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Documentalment, es té notícia de dos claustres manresans d’època gòtica: els
dels convents de Sant Domingo i del Carme. També s’ha parlat, infundadament,
crec, del del monestir cistercenc femení de Valldaura.

El suposat claustre de Valldaura

La primera referència que tenim d’aquest pretès claustre manresà és de Sarret i
Arbós, en un article publicat l’any 1907, on diu que, “segons opinió d’alguns
historiadors [que no anomena], sols queden [del monestir de Valldaura de Manresa]
els claustres, que es reconstruïren en el convent de les Caputxines, d’aquesta
ciutat”1. Però, quan el mateix historiador va publicar la seva obra fonamental
sobre les cases religioses manresanes2, ja no va tornar a parlar d’aquest suposat
claustre i és que, sense dir-ho explícitament, va rectificar i ometre tota al·lusió,
perquè es devia convèncer que el tal claustre no havia existit. És més, en la nota
2 de la pàgina 155 del mateix llibre, diu: “Els capitells que es guarden curosament
en el Museu Municipal, procedents de l’antic convent de Dominics, són obra
dels artistes mencionats” (es refereix a Berenguer de Monistrol i Anton de Prat).
Alguns d’aquests capitells són els que després de 1924 (any de la publicació del
llibre) va passar a les Clarisses Caputxines per a fer-hi un claustre, que no en
tenien.

Un altre autor, Antoni Gallardo, l’any 1933, va tornar a parlar del claustre de
Valldaura3, perquè devia haver llegit l’article de Sarret, però no la seva Història
Religiosa de Manresa.

1 – SARRET I ARBÓS, Joaquim: Monestir de Valldaura, a Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca

de Bages, III. Manresa, 1907, pàgs. 166-168.

2 – Ibídem: Història Religiosa de Manresa. Iglésies i Convents. Imp. de Sant Josep. Manresa, 1924.

3 – GALLARDO, Antonio: Manresa. Bib. de la Sociedad de Atracción de Forasteros. Barcelona., 1933.
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Anys més tard, Joan Fitó va publicar un opuscle4, on diu que el claustre de les
Caputxines procedeix de Valldaura i que ho ha tret d’unes notes històriques
d’aquell convent  de Clarisses, llibre que, per sort, diu, es va salvar de la crema
i destrucció que sofrí l’any 1909. Però aquest llibre de notes no ofereix cap
garantia5.

Després de Fitó tothom que ha parlat del claustre de les Caputxines no ha dubtat
que procedia de Valldaura, però això sense el més lleu esperit crític o comprovació.

Per rebatre-ho, cal recórrer a les dades documentals que el mateix Sarret dóna
sobre el monestir cistercenc, tretes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa,
a les quals se’n poden afegir d’altres.

Sarret, en el seu llibre citat, parla de la curta vida del monestir de Valldaura de
Manresa, que només va durar setanta-un anys (del 1389 al 1460); de les poques
monges que tingué (sols arribà a un màxim de set, però que només foren dues o
tres durant bastant temps); de les desavinences, més d’una vegada,  per elegir
abadessa i haver de recórrer a Montbenet de Berga per solucionar el conflicte; de
la decadència, fins a quedar-hi una sola monja; etc. El referit historiador ho treu
del llibre particular de protocols notarials del mateix monestir6, però encara s’hi
pot afegir una altra dada molt significativa de la pobresa d’aquelles religioses i
és la que, quan van voler fer la cuina a la casa on vivien, no sabent com pagar
l’obra, van haver de manllevar vint-i-set lliures i mitja a Sant Benet de Bages7.
Amb aquesta manca de recursos econòmics, les pobres monges no podien pas
pensar en fer una despesa sumptuària tan costosa com era la d’un claustre amb
columnes esculturades.

4 – FITÓ, Juan: El Monasterio de Religiosas Capuchinas de Manresa. Imp. Gutenberg. Manresa, 1945.

