiors com exteriors), de les cobertes i dels paviments, la intervenció planteja tres actuacions més
importants amb la voluntat de recuperar la visió de l’espai del claustre romànic en la seva correcta proporció:
•

Es proposa rebaixar el paviment del pati al seu nivell original, és a dir, sensiblement de pla del paviment del deambulatori del claustre. Amb aquesta actuació es recuperarà la proporció i la visió completa de l’escala d’accés a la
planta pis, així com es deixarà més part vista del pou i el muret de la façana del claustre. De les tres escales d’accés a
l’interior del claustre, la més propera a l’escala de la planta primera, així com el primer esglaó, és superposada sense
l’afectació directa del muret de tancament; la de l’ala oest està feta a base de tallar el muret i, en canvi, la de l’ala sud
és superposada deixant que el matavius del muret giri, el que demostra que era l’accés original. En quant al pou, se
li farà un graó tot volt amb formigó vist per deixar vista la part en què ja és de planta quadrada.

•

Per donar la màxima continuïtat a l’aler dels paraments del claustre es proposa la substitució de la cornisa, actualment en molt mal estat, i enderroc i substitució de la barana calada per una, més enretirada, metàl·lica, que des de
l’interior del claustre passarà desapercebuda.

•

La tercera intervenció va lligada amb la segona i amb el fet que l’ala nord està construïda en una planta i mitja més
sobre el claustre de pla de la façana d’aquest. Es proposa la construcció dels arcs rebaixats que hi havia hagut tal
i com són en l’ala est, recolzats sobre la pilastra central i les dues laterals i amb la profunditat d’aquestes (en les
fotografies es veu que en la cantonada de l’ala nord amb l’oest hi resta l’arrancada d’aquesta arcada). Aquest arc
resseguirà el perímetre de la part del parament de pedra i cavalcarà sobre el de maçoneria i amb acabat d’estucat llis.

Els treballs de neteja i consolidació consisteixen bàsicament en:
•

Aplicació d’herbicida per a l’eliminació d’herbes i plantes.

•

Eliminació de líquens amb bisturí.

•

Neteja d’elements de pedra amb projecció de silicat d’alumini humit a baixa pressió.

•

Neteja d’elements de pedra tallada mitjançant projecció de micropartícules de vidre humit a baixa pressió.

•

Extracció de sals amb apòsits i aigua desionitzada.

•

Repicat de morters de junta.

•

Hidrofugat dels paraments petris amb protector de resines de silicona aplicat en cortina fins a la saturació.
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PLANTES D’INTERVENCIONS

Plantes de les interevencions realitzades. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel
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FOTOGRAFIES COMPARATIVES GENERALS

Fotografies comparatives entre l’estat pre-intervenció i el post-intervenció: la cantonada nord-est des de l’interior
del pati; la façana est; la terrassa de l’ala est que dóna al claustre i la façana sud. Autors: Josep Pla i Irene Llusent
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INTERVENCIONS A REALITZAR | ALÇATS

Intervencions a realitzar en els paraments del claustre. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel
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ESTAT FINAL | ALÇATS

Materials proposats en el projecte: carreus vistos de pedra, maçoneria de pedra, estucat esgrafiat, estucat i arremolinat i pintat. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic
i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel
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INTERVENCIONS EN ELS PARAMENTS
Hi ha molta varietat de materials en l’acabat de les façanes. Aquelles que donen directament al claustre són fetes
majoritàriament amb carreus de pedra vistos i algun estucat esgrafiat imitant el dibuix de carreus i voltes amb doble
columna de pedra a la planta baixa i columnes en planta
primera. Les façanes de la zona de circulació del claustre
són molt variades, amb maçoneria de pedra, pedaços de
ceràmica, estucats esgrafiats, estucats sense esgrafiar,
enguixat i pintat, encalats blancs, amb ceràmica vidriada,
acabat amb morter i amb carreus vistos de pedra.
Amb el reconeixement de tots els materials i la detecció
de totes les patologies, es procedirà a les diferents intervencions segons els plànols. Un cop acabat l’estucat se li
aplica una capa transparent d’impermeabilització contra la
humitat. El criteri general és el d’aplicar una neteja i rejuntat
general, consolidació de les zones que ho requereixen i
estucat de morter de calç en els paraments que no tenen
carreus de pedra per anar vista. Posteriorment, s’hidrofuguen tots els paraments. La neteja general s’executa amb
un sorrejat a dues pressions: més alta pels paraments i
molt suau per les peces treballades. Els paraments que ja
tenen fet un acabat tipus estucat, com que aquest és de
morter de ciment molt gris, es repica i s’executa un nou
estucat de morter de calç.
L’acabat de les diferents façanes és el mateix que l’existent substituint aquells elements que es troben en mal estat i reposant-los amb el mateix sistema d’acabat un cop
sanejat. Tots els paraments que estan acabats amb revoc
de morter de ciment se substitueixen per estucat de morter de calç. Els trams de paraments de maçoneria o de
peça ceràmica també s’acaben amb estucat de morter de
calç. Les parets i voltes de la planta primera s’acaben tal
com estan amb un enguixat i pintat de color blanc amb un
canvi de color que remarca els nervis. La fusteria exterior
s’acaba amb dues mans de pintura d’esmalt de color Verd
Cadaqués de la mateixa carta.

A la columna de l’esquerra, els paraments del claustre abans de la intervenció. A la de la
dreta, el resultat final. Autors: Josep Pla i Irene Llusent
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INTERVENCIONS EN LES COLUMNES
A part de la neteja de les columnes, s’ha dut a terme altres
tipus d’intervenció amb la finalitat de preservar l’estructura
del claustre:
Cosit metàl·lic
•

Perforació de la peça mitjançant màquina perforadora: diàmetre entre 6 mm.

•

Equip manual d’injecció de resines: Planibond CR50
de Mapei mesclat amb sorra silícia secada en forn.

•

Col·locació de la masilla en la part inferior abans de la
injecció per gravetat.

•

Inserció de varetes d’acer inoxidable AISI 316 de diàmetre 4 mm.

•

Retallada de les varetes i aplicació de morter de restauració per segellar definitivament el segellat.

Reintegració
•

Estintolament previ de l’estructura quan sigui necessària l’extracció de l’element a reintegrar, col·locació
de puntals i falques de fusta.

•

Neteja i preparació del substrat.

•

Elaboració mitjançant motlle, de peces de morter de
ciment, resines i sorra.

•

Si l’aplicació del morter és directa: mitjançant llana o
paletí, moldejable amb porex o fratàs durant les primeres hores, tallat a partir de 3 hores després de l’aplicació; llana de pues per aconseguir la textura adequada.

•

Aplicació del morter de reintegració en capes directament sobre el substrat.

•

Morter de pedra natural de dos components Petratex
de Parex Agua.

•

L’aplicació del morter també pot ser mitjançant motlles de silicona a partir del relleu original.

•

Col·locació de les peces sobre llit de morter de cal 1:4,
el suport ha d’estar prèviament humitejat.

•

Quan procedeixi, cosit al suport mitjançant varetes
d’acer inoxidable AISI 316 i posterior injecció de resines en funció del volum de reintegració.

•

Aplicació de velat (planta segona) i hidrofugació.

Substitució
•

Estintolament i extracció dels elements a substituir.

•

Treball en pedra de Girona amb acabat buixardat.

•

Unió dels elements mitjançant varetes metàl·liques i
morter de calç i sorra de pedra granítica en la unió.

Fotografies d’obra de les intervencions realitzades en les columnes, tant romàniques
com gòtiques. Autor: Josep Pla i Irene Llusent
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RECUPERACIÓ DE LES ARCADES DE LA FAÇANA NORD
En la façana nord, per tal de recuperar la visió integral del
claustre amb una alçada de dues plantes uniforme, es
proposa la recuperació de les arcades superiors en forma
d’arc carpanell, tal i com és en l’ala est. En la cantonada
nord-oest, es continua l’arrancada de l’antic arc.
LLEGENDA
A.01

Arc de volta ceràmica, doble full

A.02

Estucat de morter de calç

A.03

Envà ceràmic de 15 cm

A.04

Motllura de pedra artificial

A.05

Solera de rajola ceràmica

A.06

Impermeabilització. Tela asfàltica

A.07

Xapa de morter. 3 cm

A.08

Acabat de rajola cèramica

Detall constructiu de la nova arcada a façana nord. Autors: Josep Pla i Irene Llusent
Fotografies de procés d’obra de la construcció de les noves arcades de la façana nord.
Autor: Josep Pla
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REPOSICIÓ DE BARANA

LLEGENDA

En la terrassa que cobreix la galeria est, se substitueix

C.01

Envanet ceràmic de 7cm

l’antiga barana calada, en molt mal estat, per una bara-

C.02

Solera de doble capa de rajola ceràmica

na metàl·lica més enretirada. Es realitza també una nova

C.03

Xapa de morter. 1 cm

cornisa amb la mateixa forma que l’antiga, ja que aquesta

C.04

Impermeabilització. Tela asfàltica

presenta un alt nivell de degradació. La nova barana no és

C.05

Xapa de morter. 3cm

visible des del pati del claustre, i per tant, es recupera la

C.06

Paviment de rajola ceràmica

imatge d’un claustre de dues plantes (romànica i gòtica)

C.07

Muntant d’acer pintat. 1x5 cm

en aquesta ala est. Els arcs carpanells són estucats de

C.08

Passamà d’acer pintat. 5x1cm

nou. En una de les cales, es va descobrir que l’actual ter-

C.09

Platina rigiditzadora d’acer pintat

rassa se suporta sobre uns envanets ceràmics col·locats

C.10

Platina d’ancoratge d’acer pintat. 15x1 cm

al damunt de les voltes de mocador del claustre de planta

C.11

Motllura de remat existent

primera.

Detall constructiu de la nova barana en la terrassa de l’ala est. Autors: Josep Pla i Irene Llusent
Fotografies de procés d’obra de la construcció de la nova barana i adequació de la cornisa i parament de l’ala est. Autor: Josep Pla
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REHABILITACIÓ DE LES COBERTES SUD I OEST
El projecte preveu rehabilitar les cobertes de les ales sud i
oest del claustre, en molt mal estat de conservació.
Aquesta actuació consisteix en l’enderroc de la coberta
existent. Un cop retirat l’acabat de coberta de les teules
ceràmiques (amb previsió de reutilitzar-les en la nova coberta), l’entrevigat existent i les corretges de fusta, es deixa
al descobert les voltes de mocador i els arcs diafragma.
La nova coberta es construeix a base de bigues de formigó prefabricat i una solera d’encadellat ceràmic, capa
de compressió de morter, impermeabilització i l’acabat de
teula (en la major part, de teules reciclades). Les canals
són teules envellides.

Fotografies de procés d’obra de la rehabilitació de les cobertes de les ales sud i oest del
claustre. Autor: Josep Pla
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REFORÇ DE LA VOLTA OEST
El reforç de la volta de canó de l’ala oest ve donat per
l’existència d’unes fissures longitudinals en la volta, i uns
reforços transversals previs a base de morter, embeguts en
el gruix de la volta. A mode de testimonis, s’observen unes
franjes de morter, que no s’havien trencat en el moment
d’intervenir.
Amb la intervenció es pretén evitar una possible obertura
de les parets que sustenten la volta de canó, especialment
en cas de sisme (cal recordar que és l’única ala sense cap
tipus de construcció adossada en l’exterior que la pugui
travar).
En el decurs de les obres de reforç de la volta oest, es va
descobrir, un cop aixecat el paviment, una base de fusta
per al paviment, i l’antiga coberta de teules que cobria el
claustre, quan aquest només era d’una sola planta.

Croquis del reforç estructural. Autor: Miquel Llorens, arquitecte especialista en càlcul
d’estructures
Fotografies de procés d’obra del reforç estructural a la volta oest. Autor: Josep Pla

221

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

7 PROJECTES D’INTERVENCIÓ

RECERCA ARQUEOLÒGICA
En tres punts diferents es van realitzar cales arqueològiques. Aquestes van permetre confirmar el nivell del paviment original (inferior a l’existent) i recuperar el nivell de
l’escala original (actualment hi ha la superposició de dues
escales diferents).

LLEGENDA
E.01

Remat de barana. Peça de ceràmica vidriada

E.02

Estucat llis

E.03

Barana existent

E.04

Nous graons de pedra

Detall constructiu de les intervencions realitzades a l’escala del pati. Autors: Josep Pla
i Irene Llusent
Fotografies de procés d’obra (cales inicials i resultat final) de: l’escala del pati, la cantonada nord-oest i l’accés al pati des de la galeria sud. Autor: Josep Pla
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REBAIX DEL PAVIMENT
Un cop comprovat que el nivell original del paviment del
pati del claustre era inferior a l’existent, es va procedir a
excavar. Això va permetre, al seu torn, descobrir la forma
original de la base del pou i trobar un nou pou ocult, a l’extrem nord-est del pati.
Amb les obres d’urbanització també es va procedir a crear
un drenatge perimetral i, finalment, un reblert de graves.

Fotografies de procés d’obra de: recuperació de la base original del pou de l’àmbit
sud, descobriment i consolidació del pou a l’àmbit nord i drenatge perimetral. Autor:
Josep Pla
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TROBALLES A LES GALERIES
Durant l’execució de les obres es van descobrir, a part de
les del pati i les de sota el paviment de la galeria oest, altres troballes arqueològiques interessants.
Accés sud-oest
Sobre de l’arc carpanell existent, es va descobrir un arc
previ i una motllura oculta, possiblement del segle XVIII.
Preparació de l’ala sud gòtica
A la galeria sud de planta primera es va descobrir un capitell adossat a la pilastra que indica la previsió d’iniciar,
en aquesta ala, un claustre gòtic com els de les bandes
nord i est.
VOLTA DE LA CAPELLA
La capella que s’adossa a la galeria sud del claustre tenia
un cobriment amb una coberta inclinada de biguetes de
formigó i entrebigat de rajola ceràmica, executada durant
els treballs de construcció de la residència. Les antigues
traces demostraven que originalment el cobriment de la
capella hauria estat una volta de mocador. Així doncs, es
va construir una nova volta i finalment se li va donar un
acabat enguixat.

Fotografies de les següents troballes: accés sud-oest al claustre i preparació de la no
executada ala sud gòtica. Cobriment de la capella amb volta de mocador. Autor: Josep
Pla
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ANÀLISI DEL PROJECTE
CRITERIS
CONSERVACIÓ CONSTRUCTIVA I ESTRUCTURAL
Els paraments que conformen el claustre es mantenen.

Conservació constructiva, estructural i ambiental del conjunt del
claustre

CONSERVACIÓ AMBIENTAL
Les intervencions de reintegració o substitució d’elements de
les columnes romàniques i gòtiques passen desaparcebudes. Per tant, es conserva l’ambient i la imatge del claustre.
COMPATIBILITAT MATERIAL
Els nous materials afegits, com és el cas dels de reintegració de les columnes, són compatibles amb els existents. Els
cosits impliquen l’addició d’acer inoxidable i resines. S’assegura la no oxidació de l’element metàl·lic (la qual cosa provocaria greus patologies) gràcies a l’ús de l’acer inoxidable. En
el cas de la nova barana, és a base de pletines d’acer pintat,
per evitar-ne la seva corrossió. El nou remat d’arcs carpanells de l’ala nord és construït amb materials tradicionals
ceràmics i petris, tal i com és el seu homònim de l’ala est.
Compatibilitat material de les parts i elements afegits

ALLIBERAMENT
Aquells elements que desmereixen la imatge del conjunt del
claustre són considerats excrescències i s’eliminen. És el
cas de la barana sobre l’ala est, que és substituïda per una
de retirada i lleugera. D’aquesta forma es deixa de veure la
barana afegida a posteriori, que desvirtuava la imatge del
romànic i del gòtic que tenia just dessota. Una altra de les
excrescències eliminades és part de l’estructura de base inferior del pou, que era de construcció recent.
COMPLETAMENT
La recuperació de les arcades de l’ala nord signifiquen recu-

Alliberament d’excrescències:
barana i base del pou

perar, en part, la imatge del claustre de dos pisos d’altura.
D’aquesta forma, el claustre se separa física i visualment del
volum afegit sobre la galeria nord del claustre.

Completament de la imatge de
dos pisos del claustre

DISCERNIBILITAT
L’únic element nou que es fa discernible és la nova barana
que substitueix la de principis de segle XX, d’estil pseudogòtic, i en molt mal estat de conservació. El nou element es fa
discernible gràcies a la utilització de l’acer i d’una geometria
molt senzilla.

