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RESUM: 
 
Aquesta proposta de comunicació té com a objectiu presentar el treball en curs dut a terme des del projecte 
CLAUSTRA (www.ub.edu/claustra) per a la creació d'un inventari online del patrimoni monàstic femení 
medieval. CLAUSTRA és un projecte i un grup de recerca centrat en la topografia de l'espiritualitat femenina 
als regnes hispànics de l'Edat Mitjana, a través del qual s'han inventariat centenars d'espais monàstics a la 
Península Ibèrica i el sud d'Itàlia. A causa de l'especial rellevància del patrimoni moble i immoble en 
aquests espais, CLAUSTRA ha format un subquip transversal i transnacional amb l'objectiu d'elaborar una 
guia per a la redacció de fitxes sobre l'arquitectura, l'escultura, la pintura, l'orfebreria i altres arts decoratives 
d'aquests espais. Aquesta guia per a l'inventari s'elabora prenent com a base altres experiències anteriors, 
tant de l'àmbit acadèmic com professional. L'objectiu d'aquesta comunicació és oferir una perspectiva 
metodològica sobre com s'ha elaborat aquesta guia, tot presentant els problemes trobats i les solucions 
proposades, i explicant alhora com enllaça amb les experiències anteriors de catalogació - una tradició que, 
d'altra banda, es remunta als orígens de la posada en valor del patrimoni arquitectònic a Catalunya, on el 
fet inventarial va ser, abans, durant i després del projecte de la Mancomunitat, quelcom fonamental. Així 
mateix esperem que, en el context de les presents jornades sobre patrimoni sacre, CLAUSTRA com a 
plataforma activa i accessible a través d’internet pugui ser d'interès i utilitat per a aquells professionals 
dedicats a l'estudi i la restauració del patrimoni monàstic medieval.  
 
 
 
COMUNICACIÓ 
 
Des de mitjans del segle XIX, i de manera continuada fins als nostres dies, la catalogació del patrimoni 
monumental a Catalunya ha tingut un rol fonamental no només en la posada en valor d’aquest patrimoni, 
sinó també a l’hora de guiar la pràctica dels arquitectes implicats en la seva restauració. L’inventari del 
patrimoni monàstic femení medieval dut a terme a través de CLAUSTRA (www.ub.edu/claustra), una 
plataforma de recerca online transnacional i interdiscipinar, s’inscriu en aquesta línia, i es presenta al 
XXXVIIè Curset AADIPA – COAC sobre patrimoni sacre amb l’objectiu de poder ser d’utilitat als 
professionals interessats en l’estudi i la restauració d’aquest tipus de patrimoni al nostre país. 

http://www.ub.edu/claustra


CLAUSTRA és un projecte i un grup de recerca centrat en la topografia de l'espiritualitat femenina als 
regnes hispànics de l'Edat Mitjana, a través del qual s'han inventariat centenars d'espais monàstics a la 
Península Ibèrica i el sud d'Itàlia. A causa de l'especial rellevància del patrimoni moble i immoble en aquests 
espais, CLAUSTRA ha format un subquip transversal i transnacional amb l'objectiu d'elaborar una guia per a 
la redacció de fitxes sobre l'arquitectura, l'escultura, la pintura, l'orfebreria i altres arts decoratives d'aquests 
espais. Aquest projecte ha estat finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia de España. El títol és: 
“CLAUSTRA. Atlas de espiritualidad femenina medieval” (referència 19/07/10, HART2011-02426/25127), 
L’investigador principal és la Dra. Blanca Garí (UB-IRCVM), i les integrants de l’equip transversal són la Dra. 
Cristina Sanjust (UAB-UIC-IRCVM), Lucila Mallart (University of Nottingham) i Susanne Martínez (UB).  
 