5 – És el titulat Libro de la Fundación. Crónica del Monasterio de las Madres Capuchinas de San Carlos

Borromeo de la  Ciudad de Manresa, iniciat el 1922, en el qual la redactora, Sor M. Teresa y Soler diu que,
per a dades anteriors al 1909 (que fou el de la crema del convent) es basa en el que havia escrit Mn.
Torradeflot i aquest, en l’abadessa Caterina Soler, però ens quedem sense saber d’on ho havia tret, aquesta,
allò de la procedència de les columnes del claustre, ni de llur petició per Joan de Peguera al Consell de la
Ciutat, com tampoc la suposada consegüent concessió d’aquest, coses que ni l’una ni l’altra he trobat en els
manuals del Consell ni en el lligall titulat Repertori de papers del Convent de Sant Carlos de les Caputxines

de Manresa, a l’Arxiu Històric de la Ciutat (sig. Caputxines, Ecles. C-15).

6 – Arxiu Històric Comarcal de Manresa (AHCM), fons notarial, Llibre particular dels Monestirs de

Valldaura i Sant Pau. (sig. Ecles. C-5).

7 – Ibídem, Llibre particular de Sant Benet de Bages. (Ecles. C-13, foli 112, any 1401). 91
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Tot i que aquests fets només són indicis de la impossibilitat d’haver-hi hagut un
claustre a Valldaura i que, com a tals indicis sols donen lloc a una presumpció i
no pas a una prova, cal tenir en compte l’aforisme jurídic Probatio pertinet qui

dicet, non qui negat, per la qual cosa, mentre no es demostri el contrari, no és
admissible l’existència d’aquell suposat claustre.

Les columnes de les Caputxines i d’altres que els fan joc, ara disperses en  llocs
diversos, tenen un altre origen: els claustres dels convents manresans de
Predicadors i Carmelites.

El claustre de Sant Domingo

Al segle XIX, després de la desamortització de béns eclesiàstics, quan a Manresa
es volgué construir un teatre per a la Ciutat – el Conservatori –, calgué enderrocar
bona part del claustre del convent de Predicadors, claustre que s’havia fet en
virtut d’un contracte, de 17 d’agost de 1730, entre el prior de Sant Domingo,
d’una part, i Francesc Galobart, mestre de cases, i Joan Quer, escultor i fuster,
de l’altra, conforme a la traça o projecte presentat per aquests i pel preu de tres
mil lliures8. D’aquest claustre encara en queden  algunes arcades que permeten
fer-se una idea del conjunt. Era quadrat, amb una ”lluna” o pati de vint metres de
costat i amb arcs de mig punt. En el contracte referit es deia que el nou claustre
s’havia de fer en substitució de l’obra antiga. Aquesta obra antiga no podia ser
altra que el claustre gòtic, de columnes, les quals no haurien pogut resistir el pes
de les parets que s’hi volia fer a sobre per a les estances d’ampliació del convent.
Del claustre vell només en parla, dels historiadors antics, Magí Canyelles, que
l’havia vist, però del qual només diu que era “grandíssim” i que tenia al mig una
“hermosíssima” cisterna9.

Fou Sarret qui en donà més referències, ja que digué que el claustre s’havia edificat
a l’ensems que l’església contigua de Sant Pere Màrtir, començada el 1321; que a
3 de les calendes de desembre (29 de novembre) de 1341, el prior del convent va
contractar amb el mestre Berenguer de Monistrol dotze capitells, arcs i columnes

8 – Ibídem, protocol del notari Joan Sala, del 1730, folis 95-101 de la segona numeració.

9 – CANYELLES, Magí: Descripció de la grandesa y antiquitats de la ciutat de Manresa. Imp. Esparbé.
Manresa, 1896, p. 371.92
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de pedra de Montpedrós, autoria coneguda de Francesc Ricolf, mestre de pedra de
Manresa10.