Discernibilitat en la configuració
de la nova barana de la terrassa
de l’ala est
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PROCEDIMENTS
ANALOGIA
En l’escala d’accés al pis superior del claustre s’estableix

Analogia en l’escala del
claustre, on se superposen dos estrats diferents

una relació d’analogia entre les dues superposicions o estrats d’escales. El projecte final deixa constància d’ambdues.
COM’ERA E DOV’ERA
Concretament en el cas de la reconstrucció dels arcs, el procediment consisteix en recuperar la forma i l’aspecte dels
arcs que antigament hi havia hagut i dels quals es té constància en el revestiment del parament del darrere i en la resta
d’inici d’un dels arcs a la cantonada nord-oest del claustre.
RECONSTRUCCIÓ MIMÈTICA

Reconstrucció mimètica
dels arcs sobre el claustre gòtic en l’ala nord

Lligat amb el punt anterior, en els arcs de nova construcció
es procedeix a una reconstrucció mimètica. Els nous arcs
són exactament iguals als seus homònims de l’ala est del
claustre.
DIACRONIA HARMÒNICA
En el cas de la barana de la terrassa de l’ala est, el nou disseny basa la seva integració en una diacronia harmònica. Es
fa discernible i distingible com a contemporània però passa

Diacronia
harmònica
en la construcció d’una
nova barana contemporània

força desaparcebuda en el conjunt.
CONSOLIDACIÓ
L’estratègia principal de l’actuació en el claustre consisteix
en consolidar-ne els seus paraments, ja siguin paraments
massissos d’obra o columnes romàniques i gòtiques. Alguns
dels elements romànics i gòtics de les columnates presentaven molt mal estat de conservació, per tant la consolidació
del propi element era necessària per a assegurar-ne la seva
preservació.
SUBSTITUCIÓ
En el cas de les columnes romàniques, alguns elements han
hagut de ser substituïts completament ja que el seu estat de
degradació era molt avançat i posaven en perill l’estabilitat
del conjunt. També ha sigut el cas de la cornisa de l’ala est.

Substitució integral d’elements en mal estat de conservació

INCORPORACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
Una de les operacions que es porten a terme consisteix en
dotar les galeries del claustre inferior de lluminàries per a
poder-hi circular amb més seguretat. També s’incorpora un
drenatge perimetral en el pati interior.

Incorporació de noves tecnologies: lluminària en l’interior de les galeries i de drenatge perimetral en el
pati
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ASPECTES A CONSIDERAR
PREVALENÇA DE LA IMATGE GLOBAL
En el cas de les intervencions realitzades a les columnes, les
actuacions puntuals, un cop executades, passen desaparcebudes. Per tant, del que es tracta és de preservar la imatge
del claustre. És lògic si és té en compte que part del projecte
consistia en recuperar la forma i integritat de les columnes

En l’estat final de la intervenció preval la conservació de la imatge
original

a base de petits cosits, reintegracions (de pedra i de pasta
de morter), etc, i per tant, no era viable diferenciar-les de la
resta.
LECTURA HISTÒRICA
L’aportació d’un nou remat de coronament sobre del parament de la façana nord, separa el que és el claustre de
la remunta tardana que es va col·locar sobre l’església.
D’aquesta forma, tot i no haver pogut enderrocar aquest volum que desmereix la imatge del claustre, almenys ambdós
es diferencien visualment. D’altra banda, recuperar la cota
de paviment original del pati del claustre afegeix valor a la intervenció i ajuda a la comprensió de la lectura històrica. Fruit
d’aquesta intervenció és la troballa d’un nou pou a l’extrem
nord-est del pati.
REFORÇ ESTRUCTURAL
Dos dels criteris que normalment es consideren positius a
l’hora d’intervenir en patrimoni és el de la reversibilitat i dis-

Facilitat per entendre
les fases constructives
gràcies a l’eliminació
d’excrescències i a la
recuperació d’antics elements

cernibilitat. En aquest cas, la introducció dels tensors d’acer
embeguts en el forjat de la volta de canó de l’ala oest passa
totalment desapercebuda i a més, és irreversible. Tal com
s’ha pogut comprovar en l’aproximació per estàtica gràfica, el reforç no és gratuït i realment és sensata la seva col·
locació. Recordem que, tot i que les fissures no són actives,
en cas de moviment sísmic aquesta ala del claustre, en no
estar arriostrada ni envoltada de construccions, podria sorgir
greus danys. A nivell de debat també es podria considerar
haver introduït tensors d’acers, però per la cara inferior de la
volta, és a dir, vistos.
També podria haver sigut encertat introduir tensors però en
el pis superior, ja que les empentes que provoquen els arcs
diafragma de la coberta no es veuen compensades pel pes
del mur lateral on descansen. Per tant, uns tensors reduirien
l’efecte de les empentes d’aquests arcs sobre el parament
lateral.
Reforç a base de tirants embeguts (solució del projecte), o tirants vistos (solució a Loggia dei Lanzi, Florència. Font: <http://
www.turkish-media.com/> [Captura 20 agost 2015])
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FUTURES INTERVENCIONS
D. ADEQUACIÓ DE L’ÀMBIT NORD-EST
DEFINICIÓ DEL PROJECTE
La intervenció proposada neix d’una necessitat de rehabilitar l’estat físic de l’àmbit, especialment en els paraments i
cobertes. L’estat de degradació ve donat per la falta de manteniment i per les rehabilitacions prèvies, que responien
únicament a una immediatesa i facilitat constructives, sense considerar altres aspectes com la durabilitat o la integració
amb la resta del conjunt.
D’altra banda però, aprofitant la intervenció en tot el sector nord-est, es planteja una millor relació entre els volums que el
composen per ajudar a entendre’n la configuració i lectures històriques. La intenció és la de remarcar al màxim les fases
del romànic i distanciar-les visualment dels afegits posteriors. Cal recordar que aquest sector és on s’hi ubiquen les parts
més antigues de tot el monestir, convivint actualment amb moltes altres construccions més tardanes.
Amb la valoració prèvia s’ha arribat a una solució de projecte que, preservant allò rellevant i eliminant les excrescències,
es millora enormement la transmissió de valors d’aquest àmbit del monestir, especialment a nivell documental.
Així doncs, les principals intervencions que es proposen per a l’àmbit nord-est són:
Enderrocs
Habitatge adossat (volum 1)
Volum adossat a la nau lateral (volum 2)
Volum adossat a l’absidiola i l’absis (volum 3)
Volum adossat a l’absis (volum 4)
Restauració de les façanes
Església i cimbori
Volums posteriors
Restauració de les cobertes
Actuacions exteriors
Fossat exterior
Mur exterior
Millora de les instal·lacions

Esquema 3d de la proposta. Autora: Irene Llusent
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Enderrocs

1

HABITATGE ADOSSAT (volum 1)
Aquest enderroc implica l’eliminació de l’antiga casa ados-

2

sada amb façana al carrer de Les Monges. Es tracta del
que havia estat un habitatge annex al monestir, sense comunicació directa amb l’interior del mateix, amb accés des
del carrer i des del pati d’entrada al monestir. Fa molts anys
que està desocupada, amb la consegüent degradació en
tots els nivells: estructural, d’instal·lacions, de façana, de
seguretat i de salubritat.
Es dóna la circumstància que aquesta edificació (l’última
en ordre cronològic de les adossades a l’església) és contigua a aquesta a través d’una paret en la qual s’hi troba
un arc. Aquest arc presenta tota les seves dovelles i forma

0

5

10

part de l’antiga galilea d’entrada a l’església original. Per
tant, el seu enderroc deixarà a la vista una part important
del monestir, que originalment donava a l’exterior.
VOLUM ADOSSAT A LA NAU LATERAL (volum 2)
Es tracta d’un edifici, possiblement del segle XVIII ó XIX,
que perllonga la nau lateral romànica de l’església, i que
desvirtua la imatge externa del monestir. Sembla que abans
de la restauració dels anys 1950, la nau lateral estava separada de la nau principal i tenia en aquest punt el seu
altar. Durant les reformes d’aquesta època, es va construir
una paret d’obra que separava la nau lateral d’aquest afegit, per recuperar la proporció original del transsepte.
Actualment en l’interior d’aquest volum es troben unes peanyes per a un altar i imatges, datats principis del s. XX,
finals del XIX. Actualment no té cap ús definit i l’únic accés
a l’interior d’aquest cos és a través de la finestra. Per l’exterior s’observa la diferent execució de les façanes de la
part romànica i de la posterior (maçoneria barrejada amb
peces ceràmiques), així com la no continuïtat de la cornisa
típicament romànica. Es proposa el seu enderrocament i
la reconstrucció de la façana de la testera de la nau lateral
de l’església amb pedra reaprofitada de l’enderrocament,
previ estudi de les pintures sobre les parets.

1. La façana de l’església sense l’habitatge adossat (1917). Autor: Josep Salvany. Font: MDC. Fons Biblioteca de Catalunya | 2. Façana actual des del pati d’entrada. Autora: Irene
Llusent | 3. Cantonada nord-est (1911-1932), l’habitatge adossat encara no havia sigut construït. Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli | 4. Mur exterior i habitatge adossat en l’actualitat. Autora: Josep Pla | 5. Antic accés a l’antiga galilea, que quedaria descobert amb la intervenció. Autora: Irene Llusent | 6. Exterior del volum adossat a
la nau lateral. Autora: I. L. | 7. Encontre entre cornisa romànica i posterior i finestra tardana. Autora: I. L. | 8. Interior del volum. Autor: Josep Pla
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VOLUM ADOSSAT A L’ABSIDIOLA I L’ABSIS (volum 3)
Amb aquesta intervenció es vol deixar totalment vista la façana exterior de l’absidiola de la nau lateral de l’església,
la part més antiga del monestir, datada del segle X. Aquest
volum, de construcció molt tardana, en tapia actualment

3

la meitat. També amaga part de la façana nord de l’absis.
Com en el cas anterior, es tracta d’una edificació sense ús

4

definit i en molt mal estat de conservació. En aquest àmbit
on l’absidiola és tapiada, s’hi va aplicar un revestiment a
base de guix. Per tant, un cop enderrocat el volum, s’hauria
de retirar aquest enguixat i deixar el material de pedra vist.
Es recuperaria la visió total del volum de l’absidiola amb els
seus relleus llombards.

0

5

10

VOLUM ADOSSAT A L’ABSIS (volum 4)
L’any 1905 es va reconstruir l’ala est; en el punt d’encontre
d’aquest edifici amb l’absis, es va construir un gran volum
que en tapia la meitat. En l’última planta d’aquest volum hi
ha una terrassa i la part de mur d’absis que queda vista
és revestida amb estuc. Així doncs, es proposa l’enderroc
d’aquest àmbit de l’edifici de principi del segle XX, per recuperar la imatge posterior de l’església i crear un encontre
més digne entre els dos edificis.
A més, aquesta construcció aprofita l’antiga muralla del
recinte, que resta en aquest punt encara dempeus, per a
formar un mur i una façana. Així, amb l’enderroc d’aquest
àmbit es recupera també la visió parcial de l’antiga muralla.

1, 2 i 3. Exterior del volum adossat a l’absis i absidiola. Autora: Irene Llusent | 4. Interior del volum, s’observa la meitat tapiada de l’absidiola. Autora: I. L. | 5. Vista general des de
l’extrem sud-est (1920-1930), les muralles restaven íntegrament dempeus. Autor: Valentí Fargnoli. Font: Valentí Fargnoli: Girona Fotògrafs (Girona, 2010) | 6. Convent de Sant Daniel
(1877). El volum primitiu que s’adossava a l’absis i cimbori no era tant ample com l’actual. Autor: Joan Martí Centellas. Font: CRDI | 7. Vista actual del cos annexionat a l’absis, des
del pati a est. Autora: I. L. | 8. Encontre entre la terrassa de l’edifici est i l’absis. Autora: I. L.
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Restauració de façanes
La restauració que es proposa en les façanes pretén restituir, en la mesura que sigui possible, els valors originals. L’estabilització constructiva i estructural, l’eliminació de les humitats i patologies en general són els objectius bàsics per a la
restauració.
ESGLÉSIA I CIMBORI
La façana principal de l’església es troba en molt bon estat de conservació. Per això només es proposa una neteja suau.
Amb la resta d’intervencions que es proposen en el volum que s’hi annexiona (al damunt i al lateral esquerre) s’entén que
es desmarcarà i diferenciarà més aquesta part romànica dels afegits posteriors. En la part posterior de l’església, és a dir,
en el perímetre de les façanes de la nau i dels absis, així com en el cimbori, les façanes se sanejaran, rejuntaran allà on
sigui necessari, netejaran i es deixaran acabades amb la pedra vista degudament hidrofugada. On apareixen els contraforts, es planteja rematar correctament l’entrega entre aquests i les obertures de l’absis.
VOLUMS POSTERIORS
Quant a les façanes dels edificis de construcció posterior, que actualment tenen un acabat d’estuc en molt mal estat, es
restaurarà l’estuc amb morter de calç. En el cas que les restes de l’estuc presentin l’esgrafiat imitant carreus, el nou estucat reproduirà el mateix esgrafiat. En aquests trams, el projecte preveu el tancament d’almenys una obertura de la franja
lateral de la façana principal de l’església, obertura sense cap acabat singular i que està molt prop d’una de pedra, per
mantenir solament les obertures formades amb llinda, brancals i ampit de pedra. També es proposa la restauració de les
reixes de forja existents en algunes finestres.
Restauració de cobertes
El projecte proposa també la restauració de totes les cobertes de l’entorn de l’església romànica; per a això es planteja
el desmuntatge de les teules, l’estesa de morter i impermeabilització i posterior recol·locació de les antigues teules.
D’aquesta forma s’assegurarà la solució als problemes d’estanquitat que actualment són presents. A causa de l’estat de
l’estructura, en les cobertes de la nau de l’església es proposa o bé la reparació de la fusta en mal estat, o bé la reposició
per una nova estructura de forjat unidireccional en pendent, deixant en ambdós casos la mateixa cambra d’aire que hi ha
actualment.

1. Façana de l’església romànica, en bon estat de conservació i façana del volum posterior, els paraments del qual necessiten ser restaurats. Autora: Irene
Llusent | 2. Encontre entre un dels contraforts i una finestra de l’absis: es proposa rematar correctament la unió. Autora: I. L. | 3. Sotacoberta de la nau
de l’església. Autor: Josep Pla | 4. Unió entre façana romànica i del volum posterior. Autora: I. L. | 5. Finestra a tapiar. Autora: I. L. | 6. Parament est
del volum adossat a l’església: es proposa la restauració de l’estucat. Autora: I. L.
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Actuacions exteriors
FOSSAT EXTERIOR
Per subratllar més la visibilitat de l’estructura i forma original de l’església romànica, es proposa la transformació de la
galeria subterrània existent en un fossat que separi el jardí del cementiri de les parets romàniques de l’església (amb la
seva arrencada a uns 3 metres més baix que el jardí). Se suposa que el nivell original del paviment en aquest pati posterior
era inferior a l’actualment existent, ja que els relleus d’obertura de l’absidiola continuen més a baix del terreny actual. Per
tant es recuperaria la visió de l’altura completa de les façanes en aquest punt. El drenatge d’aquest fossat s’assegura
per l’existència d’un pou. La construcció d’aquest mur de contenció i la corresponent barana hauran de ser plenament
integrats en l’entorn alhora que es facin discernible de la resta d’elements. La geometria del fossat que es proposa intenta
recuperar la forma original de la planta de creu grega romànica.
MUR EXTERIOR
En el punt on s’ha enderrocat l’actual habitatge adossat caldrà solucionar l’encontre entre el muret baix del pati d’entrada
i el mur alt perimetral que es perllonga de la paret del cementiri. A més, es proposa que es conservi el gir del mur original
que anava a buscar l’edifici adossat a l’església (i que actualment formava un dels murs de façana de l’edifici de la compradora). D’aquesta forma s’aconsegueix separar el pati d’entrada del pati est del cementiri.
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
El projecte proposa el canvi i desviament dels baixants per evitar recorreguts tan llargs com els actuals, i el canvi dels
trams vists per baixants de coure fins a una altura de 2 metres sobre el paviment, i de fosa fins al sòl.