La cultura de recerca vinculada als inventaris – documentals, fotogràfics, artístics – és, des del nostre punt 
de vista, un aspecte de la formació de la identitat catalana contemporània que no ha rebut, encara, l’atenció 
merescuda. Tal com ha apuntat Jordana Mendelson, els arxius fotogràfics del Noucentisme van tenir un 
paper fonamental, durant els anys 10, en els projectes de Josep Puig i Cadafalch per a l’Exposició 
International de Barcelona que finalment es va celebrar el 1929.i Mendelson situa aquest interès en els 
inventaris fotogràfics a La nacionalitat catalana (1906), on Enric Prat de la Riba va emfasitzar el paper de la 
fotografia romàntica – juntament amb altres productes culturals i acadèmics – en la configuració de la 
Catalunya contemporània.ii Diu Prat: ‘De llurs cants y pergamins, infolis, coleccions y fotografíes anava 
sortint la afirmació capital del ésser de Catalunya’.iii Segons Mendelson, pocs anys després – el 1908 – 
Jeroni Martorell recollia aquesta idea en presentar, a les pàgines del Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, el seu projecte de ‘inventari gràfic de Catalunya’. iv Per justificar la importància de l’inventari, 
Martorell afirmava que ‘Les nacions civilisades s’en preocupen de la formació d’inventaris gràfics de les 
obres d’art, que procuren desenrotllar ab esplendidesa. Catàlecs, arxius de clixés y fotografies, museus de 
reproduccions, museus nacionals, són el medi de que’s valen els pobles cultes pera inventariar les seves 
riqueses artístiques y fer-ne historia’.v Com és sabut, aquest projecte va ser la base de l’inventari que 
Martorell duria a terme més tard des del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació 
de Barcelona, del qual fou director del 1915 al 1951. Al text publicat el 1909 al Butlletí del CEC, Martorell 
esmenta l’arxiu fotogràfic de la institució – encara en actiu – com una de les fonts ja existents a partir de la 
qual realitzar l’empresa. Però n’hi havia d’altres: l’Arxiu Mas, iniciat per Adolf Mas (1860-1936) a l’ampara de 
l’Institut d’Estudis Catalans, i a través del qual es van documentar gràficament bona part del patrimoni 
monumental de Catalunya – i Espanya – en seria un bon exemple.vi Abans de ser incorpotat a l’Institut 
Amatller d’Art Hispànic – on encara es pot consultar – a mitjans del segle XX, l’Arxiu Mas ja havia adquirit 
fama internacional i havia esdevingut una de les principals fonts de consulta d’historiadors de l’art com 
l’americà Walter Cook (1888-1962), tal com es desprèn de la seva correspondència amb Josep Puig i 
Cadafalch.vii 
Paral.lelament als inventaris gràfics, i també abans, els inventaris documentals van ser un element clau en 
les accions per a la conservació del patrimoni a Catalunya. Una de les primeres tasques de les comissions 
provincials de monuments creades a mitjans del segle XIX a l’Estat espanyol va ser precisament l’elaboració 
d’inventaris monumentals que ajudessin a decidir quins espais mereixien una atenció prioritària.viii 
L’elaboració d’inventaris va continuar essent un aspecte fonamental de la conservació de monuments al 
llarg del segle XIX i també durant el segle XX, sovint formant part també dels processos de construcció 
identitària contemporanis.ix Durant els anys de la (proto)autonomia política, a banda d’iniciatives 
governamentals com l’esmentat inventari dut a terme per Jeroni Martorell des del Servei de Catalogació i 
Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona, també es van iniciar altres projectes dedicats 
específicament a aquells períodes artístics que havien adquirit especial rellevància en la configuració de la 
narrativa nacional a Catalunya. És el cas de l’inventari elaborat per la secció de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Amics de l’Art Romànic. Enomenat en una principi Base de Dades d'Art Romànic Català fou un projecte 
iniciat el 1984 sota la direcció del Dr. Joan-F. Cabestany i Fort i la Dra. M. Teresa Matas i Blanxart, i que a 
partir de 1990 passà a conèixer-se com Centre d'Art Romànic Català (ARCAT). Aquesta base de dades s’ha 
pres com a model a l’hora d’elaborar la fitxa del patrimoni monumental del projecte CLAUSTRA, juntament 
amb les Directrius del contingut per als catàlegs dels béns protegits i plans especials de protecció de la 
Generalitat de Catalunya de març de 2013 .  
 
La guia de la secció de patrimoni del projecte claustra havia de ser una orientació per a investigadors que 
no forçosament provenien del camp de la recerca en arquitectura, història de l’art o arqueologia. Per això ha 
estat molt important la utilització de directrius senzilles i que permetessin incloure una casuística molt 