S’hi pot afegir que, el mateix dia del contracte, Jaume Amergós va reconèixer
deure al lapicida Berenguer de Monistrol cent-cinquanta sous  per compte del
prior, per la referida obra11; que al juliol sobre encara s’hi treballava12; que tres
anys més tard, el 1344, un altre escultor, Antoni de Prat, oriünd de Vic, i el prior
Pere de Sala van convenir en fer divuit capitells sencers, igual nombre de taules
(cimacis) i quatre mitjos capitells (els que havien d’anar arrambats als pilars
angulars), “ab els entaulaments, ab un cap de pedra e ab caps dome, de cavall o
danimal en el pilar”, tot pel preu de dos-cents sous13; que al 6 dels idus (dia 8) de
febrer de 1345, Antoni de Prat, que en aquesta escriptura es diu ciutadà de
Barcelona, confessa haver rebut del prior de Sant Domingo setanta sous pels
capitells i altres trenta, després14; i que el 1347, Pere i Berenguer de Vilaalzinosa,
germans, elegeixen “sepultura o sepulcre” en el quarantè arc del claustre nou15.

De totes aquestes dades es dedueix que el claustre dominicà gòtic, que en alguns
documents es contraposa al “claustró” o claustre menor, que només devia ser un
pati, aquell era un quadrat amb deu arcades a cada galeria, o sigui amb nou
columnes exemptes, a més de les mitges columnes adossades als pilars d’angle;
que Berenguer de Monistrol va fer totes les columnes d’una ala i tres d’una altra,
i que Antoni de Prat va obrar la totalitat de les columnes de dues ales. Només ens
queda per saber qui va fer les altres sis columnes per a completar el total, que
devien ser les que ja hi havia esculpides quan es va fer l’encàrrec a Berenguer de
Monistrol, les quals, potser, havia tallat aquell Francesc Ricolf, mestre de pedra
encarregat de donar el vist-i-plau al treball del de Monistrol.

10 – SARRET: Història Religiosa de Manresa, p. 155.

11 – Arxiu Històric Comarcal de Manresa (AHCM), fons notarial, Llibre particular del convent de frares

predicadors de San Pere Màrtir (C-25, f. 35).

12 – Ibídem, f. 38.

13 – Ibídem, f. 67.

14 – Ibídem, f. 72.

15 – Ibídem, f. 110. 93
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El claustre del Carme

En el fons notarial de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa hi ha un llibre
particular del convent de Nostra Senyora del Carme, d’entre 1348 i 138116, del
qual se’n poden extreure les següents notícies: que el 18 d’agost de 1356, Fra
Ramon Pedriça fa constar el pagament de quatre-cents sous, que encara no
s’havien cobrat, de la deixa testamentària de n’Elisa, muller de Dalmau Sacirera,
per a l’obra del claustre; que el 23 d’octubre del mateix any, Pere de Casasaia,
carnicer de Manresa, va fer un llegat de dos mil sous per al claustre major, que
ja era començat (al Carme també hi havia un claustró, com a Sant Domingo);
que el 19 de febrer de 1357, Ramon Sarrió, prior del Carme, i Esbert Muntaner,
fuster de Prats de Segarra, van convenir que aquest faria seixanta cabirons i vint
dotzenes de “fulla ab sos butgers e listons o parafulls, ab ses copades e ab ses
files sobre els permodols deves l’esgleia e els cabirons en los caps que eixiran
dejus...”, tot pel preu de quinze lliures pel treball, ja que la fusta l’havia de posar
el prior (després, en el mateix protocol hi ha diverses àpoques a compte del preu
de la feina feta); que al 31 d’agost de 1359 hi consta el contracte entre Bernat
Oller, prior, i el mateix fuster, per altres seixanta cabirons, vint dotzenes de
fulles, etc., per al claustre; que l’1 de març de 1362, Guillema, muller de Berenguer
de Rafecs, parla de la sepultura que es va concedir al seu difunt marit en el
claustre; i que, finalment, el 18 de juliol de 1366, el prior i els altres frares
reconegueren a Bernat de Guitart, sastre, la donació del setè arc del claustre
major, que era el comptat des de l’angle de la capella d’en Jorba, i li concediren
el dret de sepultura.