1. Galeria subterrània. Autor: Josep Pla | 2 i 3. Registre i pou de la galeria. Autora: Irene Llusent | 4 i 5. Mur alt que es perllonga del cementiri i muret baix
del pati d’entrada. L’enderroc de l’habitatge adossat implica solucionar el punt d’encontre entre ambdós elements. Autora: I. L. | 6. Actual recorregut de
baixant en la façana posterior. Autora: I. L.
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DEFINICIÓ GRÀFICA DE LA PROPOSTA

nou tram de tanca perimetral
manteniment de l’antiga muralla (actualment façana de l’habitatge)
paviment testimoni de la petja de l’antic habitatge de la compradora
paviment testimoni de la petja del volum adossat a la nau esquerra
conservació del paviment existent de comunicació amb el cementiri
fossat i visió complerta de la façana posterior romànica
visió complerta de la cara sud de l’absis
escala de comunicació fossat - pati del cementiri
recuperació de l’antiga muralla (actualment façana de l’edifici est)
Planta i croquis de proposta.
Autora: Irene Llusent
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ANÀLISI DEL PROJECTE

excrescències i la construcció del fossat també ajuden a

CRITERIS

consolidar espacial i urbanísticament el sector.

CONSERVACIÓ CONSTRUCTIVA I ESTRUCTURAL

DIACRONIA HARMÒNICA

Tot i eliminar quatre volums considerats excrescències, es

El fossat i els paviments de nova execució interactuaran

conserven aquells elements rellevants i que encara poden

amb la resta de preexistències d’una forma harmònica però

aportar una funció. És el cas d’una de les façanes de l’ha-

que al seu temps en permeti la diferenciació i la identifica-

bitatge adossat (cara est), que antigament havia sigut part

ció com a contemporanis.

de la muralla que delimitava el recinte. Amb l’eliminació
d’aquest edifici, es conserva aquest mur, que passa altre
cop a ser vist, alhora que torna a tenir la funció original:

ASPECTES A CONSIDERAR

delimitar el pati del cementiri. Pel que fa a l’enderroc de part
de l’edifici de l’ala est, aquest permet recuperar la visió de

LECTURA HISTÒRICA

part de la muralla en aquest àmbit.

La proposta de projecte es basa principalment en millorar
la lectura històrica i constructiva de l’àmbit. Especialment

COMPATIBILITAT MATERIAL

en la comprensió de les parts romàniques (absis i absidio-

Els nous materials afegits, com és el cas dels nous revesti-

la) i de la recuperació de la forma de planta de creu grega

ments, són compatibles amb els materials existens, ja que

(dels pocs exemples romànics catalans d’aquest tipus de

es tracta de recuperar el revestiment preexistent (en aquest

disposició en planta). Per això es justifica l’alliberament de

cas, estucat de calç). Pel que fa a la introducció de nous

quatre volums i la recuperació del nivell original del pavi-

materials, aquests s’han de plantejar compatibles amb els

ment exterior.

existents: el nou mur de contenció que confroma el fossat,
així com els paviments. Es proposa un mur de formigó amb
una textura de fusta de pi i paviments tipus sauló o rajola
ceràmica.
INTEGRACIÓ EN L’ENTORN
El nou fossat ha de resultar una intervenció urbanística que
s’integri en la resta d’ambient del pati del cementiri, així
com amb els edificis circumdants.
ALLIBERAMENT
Aquells elements que desmereixen la imatge d’aquest àmbit són eliminats. Com s’ha vist, es tracta de quatre volums
d’execució molt tardana i que no permeten la visió i comprensió dels elements més antics del conjunt: absis i absidiola romànica.
DISCERNIBILITAT
S’haurà d’intentar que els nous elements, com el fossat i la
seva barana, s’entenguin com a contemporanis, gràcies a
la utilització d’uns materials discernibles (formigó, acer pintat), tot i que s’integrin en el conjunt. Allà on s’hagi eliminat
un volum, se’n deixarà la petja amb un canvi de paviment
discernible de la resta.
PROCEDIMENTS
CONSOLIDACIÓ
Es proposa que tant els paraments com les cobertes de
l’àmbit siguin reparats i consolidats. L’eliminació de les
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7.2

VALORACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE LES INTERVENCIONS

A. RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS I BIBLIOTECA [1997]
RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS I BIBLIOTECA [1997]

ESTAT PREVI

INTERVENCIÓ

ESTAT FINAL

MIG

↑

ALT

M.ALT

↑

M.ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

↑

M.ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

↓

ALT

ICÒNIC

BAIX

↑

ALT

IDENTITAT

BAIX

↑

ALT

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

BAIX

↑↑

M.ALT

URBANÍSTIC

BAIX

↑↑

M.ALT

ECONÒMIC

NUL

↑↑

M.ALT

VALORACIÓ COMPARATIVA FINAL
ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC
VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

HISTÒRIC

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC és alt ja que es considera com a positiu el preservar les dependències de les ales
nord i oest i reutilitzar-les com a residència, conservant els seus elements com a document futur. Es valora també com a
positiu el fet de deixar sense construir el pati arqueològic i deixar, tant en aquet punt, com en altres àmbits puntuals, restes
de construccions més antigues, que conviuen amb el nou edifici.
El VALOR HISTÒRIC era alt ja abans de la intervenció. Amb el nou edifici s’entén que l’àmbit s’ha reconstruït degut a un
enderroc previ (en aquest cas a causa de la construcció de la carretera de Sant Daniel). Es poden llegir fàcilment els
estrats històrics.
El VALOR ANTROPOLÒGIC és molt alt, ja que a part de conservar en l’àmbit els elements d’especial rellevància per explicar la vida en comunitat com l’antiga bodega, l’antic graner i les restes d’habitacions de les monges d’època romana
(quan vivien en cases separades i aïllades, abans del dormitori comú), la introducció d’un nou ús com es la residència
(actualment hostatgeria), ajuda també a explicar la forma de viure, subsistir i relacionar-se de la comunitat de monges.
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT és alt en l’estat final, especialment gràcies a la conservació del pati arqueològic i les
seves ruïnes amb un gran valor de vetustat. En la resta de l’àmbit, però, aquest valor s’ha perdut degut a la neteja de les
pàtines dels paraments de façana.
El VALOR ICÒNIC és alt, i creix enormement respecte l’estat previ, ja que, com que l’àmbit sud és el que conforma façana
de cares a la carretera principal, el seu estat anterior no era icònic sinó que més aviat oferia una imatge negativa. La nova
façana dóna caràcter i rellevància, i per tant, caràcter d’icona en aquest àmbit.
El VALOR D’IDENTITAT també augmenta i resulta en un valor alt ja que el fet de poder ser hoste en el monestir, i viure
durant uns dies amb la comunitat ajuda a identificar-se amb el monument. D’altra banda, la nova volumetria i façana permeten identificar-se més fàcilment amb el monument.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL augmenta exponencialment ja que les zones en mal estat són rehabilitades i es
dóna un nou ús ubicat en una nova construcció.
El VALOR URBANÍSTIC és molt alt ja que, com s’ha comentat, es dóna nova façana a sud.
El VALOR ECONÒMIC és molt alt ja que la residència suposa una nova font d’ingressos pel monestir.
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B. REFORMA DE LA PORTERIA I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA NORD [2007-2009]

REFORMA DE LA PORTERIA I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA

ESTAT PREVI

INTERVENCIÓ

ESTAT FINAL

ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC

ALT

↑↑

M.ALT

HISTÒRIC

ALT

↑↑

M.ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

↑

M.ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

↓↓

BAIX

ICÒNIC

ALT

↑↑

M.ALT

IDENTITAT

ALT

↑↑

M.ALT

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

MIG

↑↑

M.ALT

URBANÍSTIC

ALT

↑↑

M.ALT

ECONÒMIC

MIG

↑

M.ALT

NORD [2007-09] VALORACIÓ COMPARATIVA FINAL

VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC és alt ja que en aquest àmbit s’hi troben construccions de diverses èpoques,
per tant és un document de l’arquitectura romànica i popular dels segles XVI, XVI i XVIII. Algunes d’aquestes parts, com
la façana de l’església romànica, milloren com a document ja que es poden entendre en la seva totalitat (eliminació de
volum adossat considerat excrescència).
El VALOR HISTÒRIC també augmenta ja que es poden llegir més facilment els diferents estrats històrics.
El VALOR ANTROPOLÒGIC és molt alt, ja que les millores funcionals són degudes bàsicament a canvis en la forma de
viure de la comunitat.
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT és baix després de la intervenció. S’havia considerat un valor de vetustat mig en l’estat
previ, ja que les pàtines, tot i donar caràcter “d’antiguitat”, no tenien massa valor. La majoria conferien un aspecte més
aviat negatiu. Per això són eliminades, i els paraments són sanejats.
El VALOR ICÒNIC és molt alt, ja que es tracta de la façana principal i d’accés del monestir. La seva iconicitat millora gràcies a la recuperació de la façana romànica de l’església i a la recuperació de l’estat original dels paraments.
El VALOR D’IDENTITAT és molt alt, ja que, com en el cas anterior, els canvis que suposa la intervenció milloren l’aspecte
i estat de l’àmbit, resultant molt més identificable per part dels habitants de la vall.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL és molt alt ja que, a part de millorar les prestacions funcionals dels paraments de
façana, especialment a nivell de salubritat, l’espai de la porteria funciona molt millor.
El VALOR URBANÍSTIC és molt alt després de la intervenció, ja que es millora la relació entre el pati d’entrada i l’espai del
carrer, així com la relació entre els visitants del monestir i les monges.
El VALOR ECONÒMIC és molt alt ja que a nivell instrumental les millores suposen un increment del valor econòmic del
propi element.
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C. RESTAURACIÓ DEL CLAUSTRE [2011]

RESTAURACIÓ DEL CLAUSTRE [2011]

ESTAT PREVI

INTERVENCIÓ

ESTAT FINAL

M.ALT

↑↑

M.ALT

HISTÒRIC

ALT

↑↑

M.ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

↑

M.ALT

VETUSTA-NOVETAT

M.ALT

↓↓

BAIX

ICÒNIC

M.ALT

↑↑

M.ALT

IDENTITAT

ALT

↑↑

M.ALT

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

MIG

↑

M.ALT

URBANÍSTIC

ALT

↑↑

M.ALT

ECONÒMIC

MIG

↑

ALT

VALORACIÓ COMPARATIVA FINAL
ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC
VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC és molt alt, i es manté respecte l’estat previ a la intervenció. Gràcies als treballs
realitzats molts elements es poden preservar correctament per a la posteritat, ja que el seu estat inicial era molt degradat.
El VALOR HISTÒRIC augmenta, resultant en un valor molt alt, ja que les petites actuacions puntuals, com l’eliminació
de la barana del segle XX en l’ala est, o la recuperació de les arcades sobre el claustre gòtic permeten llegir els estrats
històrics més fàcilment i entendre l’evolució del claustre.
El VALOR ANTROPOLÒGIC és molt alt, ja que, si bé abans ja era alt, amb la intervenció es recuperen elements que ajuden
a entendre la vida en la comunitat, com és el cas del nou pou descobert en el pati.
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT disminueix, ja que el resultat final de la intervenció perd la pàtina i el testimoni del pas
del temps. En part es perd el caràcter que tenia el claustre anteriorment. Però, en tot cas, cal considerar que la pèrdua de
pàtina suposa la pèrdua de la vetustat però garanteix la preservació del monument (eliminació de vegetació en les juntes,
pàtines de brutícia, etc).
El VALOR ICÒNIC segueix sent molt alt, ja que es tracta d’una de les peces més emblemàtiques del conjunt, objecte de
diversos estudis i reportatges fotogràfics.
El VALOR D’IDENTITAT és alt, ja que els habitants de Sant Daniel, i estudiosos en general, valoren enormement el conjunt
del claustre. Amb la seva rehabilitació es pot aconseguir una major difusió del propi claustre.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL és molt alt, i augmenta respecte l’estat previ ja que es reparen les patologies i problemes existents.
El VALOR URBANÍSTIC és considera que millora i passa a ser molt alt ja que la relació entre el claustre i els altres edificis
que s’hi adossen millora enormement: la relació entre l’ala nord i la remunta posterior, i la relació entre l’ala est i la terrassa
de les habitacions de les monges.
El VALOR ECONÒMIC és alt; es considera que la preservació del monument en fa augmentar el valor econòmic.
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D. ADEQUACIÓ DE L’ÀMBIT NORD-EST

ADEQUACIÓ DE L’ÀMBIT NORD-EST

ESTAT PREVI

INTERVENCIÓ

ESTAT FINAL

M.ALT

↑↑↑

M.ALT

ALT

↑↑↑

M.ALT

M.ALT

↓

M.ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

↓

BAIX

ICÒNIC

MIG

↑↑

M.ALT

IDENTITAT

MIG

↑

M.ALT

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

MIG

↑

M.ALT

URBANÍSTIC

MIG

↑↑

M.ALT

ECONÒMIC

MIG

↓

MIG

VALORACIÓ COMPARATIVA FINAL
ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC
VALOR
DOCUMENTAL

HISTÒRIC
ANTROPOLÒGIC

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

VALOR DOCUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC, si bé ja era alt abans de la intervenció, amb els treballs que es proposen s’augmentaria exponencialment ja que es recuperarien alguns dels elements més antics del monestir. Es tracta de l’absidiola,
del segle X, i de l’absis, original del segle XI i reconstruït en etapes posteriors. D’altra banda, es podria tornar a llegir la
forma original de l’església romànica en forma de creu grega (recordem, dels pocs exemples a Catalunya).
El VALOR HISTÒRIC augmenta i resulta molt alt. És molt més fàcil llegir les etapes històriques i entendre la superposició
de volums i edificis.
El VALOR ANTROPOLÒGIC, tot i que davalla, continua sent alt. Es considera que la pèrdua de l’habitatge adossat fa
disminuir aquest valor, ja que era un testimoni de la figura de la “compradora”. Tot i així, en comparació amb la resta de
beneficis en el conjunt, no es considera rellevant la seva eliminació.
VALOR SIGNIFICATIU
El VALOR DE VETUSTA-NOVETAT és baix, però, tal i com s’havia valorat anteriorment, el caràcter de vetustat de l’àmbit
no era molt alt. Les pàtines presents donaven més caràcter de deixadesa que de vetustat, per tant la seva pèrdua per a
millorar els paraments exteriors i cobertes no és important.
El VALOR ICÒNIC augmenta i en resulta molt alt. La recuperació d’una imatge icònica d’aquesta part del monestir, en la
qual es podran observar alguns dels elements més antics i representatius del monestir: cimbori, absis i absidiola, de ben
segur que faran augmentar la iconicitat del monestir.
El VALOR D’IDENTITAT de ben segur que augmentarà, ja que el nou estat de l’àmbit nord-est del monestir, exempt d’excrescències, d’instal·lacions vistes i en mal estat, de paraments no conservats, etc farà molt més identificable el monestir
per part dels habitants i dels amants de l’arquitectura històrica.
VALOR INSTRUMENTAL
El VALOR ARQUITECTÒNIC ACTUAL és molt alt ja que s’augmenten les prestacions dels espais interiors millorant els
paraments i les cobertes. Els espais en desús són eliminats.
El VALOR URBANÍSTIC és molt alt ja que es millora la relació entre diferents volums, de diferents etapes, i la relació del
conjunt amb la visió des del carrer.
El VALOR ECONÒMIC és mig. Es considera que amb l’eliminació de volums o excrescències es perd el potencial econòmic que tenien, però l’adequació i millora general de tot l’àmbit en fa augmentar el valor. Per tant, el valor econòmic
segueix sent mig.
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ESTAT ACTUAL
A continuació es fa una valoració global de l’estat actual del monestir, en l’any 2015. Evidentment en aquesta valoració
s’inclouen les intervencions ja realitzades i anteriorment analitzades.
VALORS DOCUMENTALS
ARQ. HISTÒRIC		

VALOR MOLT ALT

En la valoració anterior, en la qual no s’han contemplat les diverses intervencions recents de millora i rehabilitació de certs
àmbits del Monestir, a nivell arquitectònic-històric el resultat ha sigut un valor altíssim. A continuació s’analitzarà com
aquestes actuacions han anat modificant els valors concrets en cadascun dels seus àmbits. No obstant, i a nivell general,
es pot considerar que el valor arquitectònic històric es continua mantenint molt elevat. En alguns punts el valor arquitectònic-històric augmenta ja que la construcció o re-construcció de certes parts millora la comprensió arquitectònica i històrica global del conjunt; a mode d’exemple, es pot considerar la residència (actualment hostatgeria), que reprodueix, amb
un llenguatge clarament discernible, l’antic cos de l’ala sud-oest, greument deteriorat durant la Guerra Civil Espanyola.
HISTÒRIC		 VALOR MOLT ALT
El valor històric del Monestir es manté respecte l’estat previ a les intervencions recents. Tal com s’ha comentat en l’apartat
anterior, la reforma o construcció en certs àmbits afavoreixen o faciliten una correcta lectura històrica.
ANTROPOLÒGIC

VALOR ALT

El monestir és testimoni de la forma monacal de viure de les monges benedictines. Tant el conjunt d’edificis, com la seva
forma, disposició, composició, entre d’altres, són claus per entendre la vida al convent. D’altra banda, canvis constructius
del propi edifici exemplifiquen canvis socials; n’és un clar exemple els canvis que s’han anat desenvolupant al monestir
aquestes últimes dècades, fruit de la clara voluntat d’obertura de les monges vers la societat. Altre cop l’exemple més clar
d’aquesta idea l’il·lustra la construcció de la residència d’estudiants i biblioteca.