àmplia. Així, l’experiència de la Dra. Sanjust en l’estudi del Monestir de Pedralbes, i d’altres de l’ordre de les 
clarisses a Catalunyax li va permetre elaborar una fitxa que possibilités l’inventari de monestirs ben 
conservats, d’altres dels que en resten poques parets d’empeus, i fins i tot aquells dels que només se’n 
conserva un record a través de la documentació històrica. Cal dir que un cop revisada la documentació 
històrica sobre els monestirs en el territori de la Corona d’Aragó – i això es pot fer extensible a d’altres 
indrets – la visió que actualment es pot tenir de l’arquitectura monàstica pot ser un pèl tergiversada degut a 
la desigual conservació de molts conjunts arquitectònics. Les causes que portaren a molts monestirs a ser 
abandonats foren múltiples com ara mort de les monges que formaven part de la comunitat, abandó en 
favor d’un edifici en millors condicions, canvi de regla monàstica, atacs, saquejos, etc. A Espanya a més a 
més, convé tenir present la situació de desemparament de molts monestirs que foren desamortitzats per 
Mendizábal el 1836-37, i d’altres varen patir greus destrosses just abans i durant la guerra civil espanyola 
(1936-39). Aquesta situació desoladora contrasta amb la qualitat dels monestirs conservats, com per 
exemple el Monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona. Si només es valoressin aquests grans 
conjunts, es tindria realment una visió molt parcial del passat. A tot això, cal afegir l’afany restaurador del 
segle XIX. En gran part som deutors de les intervencions que es feren en molts dels conjunts, de vegades 
indestriables de la construcció original sinó és a través d’un estudi de la documentació històrica, que també 
es conserva de manera desigual depenent del monestir.  
S’ha dividit la fitxa en dos apartats, l’un per al patrimoni immoble i l’altre per al patrimoni moble. En el primer 
s’oferix una fitxa en la que es pretén documentar els restes arquitectònics conservats o no de cada 
monestir. L’escultura vinculada a l’arquitectura, siguin capitells, mènsules, sarcòfags o altre tipus, 
s’estudiarà en aquest l’apartat de patrimoni immoble. També s’inclouran aquí decoracions muràries com ara 
frescos o ceràmica, així com altres elements propis de trobar en un monestir, per exemple una pica 
baptismal. Aquesta part de la fitxa s’estructura en quatre seccions que són: 1. Dades generals de l’obra 
(localització, tipus d’edifici, cronologia, afegits, actes de consagració, toponímia, advocació, inscripcions, 
heràldica i autoria); 2. Anàlisi formal (organització de l’espai: estudi de la planta i planimetria), orientació, 
dimensions, sistema constructiu, espai exterior, elements decoratius); 3. Anàlisi estilític i significat de l’edifici 
(estil, funció, simbologia, significat, comparació amb altres edificis); 4. Valoració històrica del conjunt 
(modificacions a l’edifici, reconstruccions i restauracions, excavacions arqueològiques, estat actual, 
descripcions anteriors a l’època actual). Per últim, aquesta part es completa amb material gràfic i 
bibliografia. Es donen també indicacions de com indicar casos especials. Per exemple, si una comunitat 
monàstica reutilitza edificis previs, o sigui que el seu monestir no és de nova planta, caldrà indicar-ho, com 
els monestirs de clarisses de Palma de Mallorca, Perpinyà, Balaguer, Carrión de los Condes, Astudillo o 
Tordesillas. Si les comunitats canvien d’ubicació, caldrà descriure tots els edificis per separat en la mateixa 
fitxa. Els edificis que no són monestirs, com ara les cases de beguines, es pot dur a terme un estudi similar 
però adaptat a la informació de la que es disposi.  
La segona part de la fitxa està dedicada al patrimoni moble. Aquí es relacionaran els objectes que es trobin 
dins el monestir i que tinguin una singularitat per la seva funció, simbologia, valoració estètica, devocional o 
d’altre tipus que es consideri rellevant per a la història del monestir. Aquí es poden llistar des de retaules, 
fins a parament litúrgic, escultures exemptes, altars portàtils, tèxtils diversos, vaixella, mobiliari, joies, 
pintures de caballet, làmpades, etc. S’exclouen d’aquest apartat els llibres de qualsevol tipus, que tot i tenir 
interès estètic, ja s’estudien en un altre apartat del projecte CLAUSTRA dedicat al patrimoni documental i 
librari. Notis que no s’empra en aquest apartat el terme “artístic” per considerar-lo anacrònic i en molts casos 
ambigu. Si un objecte és reconegut pel seu valor estètic en l’actualitat no forçosament rebia aquesta 
consideració o valoració en el moment de la seva execució, de manera que es prescindirà del terme per 
evitar confusions. En aquest apartat s’estudiaran els objectes conservats com aquells perduts. En aquest 
cas s’esmentarà el moment de la desaparició, robatori o destrucció en l’apartat de lloc de conservació. Els 
aspectes que s’inventarien en aquest apartat són el tipus d’objecte, l’ubicació original, el lloc de conservació, 
la data, l’autoria, la descripció formal, la iconografia, l’ús i funció, la relació amb el context històric i la 
principal bibliografia.  
 
En resum, aquesta guia metodològica pretén una aproximació al patrimoni monàstic que aclareixi i ordeni 
els conceptes que habitualment s’esmenten de manera implícita o barrejada en les històries de les 
comunitats. En cada secció de cada apartat s’ofereix vocabulari pertinent i solucions a la casuística més 
habitual. Serà en la implementació de la guia en l’estudi dels casos quan es podran incloure les 
modificacions que es considerin pertinents per adequar-les a la diversitat d’edificis del paisatge medieval.  
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