En un altre llibre de protocols i amb data de 12 de maig de 1413, hi ha els
capítols o contracte entre Pere Ros, frare obrer del convent, i el “mestre de pedra
e entretaiament” Ramon Fort, per a la confecció de divuit capitells i taules, pel
preu de vint sous per joc i amb el dret de “messió” de pa i vi, de servir-se
d’ajudadors i de lloçar i fer punta als estris de ferro, tot a càrrec del convent. S’hi
diu que els capitells han de ser “tals e millors” que els que hi ha a la part de la
cambra de Fra Pere Rovira, això és, “els nou ab images complides (senceres) de
aqueles istories que el dit obrer li donarà e els nou ab miges images ab fullages,
a profit (criteri) del mestre e aiximateix les taules la meitat faci ab fullages e ab

16 – Ibídem, Eclesiàstics, C-33.94
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roses, a la seva conciencia”17. Però aquest contracte no va tenir efectes, perquè
va ser cancel·lat - no es diu la causa -, per una nota posada a continuació, el 17
de juliol següent.

De tot l’anterior es dedueix  que el claustre carmelità es va començar uns quants
anys més tard que el dels Dominics; que, en els anys de referència, hi havia
construïdes dues ales, cobertes amb embigats, com a Sant Domingo,  i que, tot i
que no en sabem les dimensions, potser les podríem deduir amb una certa
aproximació, quant a la llargada de cadascuna, de l’encàrrec fet al fuster
Muntaner, de seixanta cabirons, els quals, si eren posats a la mateixa distància
d’un a l’altre, que els que en aquells mateixos anys es col·locaren per refer la
coberta del claustre romànic de la Seu - uns quaranta centímetres – i, deduïts els
cabirons corresponents als racons de les galeries, ens donaria una llargada d’uns
vint metres per a cada galeria.

Aquestes dues ales claustrals gòtiques, que no es degueren completar amb les
altres dues per a tancar un rectangle, van ser substituïdes el 160118 per les
barroques, que encara es conserven.

El que queda d’aquests claustres

De les dues construccions claustrals manresanes,  n’han quedat un gran nombre
d’elements columnaris: cimacis, capitells, fusts i bases. Dels capitells, vint són a
les Caputxines; altres vint, al Museu Comarcal de Manresa; quatre a la Morera;
altres quatre, a Sant Benet de Bages, incorporats a una llar de foc; dos, a Santa
Clara; un, al mas Sant Joan; i d’un altre, ara extraviat, sols en queda una fotografia
a l’arxiu del Centre Excursionista de la Comarca de Bages. De cimacis, fusts i
bases, n’hi ha a diversos llocs dels referits. D’altres elements de les arcades, no
se’n veuen, però si s’excavés el subsòl del convent del Carme es trobarien els
fonaments de l’antic claustre, amb la qual cosa en sabríem les dimensions, encara
que potser són les mateixes que les dues galeries del claustre del segle XVII, que
subsisteixen, i si es pogués fer el mateix sota el teatre Conservatori, es trobarien,

17 – Ibídem, Eclesiàstics, C-34.

18 –  S[oler] y M[arch], L[eonci]: “Fulls inèdits de la història de Manresa (església del Carme)”, a Setmanari

Català, VIII. Manresa, 1897, pàgs. 632-634. 95
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probablement, elements dels arcs que enllaçaven les columnes del dels Dominics
i que devien tenir forma apuntada, semblants als del convent del mateix orde, de
Girona, i amb traceries  o sense. Aquestes pedres del claustre gòtic es van aprofitar
pels constructors per a les obres de 1730, com el prior havia autoritzat en el
contracte.