VALORS SIGNIFICATIUS
VETUSTAT-NOVETAT

VALOR MIG

En l’actualitat, la major part del Monestir es percep com un conjunt rehabilitat i restaurat, perdent part del valor de vetustatnovetat que tenia antigament (estat previ a les intervencions realitzades recentment). L’àmbit nord-est, poc intervingut,
encara presenta un cert caire de vetustat, tot i que, es podria dir que gairebé més proper a una deixadesa i falta de manteniment que no pas a una pàtina pròpia del pas del temps.
Per contra, les intervencions recents, ja siguin de consolidació o de noves construccions, han sabut, a mode global i
general, atribuir-se un cert caire de “novetat”, augmentant, d’aquesta forma, l’aire de vetustat dels àmbits i parts més
antigues.
ICÒNIC 		VALOR ALT
Com s’apuntava en la valoració anterior, la progressiva obertura del Monestir i les monges a la resta de la societat ha
implicat una major coneixença i valoració del monument. El recent interès en el patrimoni arquitectònic català per part de
les autoritats pot haver propiciat també l’augment del valor icònic del Monestir. Aquest interès es pot veure plasmat, per
exemple, en l’anomenat Programa Romànic Obert.
Les pròpies activitats de la vida monàstica s’han ampliat i no només són les pròpies de la vida monacal, sinó que inclouen
també tallers de diversos tipus i fins i tot una residència d’estudiants que ha evolucionat en hostatgeria. Com en qualsevol
establiment turístic, la difusió i publicitat en són claus, i per això, el Monestir és cada cop més conegut. Les noves tecnologies també han permès incrementar el valor icònic del Monestir. N’és un exemple la pròpia pàgina web del Monestir
de Sant Daniel (www.santdaniel.com). Recentment, coincidint amb la cel·lebració del mil·lenari del Monestir, s’han dut a
terme diverses visites guiades per l’interior del recinte (especialment en els àmbits rehabilitats, com el claustre). Fins i tot
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el pati del propi claustre ha sigut, per primer cop, objecte d’una intervenció efímera dins del marc del Temps de Flors de
Girona 2015, amb una proposta vinguda des de Gent, Bèlgica.
Darrerament s’ha fet pública la notícia que la sèrie d’entreteniment nord americana “Game of Thrones” rodarà a finals
del 2015 diverses escenes dins del recinte del Monestir; fet que, indubtablement, augmentarà el valor icònic de forma
exponencial.
IDENTITAT		

VALOR ALT

El valor d’identitat, anteriorment considerat “local”, pot prendre un valor més global, lligat a l’augment del valor icònic.

VALORS INSTRUMENTALS
ARQ. ACTUAL		

VALOR ALT

El valor arquitectònic actual és altíssim. La major part de les dependències del Monestir s’utilitzen en l’actualitat i per tant,
presenten un correcte estat de conservació. L’àmbit nord-est és el que, lligat amb la falta d’ús, presenta un pitjor estat de
conservació i per tant, un valor arquitectònic actual més baix.
URBANÍSTIC		

VALOR ALT

El valor urbanístic es manté, com en la valoració anterior (previ estat intervencions) molt elevat.
ECONÒMIC		

VALOR ALT

El valor econòmic era alt en la valoració anterior, i després de considerar l’augment dels valors icònics i d’identitat que
ha sofert i experimentarà futurment el Monestir, es pot dir que possiblement aquest valor s’incrementarà en gran mesura.

RESUM VALORACIÓ GENERAL DEL MONESTIR
ESTAT ACTUAL

VALOR
DOCUMENTAL

VALOR
SIGNIFICATIU

VALOR
INSTRUMENTAL

ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC

MOLT ALT

HISTÒRIC

MOLT ALT

ANTROPOLÒGIC

ALT

VETUSTA-NOVETAT

MIG

ICÒNIC

ALT

IDENTITAT

ALT

ARQUITECTÒNIC ACTUAL

ALT

URBANÍSTIC

ALT

ECONÒMIC

ALT
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8.1

CONCLUSIONS GENERALS

Tal com s’apuntava a l’inici del treball, l’elecció del tema del monestir de Sant Daniel no és casual. Es tracta d’un edifici
que ha influït en la meva forma d’entendre les intervencions en edificis patrimonials. He tingut la sort de viure de prop
alguns dels treballs que s’hi han realitzat i de poder accedir a informació i sabers molt valuosos sobre el monestir. Tenir
la possibilitat d’aplicar els coneixements adquirits durant el meu pas pel màster, més concretament el mètode objectiu
sistèmic de restauració, sobre un edifici al qual tinc una estima especial, ha sigut un gran exercici.
En primer lloc, m’ha permès aprofundir i ampliar els sabers sobre el conjunt. Tot i tenir uns coneixements força amplis
sobre el monestir abans de començar el treball, a mesura que avançava en el mateix m’he adonat de la gran quantitat
d’aspectes que eren totalment desconeguts per mi.
D’altra banda, he cregut molt positiu i enriquidor poder agrupar i ordenar el conjunt d’informacions i sabers aïllats que
existeixen actualment sobre el cenobi. Com explicava en “l’estat de la qüestió”, són nombrosos els estudiosos que s’han
interessat i han publicat informació sobre Sant Daniel i el seu monestir, però normalment el tema és molt concret: l’església, el claustre, aspectes socials, aspectes històrics, etc. Per tant, i sota la guia del mètode, s’ha recopilat tota aquesta
informació, s’ha ordenat i s’ha ampliat en tots els punts on ha sigut necessari. També s’ha inclòs la informació referent als
canvis més recents que s’han esdevingut al monestir. Especialment les reformes de la segona meitat del segle XX. Ja que
el conjunt edificat és de gran interès històric i arquitectònic, crec que és necessari fer constar en un document la informació sobre els últims canvis i reformes. Una informació que serà valuosa per qui vulgui aprofundir en conèixer l’edifici o per
qui vulgui intervenir-hi en un futur. Aquests canvis recents no sempre queden plasmats en un document, ja sigui perquè
no es pot tenir accés al document del projecte o perquè l’estat final d’obra és diferent al definit segons projecte previ.
En tot cas l’estudi del monestir no acaba sent només un coneixement com a tal, sinó que s’ha elaborat una visió crítica,
analítica i objectiva gràcies al mètode. D’aquesta forma s’han pogut valorar les intervencions realitzades en el monestir
durant les últimes dècades amb unes noves eines d’estudi. La informació de la qual disposava m’ha permès aprofundir
en aquests treballs. He trobat molt interessant i positiu poder analitzar unes intervencions que mai m’havia replantejat.
És a dir, mirar amb un nou enfoc i punt de vista les reformes, alhora que plantejo o estudio altres possibles alternatives.
Finalment, el plantejament d’unes pautes d’intervenció futures en un àmbit del monestir que actualment està en molt mal
estat de conservació i que precisa d’una adequació, m’ha permès aplicar el mètode des de l’inici fins al final. Es tracta
d’unes pautes d’intervenció que neixen d’un gran coneixement de l’edifici, de l’aplicació d’uns raonaments justificats, i, no
menys important, d’un interès sobre l’objecte d’estudi que va més enllà del purament acadèmic o laboral.
Es tracta doncs, d’un treball que, a grans trets, aglutina, ordena, amplia i valora la informació i coneixements referents
al monestir, tant pel simple gust d’aprofundir en el seu saber, com per poder intervenir en un futur. Un treball en el qual
espero que el gran afecte que sento vers el monestir hagi sigut palès.
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8.2

CONCLUSIONS PARTICULARS

Prèviament he plasmat les conclusions més generals a les quals he arribat. Però, ja que el conjunt del treball inclou aspectes molt diferents sobre el monestir i el seu estudi, m’ha semblat adient deixar constància també d’aquelles conclusions
més particulars.
El primer punt on he arribat a un resultat interessant és la caracterització. Com ja s’ha apuntat, la manca d’un estudi generalitzat i global del monestir, en el qual s’englobi tots els aspectes (històric, arquitectònic, social, etc) i s’ordeni lògicament
per etapes d’evolució ha permès que, en realitzar la caracterització complerta del monestir, s’hagin pogut relacionar i
evidenciar aspectes fins ara desconeguts (o almenys no plasmats enlloc). Crec que la caracterització per sí sola és una
molt bona font de coneixement d’aquest edifici. Personalment m’ha servit per, a part de tenir una base a partir de la qual
elaborar els estudis i anàlisis posteriors, assolir un coneixement minuciós i organitzat.
També ha sigut molt útil plantejar un punt de partida cronològic situat just abans de la realització de les intervencions
contemporànies dutes a terme al monestir. És a dir, vora l’inici de la dècada del 1990. Així als àmbits on s’han realitzat els
treballs s’hi ha pogut aplicar el mètode objectiu sistèmic: plantejament d’unes hipòtesis crítiques d’ús, elaboració d’una
avaluació de les prestacions, valoració l’estat inicial i establiment d’unes possibles alternatives de projecte (incloent,
evidentment, la finalment realitzada). Així es conclou si els treballs realitzats en el monestir eren críticament viables o no, i
quines altres alternatives es podrien haver executat.
D’aquest últim punt s’arriba a la conclusió que els projectes finalment executats (residència, façana nord i porteria, i claustre) eren adients i idonis per realitzar en el monestir. De la resta d’alternatives plantejades, la que obté millor valoració és,
en els tres casos, la del projecte real.
Tot i això, en la següent fase, la d’actuació, on es defineixen concretament els treballs realitzats en cada projecte, es permet observar i analitzar cada punt concret. En cada projecte hi ha petits àmbits que, al seu torn, mereixen un estudi i valoració particulars. Podríem dir-ne que són punts polèmics o oberts al debat, ja que, recordem, la rehabilitació i restauració
no són matemàticament exactes i sempre ofereixen diferents visions o enfocaments, encara que tots ells siguin objectius
i raonats. Per tant, es consideren, de cada projecte, uns punts idonis per a la reflexió. Una reflexió que, evidentment, ha
d’estar basada en tot l’anàlisi i treball previ del mètode.
Un d’aquests treballs oberts al debat és el reforç estructural de la volta de canó de la galeria oest del claustre. Gràcies al
coneixements sobre estàtica gràfica s’ha pogut arribar a una hipòtesi sobre la inestabilitat de la galeria, i a la conclusió
de la idoneïtat d’un reforç estructural.
Finalment, l’exercici de proposar pautes d’intervencions per actuar en l’àmbit nord-est ha sigut molt enriquidor: s’ha aplicat el mètode objectiu sistèmic fins al final, i alhora s’ha desenvolupat la part més creativa del procés projectual, amb uns
instruments de treball que han fet més fiable el procés.
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1. Absis i transsepte esquerre de l’església (1966-1968). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral

Pàgina 46

2. Interior de la nau de l’església (1966-1968). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral

Pàgina 46

3. Cuina o fogaina. Font: <http://www.monestirs.cat/> [Captura: 10 juny 2015]

Pàgina 46

4. Nau, presbiteri i absis, en l’actualitat. Autor: Josep M. Oliveras

Pàgina 46

5. Bodega. Font: < http://www.santdaniel.com/> [Captura: 15 juny 2015]

Pàgina 47

1. Exterior de l’absis i cimbori. Autor: Josep M. Oliveras

Pàgina 47

2. El creuer de l’església (1966-1968). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral

Pàgina 48

1. Capçalera de l’església de Sant Llorenç del Munt, Vallès Occidental. Font: <http://uessecciohistoria.blogspot.com.es/> [Captura: 9 juliol
2015]

Pàgina 48

2. Capçalera de l’església de Sant Miquel de Cruïlles, Baix Empordà. Font: <http://calaix.gencat.cat/> [Captura: 9 juliol 2015]

Pàgina 49

1. Imposta dels arcs del creuer. Autora: Anabel Moreno

Pàgina 49

2. Interior del creuer. Autor: Josep M. Oliveras

Pàgina 49

3. Cúpula del creuer. Font: <http://www.monestirs.cat/> [Captura 15 maig 2015]

Pàgina 50

Detalls de l’interior de l’església. Autor: Josep M. Oliveras

Pàgina 51

1. Imposta de l’absis nord. Autora: Anabel Moreno

Pàgina 51

2. Interior de l’absidiola nord. Font: < http://www.monestirs.cat/> [Captura: 21 maig 2015]

Pàgina 52

1. Façana de l’església en l’actualitat (2010). Autor: Josep M. Oliveras

Pàgina 52

2. Interior de la nau (2014). Autora: Anabel Moreno

Pàgina 52

3 i 4. Paraments exteriors de l’església, des d’estances adossades a la mateixa, d’execució posterior. Autora: Eva Micaló

Pàgina 53

1 i 2. Coberta de l’església. Autora: Irene Llusent | 3, 4 i 5. Interior de l’església: creuer, capella esquerra, galilea. Autora: Irene Llusent | 6.
Detall de la façana de l’església. Autor: Josep M. Oliveras

Pàgina 54

Construccions dels segles XII-XIII en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent

Pàgina 55

Imatges de l’interior del claustre romànic

Pàgina 55

1. 1960-70. Font: SGDAP

Pàgina 55

Fons Josep Buil Mayral

Pàgina 55

2,3,4. 1989. Autor: Jordi S. Carrera Fons: Ajuntament de Girona

Pàgina 56

1. Vista general del conjunt (1986-1988). Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona

Pàgina 56

2. Cimbori. Autor: Jordi Gumí. Font: L’art romànic a Catalunya (Barcelona, 1973)

Pàgina 56

3. Absis i cimbori. Font: CRDI. Fons: Família Cuyàs

Pàgina 58

1. Galeria oest del claustre romànic (abans de 1935). Autor: Rafael Masó. Font: Arxiu COAC. Fons Rafael Masó

Pàgina 58

2 i 3. Detall del claustre romànic (principi del segle XX). Autor: Fargnolí / Martí. Font: Arxiu COAC

Pàgina 58

4. Interior del claustre des de la galeria sud (1914-1919). Autor: Valentí Fargnoli. Font: Arxiu COAC. Fons Rafael Masó

Pàgina 59

1. Detall de planimetria d’una de les galeries. Autor. J. A. Adell. | 2. Planta del claustre romànic l’any 2009. Autors: Josep Pla i Irene Llusent.
Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel

Pàgina 60

1. Planta del cimbori. Autor: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 60

2. L’absis i el cimbori, vista nord-est (1994). Autor: Germà Garcia i Fernàndez. Font: MDC. Fons Germà Garcia i Fernàndez

Pàgina 61

1. Croquis de detall de capitell romànic del claustre i de la galeria nord del claustre. Autora: Irene Llusent

Pàgina 62

Classificació dels tipus de capitells. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel

Pàgina 63

Classificació dels tipus de capitells. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel

Pàgina 64

Classificació dels tipus de fust i base. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del
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Pàgina 65

1. Façana sud-oest del cimbori. Font: <http://elracodelpare.blogspot.com.es/> [Consulta 3 juliol 2015] | 2. Cara sud del cimbori. Autor:
Josep Pla | 3. Cara est del cimbori (2008). Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona | 4. Façana nord-est. Autora:
Irene Llusent | 5. Façana nord. Autora: Irene Llusent | 6. Arc toral i petxina. Autora: Irene Llusent | 7, 8 i 9. Interior del cimbori. Autora:
Irene Llusent | 10, 11 i 12. Obertures del cimbori des de l’interior. Autora: Irene Llusent

Pàgina 66

Axonometria de la galeria oest del claustre romànic, sense el pis superior construït posteriorment. Autora: Irene Llusent

Pàgina 66

Ales nord, est, sud i oest del claustre (2011). Autora: Irene Llusent

Pàgina 67

Fotografies dels murs exteriors, cúpula inferior (des de l’interior del cimbori i des del creuer, escala d’accés al cimbori i cúpula superior del
cimbori. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 67

Axonometria de nau central amb arcs diafragma. Autora: Irene Llusent

Pàgina 68

Detalls de materials del claustre i el cimbori. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 69

Construccions dels segles XIV-XV en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent

Pàgina 71

Planta del sobreclaustre (2009). Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 72

1. Extrem nord-est del claustre (2008). Autor: Xavi Martín | 2 i 3. Detalls de la galeria est (2011 i 2009). Autora: Irene Llusent

Pàgina 72

4. Detalls dels pilars gòtics (2009). Autora: Irene Llusent | 5. Interior de galeria nord (2009). Autora: Irene Llusent

Pàgina 72

6. Interior de galeria est (2011). Autora: Irene Llusent

Pàgina 73

Pati i escala del claustre (1967). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral

Pàgina 74

1. Perfil de l’arc generador i estructura bàsica de la volta per aresta gòtica. Font: <http://www.enciclopedia.cat/> [Captura 14 juliol 2015]

Pàgina 74

2. Tipus d’arcs. Font: <http://docenart.wikispaces.com/> [Captura: 10 juliol 2015]

Pàgina 74

3. Porta d’entrada al cor des del sobreclaustre gòtic. Es tracta de la combinació entre un arc carpanell i un altre de conopial. Data de les
obres de reforma del monestir dutes a terme entre el 1427 i el 1430. Autor : Rafael Masó. Font: Arxiu COAC. Fons Rafael Masó

Pàgina 74

4. Fotografia actual que mostra el mur de la galeria nord que dóna a l’església: antiga porta tapiada i finestra reoberta. Autora: Irene Llusent

Pàgina 75

1. Fotografia d’època, de data desconeguda, de la galeria nord del claustre gòtic. Font: Arxiu COAC. Fons Mas

Pàgina 75

2, 3. Detalls de les voltes de creueria de la galeria nord. Autora: Irene Llusent

Pàgina 75

4. Galeria est. Autora: Irene Llusent

Pàgina 76

Base, fust i capitell tipus del claustre gòtic. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del
monestir de Sant Daniel

Pàgina 76

CAPITELL TIPUS PLANTA PIS

Pàgina 76

CAPITELL TIPUS PLANTA PIS

Pàgina 77

1. Façana de l’església (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Col·lecció valentí Fargnoli

Pàgina 77

2. Façana de l’església (1917). Autor: Josep Salvany i Blanch. Font: MDC. Fons Biblioteca de Catalunya

Pàgina 78

1. Detall del parament gòtic (2010). Autor: Jaume Vila

Pàgina 78

2. Detall de pilar gòtic (2009). Autora: Irene Llusent

Pàgina 78

3. Parament interior (2009). Autora: Irene Llusent

Pàgina 79

Construccions dels segles XVI-XVIII en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent

Pàgina 81

Planta del sobreclaustre (2009). Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir
de Sant Daniel

Pàgina 82

Fotografies de les ales sud i oest del claustre superior (2009). Autor: Josep Pla

Pàgina 83

1. Ruinas y convento de San Daniel (1877). Autor: Joan Martí Centellas. Font: CRDI

Pàgina 83

2 i 3. Exteriro de l’ala oest (1996). Autor: Josep Pla

Pàgina 83

4 i 5. Graner (1996). Autor: Josep Pla

Pàgina 84

1. Interior de l’església (2000). Autor: Jordi Ribot. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona

Pàgina 84

2. Exterior de l’absis actual. Autora: Irene Llusent

Pàgina 84

3. Façana nord i porta d’entrada (2008). Autor: Josep Pla

Pàgina 84

4. Porta d’entrada (2006). Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona

Pàgina 85

1 i 2. Detalls del claustre tardà. Autora: Irene Llusent

Pàgina 85

3. Fragment de fotografia de la vall (1926), a la banda occidental, les ales nord, oest i sud. Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí
Fargnoli

Pàgina 85

4. Pati interior, antic carrer. Font: <http://www.costabravas.com/> [Captura 21 maig 2015]

Pàgina 86

1. Axonometria explotada per elements constructius de la galeria oest del claustre. Autora: Irene Llusent

Pàgina 86

2,3. Fotografies d’obra de les ales sud i oest del claustre: estructura de coberta. Autor: Josep Pla
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Pàgina 86

4. Arcades del parament a la galeria sud. Autor: Josep Pla

Pàgina 87

1. Volta de mocador. Font: <http://www.epapontevedra.com> [Captura 11 agost 2015] | 2. Voltes tabicades en el tractat de Sugrañes,
làmina 84 (1916). Font: <http://www.todocoleccion.net/> [Captura 11 agost 2015] | Seccions tipus de forjats de fusta. Autora: Irene Llusent

Pàgina 88

1. Secció de forjat de coberta de fusta. Autora: Irene Llusent | Fotografies de tipus estructurals en l’àmbit. Autor: Josep Pla

Pàgina 89

Fotografies de materials en les ales sud i oest del claustre. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 89

1. Esquema tridimensional dels contraforts afegits a la cara exterior de l’absis. Autora: Irene Llusent | 2. Punt d’encontre entre contrafort i
obertura de l’absis. Autora: Irene Llusent

Pàgina 90

Mostra de diferents materials de les ales nord i oest. Autor: Josep Pla

Pàgina 91

Construccions del segle XIX en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent

Pàgina 94

Plantes d’estat actual on s’identifiquen els volums afegits a l’entorn de l’església. Autora: Irene Llusent

Pàgina 94

Cantonada nord-est (1911-1932), l’església apareix rodejada de volums posteriors. Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli

Pàgina 95

1. Encontre entre la façana de l’església, la façana nord i els dos volums afegits (1974). Autor: Francesc Català Roca. Font: Els monestirs
catalans (Vitoria, 1974)

Pàgina 95

2 i 3. Imatges des del pati d’entrada (1968-1969). Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral

Pàgina 95

4. Volum afegit a sobre l’església i el claustre. Autora: Irene Llusent

Pàgina 95

5 i 6. Volums adossats a l’absidiola nord i al transsepte esquerre. Autora. Irene Llusent

Pàgina 96

1. Vista aèria. El cementiri apareix a la cantonada nord-est. Font: Catalunya romànica. vol. V (Barcelona, 1984-1998) | 2. El monestir des
del carrer Llucià Ansó (1972). Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona | 3. Fragment del mapa de Sant Daniel; s’endevina la forma del
cementiri del monestir. Autor: Pere Muné | 4. Cementiri vist des de l’interior del recinte. Autora: Irene LLusent

Pàgina 97

1 i 2. Mur exterior i interior del volum adossat a l’absis i absidiola | 3 i 4. Mur exterior i interior del volum adossat al transsepte esquerre | 5
i 6. Façana del volum adossat a la nau de l’església| 7 i 8. Interior de l’antiga hostatgeria, apareix el mur i obertures romàniques de la nau
de l’església | 9-12. Interior de l’antiga hostatgeria, adossada a la nau de l’església. Autora: Irene Llusent

Pàgina 98

1-4. Detalls de materials de l’antiga hostatgeria | 5-8. Detall dels paraments del volum adossat a la cantonada entre l’església i l’ala nord |
9-12. Detall dels paraments del volum adossat al transsepte esquerre | 13-16 Detall dels paraments del volum adossat a l’absis i absidiola.
Autora:Irene Llusent

Pàgina 99

Construccions de la primera meitat del segle XX en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent

Pàgina 100

La vall de Sant Daniel nevada (1963). S’observa el recorregut de la carretera de Sant Daniel, construïda durant la Guerra Civil i que implicà
canvis constructius en el monestir. Autor: Antoni Varés Martinell. Font: SGDAP. Fons Antoni Varés Martinell

Pàgina 101

Planta baixa i primera de l’habitatge adossat. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 102

1. El pati d’entrada, abans de la construcció de l’habitatge adossat (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli

Pàgina 102

2. Encontre entre l’habitatge adossat i el volum afegit a l’església. Autora: Irene Llusent

Pàgina 102

3. i 4. Processó del Corpus a Sant Daniel, al fons l’habitatge adossat (1966-1968). Autor: Josep Buil Mayral. Font: SGDAP. Fons Josep Buil
Mayral

Pàgina 102

5, 6 i 7. Vistes de l’habitatge adossat des del carrer. Autora: Irene Llusent

Pàgina 103

1. Vista general des de l’extrem sud-est (1920-1930). Autor: Valentí Fargnoli. Font: Valentí Fargnoli: Girona Fotògrafs (Girona, 2010)

Pàgina 103

2 i 3. Vistes del monestir (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli

Pàgina 103

4. Carrer de Sant Daniel i cantonada sud-est del monestir (1972). Autor: Sebastià Martí. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona

Pàgina 103

5. Vista general est del monestir (2008). Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona

Pàgina 104

1. Façana oest de l’ala de les cel·les, i la terrassa que dóna al claustre (2009). Autora: Irene LLusent

Pàgina 104

2. Façana de l’edifici des del pati est. Autora: Irene Llusent

Pàgina 104

3. Encontre entre la terrassa de l’edifici de les cel·les amb la coberta de l’ala sud del claustre (2009). Auora. Irene Llusent

Pàgina 104

4. Detall del balcó, situat sobre el pati arqueològic, a la façana oest de l’edifici de les cel·les. Autora: Irene Llusent

Pàgina 105

1. El carrer de les Monges: la tanca i el pati encara no s’havien construït (1917). Autor: Josep Salvany. Font: MDC. Fons Biblioteca de Catalunya | 2. Processó del Corpus circulant pel portal d’entrada (1966-1968). Autor: Josep Buil Mayral. Font: SGDAP. Fons Josep Buil Mayral
| 3 i 4. Vista del portal i la tanca des de l’exterior i l’interior del recinte (2008). Autor: Jordi S. Carrera. Font: SGDAP . Fons Ajuntament de
Girona | 5 i 6. Vistes de la tanca exterior (2007). Autor: Josep Pla

Pàgina 106

1 i 2. Façanes de l’habitatge adossat. Autora: Irene Llusent | 3 i 4. Detalls dels portals del pati d’entrada. Autor: Josep Pla

Pàgina 106

5-7. Façanes i detalls de l’ala est. Autora: Irene Llusent

Pàgina 106

8. Detall de barana sobre l’ala est del claustre. Autor: Jaume Vila

Pàgina 107

La volta tabicada de Guastavino. Font: <http://www.gauzak.eu/viaje-a-newyork/> [Consulta 4 agost 2015]
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Escala tabicada de Guastavino. Font: <http://www.construcloud.com/>[Consulta 4 agost 2015]

Pàgina 107

1 i 2. Forjats interiors de l’habitatge adossat | 3. Escala interior de l’habitatge adossat | 4. Coberta de fusta de l’habitatge adossat | 5-8.
Detalls de l’edifici de l’ala est. Autora: Irene Llusent

Pàgina 108

1-3. Detalls dels paraments de l’habitatge adossat. Autora: Irene LLusent

Pàgina 108

4-6. Detalls de l’ala est. Detalls dels paraments de l’edifici a l’ala est. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 108

7-9. Detalls del muret i portals de la tanca exterior. Autor: Josep Pla

Pàgina 109

Construccions de la segona meitat del segle XX en la planta actual del monestir. Autora: Irene Llusent

Pàgina 110

Intervencions recents realitzades en el monestir: residència d’estudiants i biblioteca, reforma de la porteria, rehabilitació de l’àmbit nord i
rehabilitació del claustre. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 111

1-3. Millores funcionals de l’edifici est dutes a terme en la segona meitat del segle XX. Autor: Josep Pla | 4. L’hort del monestir (1957). Autor:
Isidre VIcens. Font: Revista de Girona, núm. 196 | Exterior de la granja i magatzem des del carrer en l’actualitat. Autora: Irene Llusent5.

Pàgina 112

Fotografies de l’abans i el després de les reformes a la nau de l’església del decenni del 1950. Autor desconegut

Pàgina 114

1. Vista interior de l’absis i el presbiteri (2011). Autor: Joan Biarnés | 2. Absis i altar (2011). Autor: Rossend Gri | 3. Absis (2011) | 4. Orgue
del transsepte dret (2015). Autor: Xavier Alejo | 5. Interior de la nau (2011). Autora: Beatriz Sirvent | 6. Petxina del creuer (2009). Autor:
Meydema | 7 i 8. Façana romànica (2007): Autora: Irene Llusent

Pàgina 114

1, 2, 4, 5 i 6. Font: <https://www.flickr.com> [Captura 13 juliol 2015] | 3. Font: <http://www.monestirs.cat/> [Captura 13 juliol 2015]

Pàgina 122

Fotomuntatge de l’estat previ de la façana sud. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla

Pàgina 123

Fotomuntatges de l’estat previ de l’àmbit sud-oest. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla

Pàgina 124

Alçats de materials de l’estat previ a la intervenció. Autor: Josep Pla

Pàgina 125

Alçats de materials de l’estat previ a la intervenció. Autor: Josep Pla

Pàgina 126

Estats patològics dels paraments de l’àmbit nord-oest. Autors: Josep Pla i Eva Micaló. Font: Projecte bàsic i executiu de la restauració de la
façana del monestir de Sant Daniel

Pàgina 127

Fotografies cedides per Josep Pla

Pàgina 128

Planta baixa del claustre: patologies. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel

Pàgina 129

Alçats de materials. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel

Pàgina 130

Alçats de patologies. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant
Daniel

Pàgina 131

Fotografies de patologies en els paraments. Autors: Josep Pla, Jaume Vila, Irene Llusent

Pàgina 132

Fotografies de patologies en les columnes. Autora: Irene Llusent

Pàgina 133

L’habitatge adossat i el volum annexionat a l’església vistos des de l’exterior. Autor (1): Josep Pla; Autora (2-6): Irene Llusent

Pàgina 134

Fotografies d’estat actual de l’àmbit nord-est | 1-6. Façana est des del carrer | 7-9. L’absis i el seu entorn des de dins del pati del monestir
| 10-16. Interacció entre l’edifici de l’ala est i l’absis | 17-18. Detalls d’encontre entre obertures de l’absis i els seus volums adossats |
19-20. Cripta subterrània que recorre l’absis i absidiola.

Pàgina 134

Autora (1-18): Irene Llusent. Autor (19-20): Josep Pla

Pàgina 135

Estat actual. Planta baixa, primera i sotacoberta de l’antiga hostatgeria. Autora: Irene Llusent (a partir de la documentació aportada per
Josep Pla)

Pàgina 136

Patologies dels paraments de l’àmbit nord est. Autora: Irene Llusent (a partir de la documentació aportada per Josep Pla)

Pàgina 136

Patologies presents en els paraments de l’àmbit nord-est. Autora: Irene Llusent

Pàgina 144

A l’esquerra, fotografies de les galeries de l’ala oest. Autora: Irene Llusent | A la dreta, fotografies d’obra: antic reforç de la volta de canó
mitjançant morter; voltes de mocador i arcs dafragma del cobriment del pis superior. Autor: Josep Pla

Pàgina 145

Àmbit de la volta oest analitzat per estàtica gràfica. Autora: Irene Llusent

Pàgina 183

Àmbit del projecte, previ estat a la intervenció. Autora: Irene Llusent

Pàgina 184

1. Vista sud del monestir (1911-1936). Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli

Pàgina 184

2. Façana sud actual. Fotografia cedida per Josep Pla

Pàgina 184

Vista sud del monestir l’any 1981. Autor: Jordi Mestre Vergés. Font: SGDAP. Fons Ajuntament de Girona

Pàgina 185

Planta cobertes d’estat previ i de proposta. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla

Pàgina 186

Plantes d’estat previ i plantes de projecte. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla

Pàgina 187

Alçats d’intervenció i proposta. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla

Pàgina 188

La façana sud de la residència: nivell d’intervenció en construcció existent, remunta sobre preexistència, nou edifici i relació amb l’ala est.
Imatge i fotografies cedides per Josep Pla
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Pàgina 189

Entrada a la residència. Fotografies cedides per Josep Pla

Pàgina 190

Seccions d’estat previ i de proposta. Autors: Jordi Paulí i Josep Pla

Pàgina 191

1. Façana oest | 2. Façana sud | 3. Pati arqueològic. A l’esquerra, l’edifici de nova planta amb la sala de descans. A la dreta, la galeria
sud del claustre. Al fons, el creixement sobre l’edifici existent. Fotografies cedides per Josep Pla

Pàgina 192

Estances interiors de la residència

Pàgina 192

1 i 2. Font: < http://www.girona.cat/turisme/esp/allotjaments.php> [Captura 13 juliol 2015]

Pàgina 192

3, 4, 5 i 6. Fotografies cedides per Josep Pla

Pàgina 193

Fotografies d’obra cedides per Josep Pla

Pàgina 198

Àmbit del projecte, previ estat a la intervenció. Autora: Irene Llusent

Pàgina 199

Plantes d’estat previ i de proposta de l’espai de l’entrada al monestir i fotografies de la nova porteria. Plànols i fotografies cedits per Josep
Pla