De tot el material conservat, serà molt difícil i, sovint, impossible de saber si una
determinada peça procedeix d’un claustre o de l’altre. En són excepcions les
quatre columnes completes que hi ha a la Morera, que havien pertangut al de
Predicadors i que foren dutes allà
pels mateixos frares, després
d’ensorrat el claustre gòtic per a
l’edificació del neoclàssic, ja que
aquella masia fou propietat seva fins
a la desamortització. De Mas i
Casas parla d’aquest trasllat19.
També al Museu de Manresa hi ha
un cimaci d’indiscutible procedència
de Sant Domingo, perquè, una
vegada desmuntat el claustre gòtic,
va ser aprofitat per esculpir-hi un
escut de l’orde i que els frares
degueren posar en una nova
construcció. Una altra peça de la
qual sabem l’origen -el Carme- és
el capitell del Museu de Manresa en
el qual són representats quatre
personatges de mig cos, el qual va
ser trobat quan es van fer les obres
en l’antic convent, per a destinar-lo
a Alberg de Joventut, igual que una
base, que encara és allà.

1. A la Morera

19 – DE MAS Y CASAS, D. I M.: Ensayos históricos sobre Manresa. Imp. Trullás. Manresa, 1836, p. 51 de
la segona numeració.96
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Plànol
Claustre de les Clarisses Caputxines de Manresa

Capitells autèntics

Capitells d’imitació
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4. A les Clarisses Caputxines 5. A les Clarisses Caputxines

2. A la Morera 3. Al Museu Comarcal de Manresa
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Fora d’aquestes peces, la gran majoria de les altres van anar a parar a la Casa de
la Ciutat, on s’hi improvisà un museu, i d’allà, per intervenció de l’arquitecte
Soler i March, moltes a les Caputxines, a Santa Clara i a Sant Benet de Bages.
Les altres es van quedar en aquell museu i ara són en el Comarcal, fora del
capitell del mas Sant Joan, que va anar a formar part d’una paret de la fàbrica
Sitjes, del passeig de Riu i que es va trobar quan aquell edifici industrial fou
enderrocat.

De tots els elements columnaris conservats, els cimacis fan de 32 a 39 cm de
costat a la part de dalt, els que no s’integraven en un pilar, i per la part de baix
tenen les mateixes mides de la part alta del capitell, i de gruix fan d’11 a 14 cm.
Els capitells fan de 33 a 39 cm d’alçada, per 24 a 29 d’amplada, a dalt. Els fusts,
que són de secció quatrilobada, tenen una llargada de 79 cm els de les Caputxines,
i de 152 els de la Morera, i tots, una amplada de 18,5. Les bases són de mides
molt diverses. Aquestes diferències de mides de les peces fan suposar diversa
procedència o disparitat d’autoria. Quant a la llargada dels fusts, tot i que no en
sabem l’originària, sembla que els de les Caputxines - el grup més nombrós -
degueren ser escurçats per adaptar-los a l’edifici, perquè la teulada que hi havia
fins l’any 1936 a sobre de la columnata, o el terrat actual, si els fusts haguessin
estat més llargs haurien interceptat les obertures del pis de sobre. Probablement
la llargada originària ens la donen els fusts de la Morera - 1,52 cm - , perquè no
és versemblant que els frares fessin fer uns nous fusts per a unes columnes que,
en aquella masia, només podien tenir una utilitat secundària. També tenia una
llargada semblant, si no igual, el de la creu del Pont Nou, segons es veu en una
fotografia antiga.

L’esculturat de les peces és d’interès per la iconografia, l’ornamentació, les
influències que denota i la mena de treball dels lathomi o lapicides que les obraren.

Començant per la descripció dels capitells, que són les peces més interessants,
n’hi ha que són de tradició romànica, com els de la Morera, tres dels quals tenen
a la part superior unes aus de colls entrellaçats, semblants a uns de la cripta de
San Esteban de Sos, aus que s’alternen amb caps humans, i a la part de baix hi
ha unes fulles rígides i molt estilitzades, iguals a les de molts capitells de finestres

99
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6. A Sant Benet de Bages 7. A les Caputxines

8. A les Caputxines 9. Extraviat (Foto CECB)
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coronelles del segle XIV (fig. 1); en un altre de la mateixa masia hi ha un cap
humà a la part superior, a punt de ser engolit per un monstre de testa dimoníaca,
el cos del qual s’estén per les dues cares de la peça (fig.2). Uns altres, també de
tradició romànica, són: un amb unes aus amb ales esbalaïdes, del Museu Comarcal
de Manresa (fig.3); el de les sirenes alades, del capitell 24 de les Caputxines20

(fig. 4) i el 27 del mateix convent, amb la representació del Pecat Original:
l’arbre fruiter, entre Adam i Eva de cos sencer (fig. 5); però al mateix capitell hi
ha una mena de fera asseguda i una persona dreta, que du vestits folgats i aguanta
un bordó amb les dues mans, imatgeria que ja no és romànica.

Un grup bastant nombrós és el dels decorats únicament amb fulles o vegetals,
representats de manera naturalista, com el de les branques d’alzina, a Sant Benet
de Bages (fig. 6); el totalment ple de rams foliats, però que encara té una
reminiscència romànica en el caparró del vèrtex, exposat en el Museu de Manresa;
un de fulles estilitzades, a les Clarisses Caputxines, finament treballat (capitell
3)(fig. 7); un altre al mateix claustre, amb un fullam dentat, d’un esculpit molt
nerviós (fig. 8); i un de fulles de limbe tripartit, molt nervades i  que es desprenen
de llargs pecíols, desaparegut i del qual només en queda una fotografia (fig. 9).

Un altre grup de tema vegetal, també ben gòtic, és el de fulles grans, només una
a cada angle del capitell i que tenen el limbe suaument ondulat, al claustre de les
Caputxines, però que també es poden veure en la decoració del portal sud de la
Seu i al de l’església de Sant Domingo, de Puigcerdà; uns de fulles palmisectes
(capitells 12 i 16 de les Caputxines) (fig. 10); altres, de vores punxents, com les
del grèvol (capitell 5) (fig. 11) o amb nombrosos cargolets (número 6), del mateix
convent.

De diferent factura i tema són dos que hi ha a Sant Benet de Bages: l’un amb
pàmpols i raïms i l’altre amb dues branques verticals i fulles en dos caulicles,
molt artificiós.

De forma única és el 4 de les Caputxines, amb la simulació d’una arquitectura
gòtica i uns animalons  que no sabem què eren, perquè tenen els caps trencats
(fig. 12).

20 – Enumero les columnes d’aquest claustre començant per l’angle nord-est i seguint d’esquerra a dreta,

mirant des del centre del pati, com es veu en el plànol de la pàgina 97. 101
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En un capitell que hi ha a Sant Benet de Bages hi tornem a trobar un tema d’arrel
mitològica: el tritó i la sirena marina, però allà, aquesta no es refiava dels seus
cants per atreure els navegants, sinó que s’embellia amb pinta i mirall (fig. 13).

Un altre exemplar, únic per la seva iconografia, és el 25 del convent de les
Caputxines, amb la representació d’un monjo amb mig cos de bou, en una cara
(fig. 14), i amb cara de gos, en una altra: una sàtira que, als seus temps, devia ser
entenedora per als frares del convent on estava ubicat.