Pàgina 200

Comparativa entre l’estat previ (esquerra) i l’estat final (dreta) de la porteria. Fotografies cedides per Josep Pla

Pàgina 201

Abans i després de la façana de l’església i de la finestra cantonera. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 202

Abans i després del pati d’entrada. Autor: Josep Pla

Pàgina 202

Proposta no executada del nou portal d’entrada. Autor: Josep Pla

Pàgina 203

Planta proposta de l’espai del pati d’entrada i de la finestra en cantonada reoberta

Pàgina 204

Alçats d’intervencions a realitzar i alçats d’estat final. Autor: Josep Pla i Eva Micaló

Pàgina 205

Façanes de l’àmbit nord, abans i després de la intervenció. Fotografies cedides per Josep Pla

Pàgina 206

Vistes del portal d’entrada, abans i després de la intervenció. Fotografies cedides per Josep Pla

Pàgina 210

Àmbit del projecte, previ estat a la intervenció. Autora: Irene Llusent

Pàgina 212

Plantes de les interevencions realitzades. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del
monestir de Sant Daniel

Pàgina 213

Fotografies comparatives entre l’estat pre-intervenció i el post-intervenció: la cantonada nord-est des de l’interior del pati; la façana est; la
terrassa de l’ala est que dóna al claustre i la façana sud. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 214

Intervencions a realitzar en els paraments del claustre. Autors: Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del
claustre del monestir de Sant Daniel

Pàgina 215

Materials proposats en el projecte: carreus vistos de pedra, maçoneria de pedra, estucat esgrafiat, estucat i arremolinat i pintat. Autors:
Josep Pla i Irene Llusent. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel

Pàgina 216

A la columna de l’esquerra, els paraments del claustre abans de la intervenció. A la de la dreta, el resultat final. Autors: Josep Pla i Irene
Llusent

Pàgina 217

Fotografies d’obra de les intervencions realitzades en les columnes, tant romàniques com gòtiques. Autor: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 218

Detall constructiu de la nova arcada a façana nord. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 218

Fotografies de procés d’obra de la construcció de les noves arcades de la façana nord. Autor: Josep Pla

Pàgina 219

Detall constructiu de la nova barana en la terrassa de l’ala est. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 219

Fotografies de procés d’obra de la construcció de la nova barana i adequació de la cornisa i parament de l’ala est. Autor: Josep Pla

Pàgina 220

Fotografies de procés d’obra de la rehabilitació de les cobertes de les ales sud i oest del claustre. Autor: Josep Pla

Pàgina 221

Croquis del reforç estructural. Autor: Miquel Llorens, arquitecte especialista en càlcul d’estructures

Pàgina 221

Fotografies de procés d’obra del reforç estructural a la volta oest. Autor: Josep Pla

Pàgina 222

Detall constructiu de les intervencions realitzades a l’escala del pati. Autors: Josep Pla i Irene Llusent

Pàgina 222

Fotografies de procés d’obra (cales inicials i resultat final) de: l’escala del pati, la cantonada nord-oest i l’accés al pati des de la galeria sud.
Autor: Josep Pla

Pàgina 223

Fotografies de procés d’obra de: recuperació de la base original del pou de l’àmbit sud, descobriment i consolidació del pou a l’àmbit nord
i drenatge perimetral. Autor: Josep Pla

Pàgina 224

Fotografies de les següents troballes: accés sud-oest al claustre i preparació de la no executada ala sud gòtica. Cobriment de la capella
amb volta de mocador. Autor: Josep Pla

Pàgina 228

Esquema 3d de la proposta. Autora: Irene Llusent

Pàgina 229

1. La façana de l’església sense l’habitatge adossat (1917). Autor: Josep Salvany. Font: MDC. Fons Biblioteca de Catalunya | 2. Façana
actual des del pati d’entrada. Autora: Irene Llusent | 3. Cantonada nord-est (1911-1932), l’habitatge adossat encara no havia sigut construït.
Autor: Valentí Fargnoli. Font: SGDAP. Fons Valentí Fargnoli | 4. Mur exterior i habitatge adossat en l’actualitat. Autora: Josep Pla | 5. Antic
accés a l’antiga galilea, que quedaria descobert amb la intervenció. Autora: Irene Llusent | 6. Exterior del volum adossat a la nau lateral.
Autora: I. L. | 7. Encontre entre cornisa romànica i posterior i finestra tardana. Autora: I. L. | 8. Interior del volum. Autor: Josep Pla
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Pàgina 230

1, 2 i 3. Exterior del volum adossat a l’absis i absidiola. Autora: Irene Llusent | 4. Interior del volum, s’observa la meitat tapiada de l’absidiola.
Autora: I. L. | 5. Vista general des de l’extrem sud-est (1920-1930), les muralles restaven íntegrament dempeus. Autor: Valentí Fargnoli. Font:
Valentí Fargnoli: Girona Fotògrafs (Girona, 2010) | 6. Convent de Sant Daniel (1877). El volum primitiu que s’adossava a l’absis i cimbori no
era tant ample com l’actual. Autor: Joan Martí Centellas. Font: CRDI | 7. Vista actual del cos annexionat a l’absis, des del pati a est. Autora:
I. L. | 8. Encontre entre la terrassa de l’edifici est i l’absis. Autora: I. L.

Pàgina 231

1. Façana de l’església romànica, en bon estat de conservació i façana del volum posterior, els paraments del qual necessiten ser restaurats.
Autora: Irene Llusent | 2. Encontre entre un dels contraforts i una finestra de l’absis: es proposa rematar correctament la unió. Autora: I. L.
| 3. Sotacoberta de la nau de l’església. Autor: Josep Pla | 4. Unió entre façana romànica i del volum posterior. Autora: I. L. | 5. Finestra
a tapiar. Autora: I. L. | 6. Parament est del volum adossat a l’església: es proposa la restauració de l’estucat. Autora: I. L.

Pàgina 232

1. Galeria subterrània. Autor: Josep Pla | 2 i 3. Registre i pou de la galeria. Autora: Irene Llusent | 4 i 5. Mur alt que es perllonga del cementiri i muret baix del pati d’entrada. L’enderroc de l’habitatge adossat implica solucionar el punt d’encontre entre ambdós elements. Autora: I.
L. | 6. Actual recorregut de baixant en la façana posterior. Autora: I. L.

Pàgina 233

Planta i croquis de proposta. Autora: Irene Llusent
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10.1 VOCABULARI ESPECÍFIC
A continuació es defineix vocabulari específic amb el qual s’ha anat treballant al llarg de l’estudi:
Absidiola
Absis petit o secundari.
Absis
Construcció adossada a la nau o a les naus d’una església. Els absis, com a lloc d’honor, començaren a tenir veritable
importància a les basíliques i altres edificis públics romans. A causa de la seva forma d’edicle foren considerats com a
lloc d’honor de la sala i reservats als magistrats, als presidents d’assemblees i a les estàtues de personatges importants.
Després de l’edicte de Milà establert el 313 per Constantí I i Licini, les basíliques passaren a ésser edificis destinats al
culte cristià, i hom instal·là a l’absis el presbiteri amb l’altar. Aquesta disposició, amb lleugeres modificacions, ha perdurat
fins avui. L’absis ha estat objecte d’una atenció especial tot al llarg de la història de l’art, tant pel que fa a la construcció
com a l’ornamentació.
Arc creuer
Arc que va en diagonal, d’angle a angle, a les voltes de creueria.
Arc ogival
Arc format per l’encreuament de dos arcs de mig punt i que resulta una llança més o menys apuntada, amb variacions
durant els segles XIII i XV. Projectat, dóna una volta d’ogiva. La intersecció de dues voltes d’ogiva dóna una volta de creu
on l’arc ogival és utilitzat com a forma definitòria en l’arquitectura gòtica i adquireix la màxima expressió en la volta nervada muntada sobre dos arcs apuntats encreuats en diagonal. Per tal de contrarestar els pesos de la volta, aquests es
distribueixen fins a la base de l’edifici mitjançant arcbotants i contraforts.
Arc toral
Arc disposat en sentit transversal amb relació a la llargària de la nau i que, en les voltes de canó, es purament un reforç
de la volta. També, cadascun dels quatre arcs que sostenen una cúpula per mitjà de petxines o trompes.
Arquitectura eclèctica
L’arquitectura eclèctica pren les seves arrels de l’arquitectura historicista. Si l’historicisme es dedicava més a imitar els
corrents de l’antiguitat i a incorporar les característiques d’altres cultures (com la grecoromana), l’arquitectura eclèctica es
dedica principalment a la combinació de corrents arquitectòniques. Així, la seva característica principal és la de combinar
dos o més estils arquitectònics en una nova estructura, que al seu cop resulti quelcom de nou, amb característiques dels
corrents que pren, però amb altres nous. El seu període àlgid se situa sobretot entre la fi del segle XIX i el començament
del XX. El terme eclèctic ve de l’adjectiu grec “escollit” que al seu torn deriva del verb grec “escollir”, ja que el que faran
els arquitectes, i artistes en general, d’aquesta època, serà escollir de tota la Història de l’Art el que més els interessa. Les
seves referències seran l’art gòtic (Neogòtic), romànic (neoromànic) i oriental (Orientalisme, Exotisme).
Eclecticisme o Historicisme no es refereixen al mateix, l’historicisme és l’ús d’un llenguatge anterior i l’eclecticisme és l’ús
de diversos llenguatges anteriors en una mateixa arquitectura. Serà un període complicat de la història de l’arquitectura en
el qual hi haurà una gran abundància de tendències que s’entrecreuen, i unes molt diverses versions de caràcter nacional,
ja que cada país intenta ressuscitar les seves tradicions més autòctones, coincidint amb els moviments nacionalistes o
regionalistes.
Arquitectura historicista
L’historicisme en arquitectura fou un moviment desenvolupat al segle XIX que pretenia recuperar l’arquitectura de temps
passats. Es tractava d’imitar estils arquitectònics d’altres èpoques incorporant algunes característiques culturals d’aquell
segle, mentre que l’arquitectura eclèctica es dedicava a barrejar estils per a donar forma a quelcom de nou.
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Podem destacar diversos corrents com el neobizantí, neoàrab, neobarroc, encara que el que més èxit tingué fou el neogòtic, que es basava, com indica el seu nom, en un nou gòtic ressuscitat. Entre les edificacions realitzades segons aquest
estil destaca el Parlament Britànic, projectat per Augustus Welby Northmore Pugin i Charles Barry. També tingueren molta
importància algunes variants orientals, com el neogòtic-indi, dins del qual podem destacar el Pavelló Reial de Brighton,
obra de John Nash. A Espanya, destacà la corrent Neomudèjar, com a expressió d’un estil propi i nacional.
Cel·la
Cambra o dormitori individual petit en els convents, els col·legis, les presons, etc.
Cenobi
Habitació dels cenobites; monestir.
Cimbori
Construcció de forma poligonal vuitavada o cilíndrica que serveix de base a una cúpula i descansa damunt els arcs construïts en la intersecció de dues naus (arcs torals). Permet d’il·luminar l’interior de l’edifici a través de les obertures fetes en
el seu perímetre.
Creueria
Sistema constructiu característic de l’art gòtic que consisteix a formar una volta mitjançant la intersecció d’arcs en diagonal.
Estil llombard
Estil arquitectònic desenvolupat a la Llombardia durant el període romànic. Es caracteritza per un tipus d’edificació funcional i simple creada entre els s. IX i X pels Comacini, que l’estengueren arreu d’Europa. Les seves característiques
principals són la cripta amb presbiteri realçat i els murs exteriors decorats amb bandes (bandes llombardes) i arcs cecs
de pedra, oberts sovint a manera de petits nínxols o galeries. En són exemples notables San Vicenzo in Prato (s. IX) i
Sant’Ambrogio (s. X-XII), ambdós a Milà, San Pietro, a Agliate (875), prop de Monza, Sant’Abondio, a Como (1095), i San
Michele, a Pavia (s. XII). L’estil romànic llombard influí de manera determinant en la definició del que s’ha anomenat primer
art romànic català; la reforma de Sant Miquel de Cuixà en època de l’abat Oliba, Santa Maria de Ripoll (1032) i Sant Vicenç
de Cardona (1040) en són alguns dels exemples més importants.
Flamíger
Dit del tercer període de l’art gòtic, que hom situa al segle XV. No aporta cap renovació estructural, sinó que és purament
decoratiu. El nom de flamíger (traducció del francès flamboyant) fou donat a aquest període per l’arqueòleg Auguste Le
Prévost vers el 1830, a causa de la semblança de les seves línies decoratives ondulades amb les llengües de foc.
Fogaina
Antigament, fogar cobert amb una planxa de ferro on eren posats a escalfar els calderons de l’aiguacuit.
Geminat -ada
Dit dels arcs, les finestres, etc, units de dos en dos, i també de dues columnes amb un sol capitell.
Lesena
Faixa vertical estreta i de poc gruix que divideix els paraments dels murs i que sosté l’arcada, especialment en l’arquitectura romànica.
Ordre corinti
Ordre arquitectònic clàssic, constituït d’una columna esvelta i estriada, que reposa sobre una base i és coronada per un
capitell decorat amb fulles d’acant.
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Ordre jònic
Un dels ordres arquitectònics clàssics. L’ordre jònic, dit així perquè fou originat a la zona jònica, es distingeix per les
columnes amb base, estriades sense aresta viva, i pel capitell amb dues volutes; l’arquitrau té tres bandes llises sobresortints i el fris és decorat amb relleu continu. La base de la cornisa és denticulada. Foren grans monuments jònics els
temples d’Hera a Samos i d’Àrtemis a Efes.
Petxina
Cadascuna de les quatre porcions triangulars esfèriques d’una volta de quatre punts.
Presbiteri
Part de l’església, anomenada també santuari, situada al fons de la nau central, on hi ha l’altar major, i és reservada als
clergues. A les esglésies derivades de la basílica, hom hi troba els setials del bisbe i dels preveres. Ulteriors modificacions
n’afectaren l’alçada i la separació de l’absis pel deambulatori. Reixes, baranes, balustrades, graons, cortines o l’iconòstasi marquen la separació de la resta de la nau.
Refetor
Menjador comú dels membres d’una col·lectivitat estable, generalment de monestirs o convents. En els monestirs orientals perdurà un esquema típic: ambient rectangular molt allargat, usualment cobert amb volta de canó i en forma d’absis
en un dels costats petits, que era el lloc per al superior. Hi havia una única taula, que solia ésser de pedra, estreta i llarga,
i tant les voltes com les parets eren decorades amb pintures. El monaquisme occidental, més interessat en ambients
arquitectònics col·lectius (sala capitular, biblioteca, etc), portà ja des de l’alta edat mitjana a una tipologia de refetors
més complexa i rica. L’ambient, que solia donar al claustre pel costat oposat a l’església, era ampli, d’una o dues naus
il·luminades per grans finestrals, amb els baixos revestits de fusta i moblat per moltes taules separades; en una posició
dominant hi havia la trona per al lector i, de vegades, també un lavabo.
Rosassa
Obertura circular de les parets de les esglésies, especialment a l’edat mitjana. Sembla que el seu origen ve de l’oculus
de les primitives basíliques cristianes. De petites dimensions fins a la segona meitat del s. XII, en aquest moment augmentaren considerablement de diàmetre (la de la façana occidental de l’església de Nantes, de la darreria del s. XII, té 8
m). Durant el s. XIII s’hi afegeixen vidrieres. En l’arquitectura catalana n’hi ha encara d’estil romànic, com la de l’absis de
Santes Creus (s. XII-XIII). Les dels extrems del transsepte de la catedral de Tarragona (s. XII-XIII) ja són gòtiques, estil en
el qual es construïren les millors rosasses: façana de la mateixa seu tarragonina, la del monestir de Sant Cugat del Vallès,
les que coronen els arcs d’ingrés a les capelles del tester de la seu de Mallorca —refetes per Gaudí—, les similars de la
seu de Girona, o bé la de l’església del Pi a Barcelona (destruïda el 1936 i refeta després). De ben entrat el s. XV és la de
la façana de Santa Maria del Mar a Barcelona, que substitueix l’habitual estructura radial per un calat flamíger. A edificis
civils com el Tinell o la Sala de Cent de Barcelona, rosasses més petites donen també llum a l’interior.
Trompa
Mena de volta volada feta en un racó, semblant a una petxina, amb el vèrtex a l’angle i limitada per un arc de mig punt,
que s’aplica en una construcció per a passar de planta quadrada a octagonal i és utilitzada, com la petxina, per a sostenir
cimboris i cúpules.

Informació de:
Gran Enciclopèdia Catalana <http://www.enciclopedia.cat/> [Consulta 15 juliol 2015]
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10.2 PERSONATGES RELLEVANTS
Alguns personatges han tingut una gran influència en la història del monestir, o bé han sigut claus per a poder-ne conèixer
detalls de la seva evolució i construcció:
Aloi de Montbrai o Mestre Aloi (segle XIV)
Fou un escultor català d’origen francès. Documentat a Catalunya entre els anys 1337 i 1368, es creu de procedència
normanda, encara que la seva activitat professional es va realitzar per a la Corona d’Aragó i Catalunya. Rep encàrrecs
reials de Pere el Cerimoniós, el primer, documentat l’any 1337 és el del sepulcre de la seva mare Teresa d’Entença. La
realització de 19 escultures dels comtes i dels reis catalano-aragonesos per al Saló del Tinell en el Palau Reial Majorde
Barcelona, més tard també li encarrega el panteó real del monestir de Poblet que ho va portar a terme juntament amb
l’escultor Jaume Cascalls.
La relació amb el monestir de Sant Daniel
La sagristana Ermessenda de Vilamarí va encarregar el 1345 un sepulcre d’alabastre policromat per a les despulles
de Sant Daniel, les quals havien sigut trobades dos anys abans sota l’altar de l’església monàstica. No fou doncs, fins
el 1343 que el culte a Sant Daniel prengué relleu degut a la troballa de les seves restes. El bisbe d’aleshores, Arnau de
Mont-rodon, delerós d’oferir nous cultes, concedí indulgències a tot aquell que donés almoina per alçar una nova capella i fer un nou sepulcre per al sant. Fou així, com la sagristana pogué encarregar l’obra del sepulcre al mestre Aloi
de Montbrai. Aquest escultor d’origen francès treballà a la Corona Catalonoaragonesa a mitjans del segle XIV duent
a terme múltiples encàrrecs dels comtes-reis. D’ell són el sepulcre de Teresa d’Entença, mare de Pere el Cerimoniós,
qui li encarregà a més del sepulcre de la seva mare la decoració del palau reial de Barcelona, i el sepulcre quàdruple
de Poblet per a ell i les seves tres mullers. També feu el 1351 la cadira episcopal del cor de la catedral de Girona i el
1368 el retaule de la capella dels Sastres de la catedral de Tarragona.
El segle XVII Gaspar Roig i Jalpí veié el sepulcre de Sant Daniel i deixà escrit que “está baxo el altar mayor, a la qual se
baxa por muchas gradas y en el altar, que es consagrado, está colocado un túmulo o sepulcro de piedra en que está
gravada la historia del santo con mucho arte y primor dorado, y muy hermoso, en el qual está recóndido el sagrado
cuerpo de aquel glorioso héroe. Ay instituydos dos beneficios, el uno es de la presentación de la señora abadesa y el
otro no se hallan títulos de su fundación”. Malgrat les guerres, s’ha conservat fins els nostres dies a la cripta de l’església de Sant Daniel on fou venerat fins el 1936, quan en motiu de l’esclat de la Guerra Civil es traslladà al Museu de
Girona per a la seva conservació. El 1939 el sepulcre féu el viatge de retorn al monestir, on s’hi troba des d’aleshores.
Daniel d’Arle (Armènia, segle IX - Arle, 888)
Fou un cristià, mort màrtir. És venerat com a sant a Girona. Probablement, es tracta d’un sant llegendari. Les fonts que
en parlen són tardanes, martirologis i llegendaris a partir del segle XI, sense que n’hi hagi constància prèvia ni cap notícia
d’ell als llocs vinculats a la seva vida, com Arle. El culte ha estat sempre local, a Girona i la rodalia. El més probable és que
es tracti d’un culte local, potser a un màrtir, a partir del qual s’ha elaborat una llegenda. Segons aquesta, Daniel havia nascut en terres armènies cap al segle IX. Convertit al cristianisme, va marxar en pelegrinatge i va arribar a Arle de Provença.
Durant una incursió musulmana va ésser martiritzat, morint decapitat el 888. El seu cos va ser traslladat per un deixeble
seu, per tal que no fos profanat. En arribar a la llavors Vall Tenebrosa, a la rodalia de Girona, l’enterrà a l’interior de l’ermita
de Sant Salvador, un 1 de setembre; des de llavors, la vall i l’església prengueren el nom del sant: Vall de Sant Daniel.
La relació amb el monestir de Sant Daniel
Al lloc de la capella, el 1017 la comtessa de Barcelona Ermessenda de Carcassona fundà un monestir de monges
benedictines: el Monestir de Sant Daniel de Girona. A la cripta de l’església es veneren les restes del màrtir, dintre
d’un sepulcre realitzat en 1345 per Aloi de Montbrai, per ordre del bisbe Arnau de Mont-rodon. És el sant patró del
monestir i tota la vall.
Ermessenda de Carcassona (Carcassona?, c. 972/975-977 - Sant Quirze de Besora, 1 de març de 1058)
Va ser comtessa consort de Barcelona, Girona i Osona. Era casada des del 991 amb el comte de Barcelona Ramon Bor262
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rell, amb qui cogovernà fins que morí el 1017; el seu difunt marit li donà en escriptura testamentària el condomini dels tres
comtats en «violarium» per tota la vida, de manera que governà en solitari com a regent durant la minoria d’edat de son fill
(1017-1021), i a partir d’aleshores cogovernà amb aquest en qualitat de copropietària. Amb tot, ràpidament varen sorgir
desavinences entre tots dos, que no es resolgueren fins al repartiment del domini: foren per a son fill Berenguer Ramon I
els comtats de Barcelona i Osona, i per a Ermessenda el comtat de Girona. Però son fill morí sobtadament el 1035 llegant
els seus dominis als seus descendents, moment en el qual Ermessenda tornà a fer valdre el seu condomini per assumir
la regència primer (1035-1039), i cogovernar amb el seu nét després.
Durant el cogovern sorgiren dissensions, que acabaren amb l’excomunió del seu nét el 1055; fet que afeblí encara més
l’autoritat dels comtes de Barcelona i tornà a instigar a la revolta nobiliària. Finalment, el 1057, Ermessenda de Carcassona vengué el condomini sobre els comtats al seu nét i es retirà al castell de Sant Quirze de Besora, on morí l’1 de març de
1058. Fou sebollida en un sarcòfag de pedra situat a la galilea exterior de la catedral de Girona fins que el 1385 el rei Pere
el Cerimoniós ordenà que fos traslladat a l’interior de la nau i recobert amb un nou sepulcre gòtic.
Ermessenda va realitzar importants donacions a les diòcesis i esglésies dels seus dominis i fou una de les dones amb
més autoritat dins la política del segle XI. Governà durant uns seixanta-cinc anys i morí prop dels vuitanta-cinc esdevenint
una de les dones amb més poder polític en la història de Catalunya. La seva vida exemplifica l’evolució de la condició
de la dona aristocràtica a l’antiga Gòtia: passà de gaudir d’una posició privilegiada a perdre poder en el moment que les
Leges Gothorum (Lleis dels gots) es veieren relegades per les convenientiae feudals que els magnats feien entre ells al
marge de les lleis. Aquests magnats -per mitjà de la violència i la guerra- posaren en entredit la Potestas comtal com a
garant de l’ordre públic. Aquests canvis conduïren al nou ordre feudal, que imperà durant els següents dos segles.
La relació amb el monestir de Sant Daniel
El 18 de juny de 1015, el bisbe de Girona, Pere Roger de Carcasona, ven a la seva germana, Ermessenda de Carcasona, comtessa de Barcelona, Girona i Osona, i al seu fill, el comte Berenguer Ramon I, la petita església de Sant
Daniel i tot el seu patrimoni. Una venda que tenia com a objectiu per part del bisbe obtenir els diners necessaris per
edificar la catedral romànica de Girona, i que es va portar a terme gràcies al parentesc entre el bisbe i la comtessa.
Tres anys més tard (el 16 de març de 1018), la comtessa Ermessenda, juntament amb el seu fill Berenguer Ramon I,
i seguint les últimes voluntats del seu difunt marit, fa donació a la comunitat de Sant Daniel de l’església i tot el lot de
béns adquirits el 1015. Així doncs, fou la comtessa Ermessenda de Carcasona la fundadora de la comunitat de Sant
Daniel de Girona entre el 1015 i el 1018, siguent aquesta la primera comunitat femenina de la diòcesi, després de la
infrucuosa comunitat de Sant Joan de les Abadesses.
Joan Gaspar Roig i Jalpí (Blanes, Vegueria de Girona, 1624 - Manresa, Vegueria de Manresa, 1691)
Historiador català, frare de l’Orde dels Mínims, conegut com a falsificador amb el nom de Bernat Boades, i autor del Llibre
dels fets d’armes de Catalunya. Nascut a Blanes, visqué d’infant a Girona i després a Barcelona, on era el Corpus de
Sang (1640). Poc després ingressà a l’Orde dels Mínims i residí al convent mínim de Girona des del 1663. El 1667 n’era
vicari corrector; després provincial de l’orde i examinador sinodal dels bisbats de Girona i Barcelona i del priorat de Santa
Maria de Meià. Visqué a Madrid entre el 1670 i el 1673 i en aquest darrer any fou nomenat cronista reial per a la Corona
d’Aragó. El 1677 vivia al convent dels mínims de Barcelona i els darrers anys de vida residí al convent de Manresa.
La relació amb el monestir de Sant Daniel
Compta amb obres eclesiàstiques i religioses; és més conegut, però, per les seves obres històriques, de la qual cal
destacar Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona (1678). En aquesta obra apareix
rellevant informació sobre el monestir de Sant Daniel, per la qual cosa els historiadors posteriors se n’han nodrit.
Mahalta de Pulla-Calàbria ( 1060 - Girona 1108 )
Filla de Robert d’Hauteville, duc de Calàbria, i la seva segona muller Sikelgaite de Salern, i germana de Roger II de Sicília,
hereu del ducat de Calàbria. El 1078 es casà amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer II, amb el qual tingué: la
infanta Almodis de Barcelona (v1078-v1140), casada després de 1140 amb Bernat Amat, vescomte de Cardona; la infanta Mafalda de Barcelona, casada amb Arnau Guillem, vescomte de Fenollet i l’infant Ramon Berenguer III (1082-1131),
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comte de Barcelona. Es quedà viuda el 1082 i es casà l’any següent amb Eimeric I de Narbona, vescomte de Narbona.
D’aquest matrimoni en nasqué el futur vescomte Eimeric II, hereu del vescomtat de Narbona i Berengar de Narbona,
arquebisbe de Narbona (1156-1162).
La relació amb el monestir de Sant Daniel
Durant molt de temps els historiadors consideraren Mahalta com a fundadora de Sant Daniel, però ben aviat es veié
que tan sols en fou una protectora, i la responsable de les restauracions i ampliació que el monestir visqué a finals del
segle XI. A diferència d’Ermessenda, se sap del cert que Mahalta el 1105, aleshores vídua d’Eimeric de Narbona, amb
qui s’havia casat en segones núpcies, retornà a Catalunya i es retirà fins a la seva mort al monestir de Sant Daniel.
Fou enterrada juntament amb el seu primer espòs a la galilea de la catedral gironina.
Valentí Fargnoli Annetta (Barcelona, 12 d’abril de 1885 - Girona, 7 d’abril de 1944)
Fou un dels fotògrafs més destacats de les comarques gironines durant la primera meitat del segle XX. Els seus pares
eren dos immigrants provinents de Belmonte di Castel·lo, Itàlia, que van anar a Barcelona a casar-se i provar fortuna. La
seva primera fotografia documentada data del 1901, una fotografia a l’antiga muralla del Pes de la Palla a Girona. Poc
després, el 8 d’abril de 1904, fotografiaria la visita del rei Alfons XIII a Barcelona, convertint-se en proveïdor de la casa
reial i documentant el 1906 el casament del rei amb Victòria Eugènia. El 1910 va marxar a l’Argentina a provar sort com a
fotògraf, però al cap d’un any tornaria a Catalunya, on començaria a publicar les seves fotos al Suplemento Literario del
Autonomista.
Al poc d’esclatar la Guerra Civil Espanyola, el 15 d’octubre de 1936, va dipositar en el Servei de Documents de la Comissaria Delegada de la Generalitat de Catalunya, un feix de 463 negatius. Un cop finalitzada la guerra, entre 1942 i 1943 va
rebre un altre encàrrec de l’Ajuntament de Girona, fotografiar totes les masies històriques de la província. Un cop mort,
els seus hereus i familiars van anar venent a poc a poc els negatius que conservaven i les inundacions que van haver a la
ciutat el 1962 van malmetre la part de l’arxiu que llavors encara perdurava, adquirit anteriorment pel fotògraf Martí de Girona. El mes de juny del 2011 l’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona va incorporar 7.000 noves imatges,
on es trobaven obres de Valentí Fargnoli, Sebastià Martí Roura i Sebastià Martí Calvo.
La relació amb el monestir de Sant Daniel
Bona part de les fotografies d’època que es conserven de Sant Daniel i del monestir tenen autoria de Valentí Fargnoli.

Informació de:
Gran Enciclopèdia Catalana <http://www.enciclopedia.cat/> [Consulta 15 juliol 2015]
Viquipèdia <http://ca.wikipedia.org> [Consulta 15 juliol 2015]
Estudi històric i constructiu del monestir de Sant Daniel. Autora: Irene Brugués. Font: Projecte bàsic i d’execució de restauració del claustre del monestir de
Sant Daniel, 2011
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10.3 RECULL D’ARTICLES

mes-dun-milio-deuros-recuperacio-del-patrimoni-historic/524557.html> [Consulta 3 agost 2015]

L’Obra Social ‘la Caixa’ inverteix 4,7 milions d’euros

__________________________________________________

per restaurar 25 monuments romànics gironins
El programa Romànic Obert també preveu accions per di-

El monasterio de Sant Daniel dispone de hospedería

fondre el romànic català i atreure turistes

Unas 1.500 personas han visitado el espacio monástico

20.10.2010 1 18:55

durante la celebración de los mil años de historia
11.11.2013 | 19:08

ACN | L’Obra Social ‘la Caixa’ invertirà un total de 4,7
MEUR per restaurar i millorar 25 monuments del romànic

Girona. (Lourdes Casademont/Acn) | Con el objetivo de

català a les comarques gironines. El programa Romànic

abrirse más a la sociedad y basándose en el principio de

Obert es desenvolupa d’acord amb la Generalitat de Ca-

acogida benedictino que ha regido el monasterio de Sant

talunya segons estableix un conveni signat fa un any i mig.

Daniel de Girona desde su fundación, se ha puesto en

Actualment, les 25 actuacions previstes en el projecte ja

marcha un servicio de hospedaje para aquellos que qui-

estan en marxa, excepte una intervenció a Palamós pen-

eran descansar y pasar unos días en un entorno espiritual

dent de conveni. Entre les intervencions destaca la millo-

en las dependencias anexas al edificio, las mismas que

ra de les esglésies romàniques de Sant Daniel de Girona,

durante diez años fueron una residencia de estudiantes.

Sant Miquel de Cruïlles i monestirs com el de Santa Maria

Debido a la crisis había bajado mucho el número de univer-

de Ripoll o les muralles d’Hostalric, entre d’altres. (...)

sitarios que solicitan vivir en la residencia de estudiantes ya
que muchos habían optado por compartir piso o dormir en

<http://www.aragirona.cat/noticia/2010/10/20/lobra-social-

casa para reducir gastos y por ello se ha optado por darle

la-caixa-inverteix-4-7-milions-deuros-per-restaurar-25-mo-

un nuevo uso. Este septiembre se ha estrenado el nuevo

numents-romanics-gir> [Consulta 3 agost 2015]

servicio de hospedería y de momento ya han pasado unas

__________________________________________________

150 personas. En total hay 16 habitaciones -10 dormitorios
dobles y 6 individuales-y se ofrece la posibilidad de hacer

Més d´un milió d´euros per a la recuperació del pa-

media pensión, pensión completa o desayuno. Entre los

trimoni històric

espacios comunes, hay una biblioteca, que algunas em-

Les actuacions de rehabilitació i restauració del patrimoni

presas e instituciones utilizan para hacer reuniones.

es realitzaran a Girona, Hostalric, Ripoll i Vilafant
24.10.2011 | 19:05

En el monasterio vive y trabaja una comunidad de monjas
benedictinas formada actualmente por ocho miembros. La

ACN | El Ministeri de Foment destinarà 2.466.243,90 euros

priora administradora del Monasterio de San Daniel es Ma-

a projectes de recuperació de patrimoni històric a Catalu-

ría Asunción Pifarré, que reivindica la necesidad de que los

nya amb càrrec als fons que es generen per l’1% Cultural

gerundenses conozcan esta institución milenaria y sus de-

per la contractació d’obra pública. Aquesta partida va ser

pendencias porque todavía ahora son muy desconocidas.

aprovada pels ministeris de Foment i Cultura en la comissió

De hecho, entre las actividades incluidas en el programa

mixta de l’1% cultural celebrada divendres passat a Madrid.

del Milenio hay visitas guiadas y está previsto que se con-

Amb aquests recursos es finançaran onze actuacions de

cierten visitas escolares.

rehabilitació i restauració del patrimoni històric a Catalunya
i es fomentarà la creació d’ocupació vinculada a aquests

Las monjas confían en que la apertura de puertas del mo-

treballs.

nasterio sirva para “romper los tabúes” que rodean su vida
monástica, dedicada a una vida espiritual y religiosa pero

(...) Monestir de Sant Daniel (Girona)

también a trabajar, tal como recordaba una de sus monjas

Les obres consistiran en la restauració de la façana prin-

esta mañana. “Sufrimos las mismas penurias que los ciu-

cipal, de la façana posterior dels absis (derrocant dos vo-

dadanos, tenemos que buscar cómo llegar a fin de mes

lums afegits posteriorment i construint un fossat perimetral)

y por eso hemos hecho los trabajos que ha hecho falta,

i de les façanes d’edificis annexos. A més, es durà a terme

como maquetas para construcción o adornos”. También

una rehabilitació integral de casa adossada contigua a l’es-

piden que se ponga fin a la imagen de reclusión y aislami-

glésia, cobertes, fusteries exteriors i jardí. (...)

ento, ya que aseguran estar en contacto con los problemas
actuales de la sociedad, muy presentes en sus oraciones.

<http://www.diaridegirona.cat/cultura/2011/10/24/
265

EL MONESTIR DE SANT DANIEL
ESTUDI OBJECTIU SISTÈMIC DE LA SEVA EVOLUCIÓ I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

10 CONTINGUT ADDICIONAL

< h t t p : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / l o c a l / g i r o -

pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva

na/20131111/54393997950/girona-sant-daniel-monaste-

identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

rio-hospederia.html>
__________________________________________________

La priora del monestir de Sant Daniel de Girona, Maria Assumpció Pifarré va recollir la Creu de Sant Jordi, que s’ha

Rodatge al monestir de Sant Daniel

concedit “en la celebració del mil·lenari d’aquest cenobi”.

07.04.2015 | 15:18

La distinció vol reconèixer l’única comunitat benedictina femenina de Catalunya que resideix al mateix lloc on va néi-

GIRONA | A.S. La primera fase del rodatge del documental

xer” i que “està integrada actualment per set monges que

Feliç mil aniversari!, de David Gimbernat i Pere Solés, fina-

compten amb un ampli suport social i promouen el paper

litza avui mateix al convent gironí de Sant Daniel, on s’ha

del monestir com a referent de patrimoni”. (...)

estat rodant els darrers dies. El documental, rodat íntegrament al convent, s’endinsa en el més profund de les moti-

<http://www.diaridegirona.cat/cultura/2015/05/05/mon-

vacions i la vida íntima de les monges d’un monestir en ple

ges-sant-daniel-girona-reben/722444.html> [Consulta 3

segle XXI mentre explica la història mil·lenària de l’edifici.

agost 2015]

El projecte, impulsat per la productora gironina DDM Visu-

__________________________________________________

al amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Girona,
compta amb la col·laboració del director de fotografia Die-

Donaran una azalea del muntatge floral del Monestir

go Dussuel i la sonidista Eva Valiño i serà emès per Televi-

de Sant Daniel de Girona a canvi d’un euro pel Banc

sió de Catalunya en una data encara per confirmar.

d’Aliments

El monestir de Sant Daniel de Girona, a tocar de la vall del

L’organització del monestir ha decidit impulsar aquesta ini-

mateix nom, és de monges benedictines. L’arxiu del mo-

ciativa solidària que s’iniciarà aquest diumenge, últim dia

nestir conserva dos pergamins que es consideren els seus

de ‘Girona, Temps de Flors’

documents fundacionals. El primer, del 16 de juny del 1015,

16.05.2015 | 09:53

és l’escriptura de venda de l’alou de Sant Daniel que el bisbe Pere Rotger, germà de la comtessa Ermessenda, va fer

GIRONA | ACN | Des del monestir esperen poder lliurar

a aquesta i al seu marit, Ramon Borrell. Tres anys després

totes les mil azalees que han format part d’aquest mun-

es produeix la dotació del cenobi, tal com detalla el segon

tatge. En principi, la creació ha comptat amb un sistema

document, que data del 15 de març del 1018. Per això, els

d’acumulació d’aigua perquè les azalees que conformaven

actes del mil·lenari s’allarguen fins al 2018.

la creació no patissin a causa de la calor i poguessin mantenir-se fresques més dies.

<http://www.diaridegirona.cat/cultura/2015/04/05/rodatgeal-monestir-sant-daniel/717833.html> [Consulta 3 agost

L’acció solidària s’iniciarà el proper diumenge de sis a vuit

2015]

de la tarda i es mantindrà durant tot el dilluns mentre duri el

__________________________________________________

desmuntatge de la creació. Tots aquells que vulguin guardar la planta com a record només hauran de fer un donatiu

Les monges de Sant Daniel de Girona reben la Creu

d’un euro al Banc dels Aliments de Girona. La seva voluntat

de Sant Jordi

és reunir 1.000 euros, un euro per cada azalea que confor-

Eudald Maideu i Lluís Coromina van ser els altres guardo-

ma el muntatge floral.

nats a la cerimònia celebrada al Liceu
06.05.2015 | 07:32

< h t t p : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / l o c a l / g i r o na/20150516/54431672410/donaran-una-azalea-del-mun-

GIRONA | DDG. El president de la Generalitat Artur Mas

tatge-floral-del-monestir-de-sant-daniel-de-girona-a-canvi-

va fer entrega ahir de les Creus de Sant Jordi. En l’acte,

d-un-euro-pel.html> [Consulta 3 agost 2015]

celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, van recollir

__________________________________________________

la distinció les monges del Monestir de Sant Daniel de Girona, el metge de Ripoll Eudald Maideu i Puig i l’empresari i

Estudiosos locals a Sant Daniel

filàntrop resident a Banyoles Lluís Coromina Isern.

19.04.2015 | 2:00

La Creu de Sant Jordi es va entregar a 27 personalitats,

El monestir de Sant Daniel, que commemora el seu mil·

dues d’elles a títol pòstum, i 15 entitats que s’han destacat

lenari, va ser el marc ahir de la vintena edició de la Trobada
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de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de

NÚRIA ASTORCH | El capítol de Sant Daniel es va reu-

Girona. Les trobades, que fins ara organitzava el patronat

nir ahir en sessió extraordinària per constituir la Fundació

Francesc Eiximenis, han tingut com a objectiu fomentar el

Monestir de Sant Daniel amb l’objectiu bàsic de garantir el

diàleg, la coordinació i l’intercanvi.

futur del monestir i de la comunitat de monges que hi viu.
L’acte de creació d’aquesta fundació de caràcter civil va

< h t t p : / / w w w. e l p u n t a v u i . c a t / c u l t u r a / a r t i c l e / 1 9 -

tenir lloc en una data ben assenyalada: ahir va fer mil anys

cultura/844101-estudiosos-locals-a-sant-daniel.html>

que es va firmar a Girona el contracte de compra venda

[Consulta 3 agost 2015]

de l’alou de Sant Daniel entre els comtes de Barcelona,

__________________________________________________

Osona i Girona (Ramon Borrell i Ermessenda de Carcassona) i Pere Roger, bisbe de Girona, per a la fundació del

Un projecte vingut de Bèlgica decorarà el monestir de

monestir. Un esdeveniment que es va commemorar amb

St. Daniel

una celebració eucarística d’acció de gràcies per aquests

El claustre de l’edifici s’omplirà amb un miler d’azalees i

mil anys presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. La

seixanta globus de Gant per Temps de Flors

missa va omplir l’església.

05.05.2015 | 06:30
Els objectius de la fundació són difondre i promoure els
GIRONA | ACN/DDG | Bèlgica serà present aquest 2015

valors i l’espiritualitat benedictina, així com l’estudi del mo-

a Girona, Temps de Flors. Del 9 al 17 de maig, el claustre

nestir, restaurar, conservar i mantenir el monestir de Sant

del monestir de Sant Daniel s’omplirà amb un miler d’aza-

Daniel i tot el seu patrimoni i garantir el benestar i la qualitat

lees i seixanta globus amb flors vingudes des de la ciutat

de vida de la comunitat de monges que actualment hi viu.

flamenca de Gant. La proposta juga amb el simbolisme del

Així mateix, la fundació també preveu la possibilitat que el

mil·lenari del monestir i el nombre d’edicions de la mostra

monestir pugui acollir, en un futur, una altra comunitat mo-

que omple de flors monuments, patis i jardins de Girona. El

nàstica, preferentment benedictina i femenina. Aquest punt

muntatge a Sant Daniel, però, també marca l’inici de la col·

s’ha fet pensant en un futur relleu de la comunitat atès que

laboració amb el festival Floraliën, que se celebra a Gant

en aquests moments el capítol de Sant Daniel està format

des del 1808, i que s’ha inspirat en el model de Girona per

únicament per set monges i totes elles tenen més de se-

obrir-se a la ciutat a partir de ?l’any vinent (perquè fins ara,

tanta anys. Després de la missa, l’acta de constitució de la

l’exposició belga té lloc en pavellons firals). (...)

fundació va ser firmada per la secretària del capítol, Àngels
Gener, amb el vistiplau de la priora, Assumpció Ferrer. L’ac-

La responsable d’acolliment al monestir, Núria Tura, explica

te va acabar amb un refrigeri.

que quan va traslladar la proposta d’acollir el muntatge del

__________________________________________________

Floraliën a la comunitat de monges, de seguida hi van donar el vistiplau. A partir d’aquí, va ser fàcil posar-se d’acord

El claustre de Sant Daniel, premi d’arquitectura 2014

amb els responsables del festival belga.

La restauració d’aquest element arquitectònic del monestir
romànic ha estat doblement guardonada

L’any vinent, els llaços entre les dues ciutats es traslladaran

En la 17a edició dels premis també s’han premiat la casa

a Bèlgica. Girona serà la convidada al Floraliën de Gant,

GG de Camallera i les cases pati a Celrà

que se celebrarà del 22 d’abril a l’1 de maig.

07.06.2014 | 2:00

<http://www.emporda.info/girona/2015/05/07/projecte-

GIRONA | REDACCIÓ | Ahir al vespre va tenir lloc l’acte de

vingut-belgica-decorara-monestir/271738.html> [Consulta

lliurament dels premis d’arquitectura de les comarques de

3 agost 2015]

Girona, una de les activitats més importants dins el sector

__________________________________________________

de l’arquitectura i la construcció gironines.

Creen una fundació per garantir el futur del monestir

En aquesta nova edició, que és la dissetena, el jurat va se-

de Sant Daniel

leccionar 31 projectes dels 62 que es van presentar. D’en-

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va presidir ahir una

tre aquests, han premiat la casa GG de Camallera, de Sergi

missa d’acció de gràcies pel primer mil·lenari del recinte

Serra i Marta Adroer; la restauració del claustre romànic del

El capítol va signar la creació de l’ens

monestir de Sant Daniel de Girona, de Josep Pla de Solà-

19.06.2015 Pàgina 42

Morales, i les cases pati a Celrà, de Ramon Bosch i Elisabet Capdeferro.
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10 CONTINGUT ADDICIONAL

el cinquè Monestir que visitem per realitzar rodatges de la
El jurat també va atorgar una menció especial a Captura

pel.lícula històrica. Aquesta vegada i gràcies a l’amable

d’un instant, de Cristina Masferrer, Gustavo A. Torres i Èlia

acollida de les monges benedictines, l’escenari ha estat

Clemente, i van ser finalistes els projectes Les línies de

en el Monestir de Sant Daniel de Girona, un lloc que ens

l’aigua, de l’equip Espaisatge; MOSCA, de Pau Sarquella i

trasportarà al segle XIII, concretament a l’any 1212, quan el

Carme Torres; la rehabilitació i conversió d’habitatge a Bed

papa Innocenci III, i davant el períll que els àrabs envaïssin

& Breakfast Can Bo de Pau a Salt, de Montserrat Nogués

Europa, va declarar una croada contra els almohades pel

i Manel Bosch, i la casa Entremurs a Olot, d’RCR Aranda

maig de 1212 i va ordenar als reis cristians que deixessin

Pigem Vilalta, Arquitectes.

de banda les seves picabaralles. Mentres l’exèrcit almohade anava creixent amb tropes arribades del vast imperi del

Pel que fa als premis que s’atorguen als representants del

nord d’Àfrica que travessaven l’estret, el rei castellà també

món social, cultural i de la indústria de les comarques giro-

demanava ajuda als altres reis de la península.

nines, el premi Jurat de la Cultura, ha estat també per a la
restauració del claustre romànic del monestir de Sant Da-

Com en altres ocasions, hem tingut la col.laboració d’en-

niel de Girona. I el premi Jurat de la Indústria s’ha declarat

titats culturals gironines com els Miquelets de Girona amb

desert ja que el jurat s’ha considerat incapacitat per atorgar

en Jesus Pastor de missatger del Rei Pere I, l’associació de

un únic premi. (...)

Llegendes Medievals, i artistes convidats com el pintor Carles Bros en el paper de Conseller del Comte d’Empúries, el

< h t t p : / / w w w. e l p u n t a v u i . c a t / a r t i c l e / 5 - c u l t u r a / 1 9 -

nen Roger Arnau què interpreta el fill del mateix, l’actor Jau-

cultura/749547-el-claustre-de-sant-daniel-premi-darquitec-

me Pujadas de Castlà, Jordi Roura de Mestre d’Armes, i

tura-2014.html> [Consulta 3 agost 2015]

l’actor Oriol Morales fent el paper del protagonista, el Com-

__________________________________________________

te Hug IV d’Empúries.

Un escenari versàtil i monumental

<http://directoradefotografia.com/2012/05/29/rodatge-

02.07.2015 | 2.00

monestir-de-sant-daniel-de-girona/>[Consulta

3

agost

2015]
XAVIER CASTILLÓN | Si per alguna cosa ha de servir la
invasió de l’equip de la sèrie Joc de trons al Barri Vell de
Girona, prevista per al setembre, és per difondre amb una
projecció encara més universal aquest gran tresor arquitectònic que els autòctons no apreciem prou, en general, fins
que ens ho remarquen els visitants de Temps de flors i, a
partir d’ara, també els seguidors de Joc de trons.
Una altra bona manera de gaudir d’aquest patrimoni monumental és assistir als concerts del festival Nits de Clàssica,
molts dels quals tenen lloc en espais màgics, com ara el
claustre de la catedral o el del monestir de Sant Daniel,
que multipliquen per mil l’experiència estètica d’un concert.
Una sèrie d’èxit i la música de Schubert poden tenir aquí el
mateix escenari.
< h t t p : / / w w w. e l p u n t a v u i . c a t / c u l t u r a / a r t i c l e / 1 9 cultura/872554-un-escenari-versatil-i-monumental.html>
[Consulta 3 agost 2015]
Rodatge-Monestir de Sant Daniel de Girona
29.05.2012
ALICIA BADA, DIRECTORA DE FOTOGRAFIA |Aquest diumenge 27 de maig de 2012, la Croada ha tingut lloc en
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No voldria acabar sense donar les gràcies a tots aquells qui, d’una forma o altra, m’han brindat el
seu suport:
Al tutor del projecte, José Luis González Moreno-Navarro, pel seu consell i orientació.
A Josep Pla i de Solà-Morales, per compartir coneixements i material molt valuosos; i per ser qui
em va oferir, ja fa uns quants anys, la possiblitat de formar part d’un petit fragment de la història del
Monestir de Sant Daniel.
I finalment, però no sent menys important, als amics i familiars que m’han animat en tot moment i
han ajudat en tot el possible.
Girona, setembre de 2015

Jo sé d’un temps en què els meus ulls amaven
unes parets morenes d’un convent
i uns camps petits, segurs, que s’admiraven
d’aquelles pluges d’or del sol ponent.
Oh temps amat! La grisa llum postreta
entre la fina fulla d’olivera
deia tristeses als meus ulls lassats.
Mes de sobte tu eixies aureolada
i era la vall desperta i enriolada
de la llum dels teus ulls enamorats.
Rafael Masó
(Hora baixa)