Una innovació en la representació de figures humanes en aquestes peces, demanada
expressament en un dels contractes d’obra dels quals he parlat abans, és el de les
persones de mig cos, com es veu en un capitell de Santa Clara; en el dels homes
amb filactèries, del Museu de Manresa; en el de les santes coronades, del mas
Sant Joan; en un altre de Santa Clara, en el qual les dones no duen corona i en el
23 de les Caputxines, amb les santes Caterina i Eulàlia (fig. 15), que són les
úniques identificables en tot el material conservat. També pertanyen a la mateixa
sèrie les mitges figures de monjos i frares, barbuts o mecs (no pas monges, com
s’ha dit), del capitell 23 de les Clarisses Caputxines (fig. 16) i un amb un bisbe,
del Museu Comarcal de Manresa.

Amb representació humana de cos sencer hi ha el número 2 de les Caputxines,
on un frare és temptat per un diable que li sona un corn a l’orella. En el número
7 un religiós és amonestat per un altre, ambdós figurats només de genoll en
amunt. I en el 28 hi ha un personatge barbut, amb una porra a la mà i el vestit
arromangat perquè una altra persona que du un pot de farmàcia li faci una untura
als darreres: és, potser, una simbolització grotesca de la Medicina (fig. 17 i 18).

També de faisó grotesca i poc adient per a un claustre conventual és l’escena del
capitell que aguantava la creu del Pont Nou, exposat en el Museu Comarcal de
Manresa, on un home acotat, d’esquena i nu de cintura en avall, atreu una monja
tibant-li la toca.

De tota la sèrie de capitells, només n’hi ha un d’heràldic: és al convent de Santa
Clara i s’hi veu un escut gòtic amb un sol de raigs corbats, com el que hi ha en
una llosa sepulcral trobada al Carme, i d’allà deu procedir.
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10. A les Caputxines 11. A les Caputxines

12. A les Caputxines 13. A Sant Benet de Bages
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14. A les Clarisses Caputxines

15. A les Clarisses

Caputxines

16. A les Clarisses Caputxines
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Tota aquesta temàtica naturalista,
caricaturesca, monstruosa i satírica,
ben gòtica, fou aleshores una novetat
al Bages i cal posar-la en relació amb
l’obra del claustre de Santes Creus, que
fou on s’originà, claustre que fou
començat l’any 1331 pel mestre anglès
Reinard Desfonoll i acabat deu anys
més tard. Els companys o ajudants de
Desfonoll, que era gent del nostre país,
no sembla pas que es traslladessin
després a Manresa per a treballar-hi,
sinó que sembla més probable que els
lapicides bagencs obtinguessin
dibuixos que els servissin de models o
d’inspiració per a llurs obres
manresanes, com també
representacions semblants, de pagesos,
reis, dones, etc., de mitja figura, que
es troben en les ales gòtiques de la

17. A les Clarisses

Caputxines

18. A les Clarisses

Caputxines
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planta baixa del claustre de Ripoll, construïdes entre 1348 i 1408 per gent que
no procedia pas de Santes Creus. Alguns dels models devien caure en gràcia,
com el de la probable sàtira de la Medicina, reproduït en una mènsula d’un
finestral del palau del Rei Martí, de Poblet, esculpit de manera exquisida per
Francesc Salou l’any 1401, o el de la sirena marina amb mirall i pinta que, a més
de Manresa i Ripoll, es troba també en un capitell del claustre de Montserrat,
obra gòtica tardana, del 1476.

Quant als cimacis de les columnes, se’n conserven cinquanta-sis, decorats amb
fullatges i flors, a la manera dels romànics, però també amb fauna naturalista o
fantàstica: animals de cos sencer, lleons, amfibis, serps alades, també la sirena
presumida, etc., tot adaptat a la forma allargada i de poca alçada de les cares de
les peces.

Les bases columnàries, de formes diverses, són ornamentades amb fulles, flors,
estrelles dins de cercles, tors i escòcies en degradació, etc.

Tot el què s’ha exposat anteriorment és el què es pot dir,  per ara , dels desapareguts
claustres gòtics manresans, la visió  retrospectiva dels quals sembla que hauria
de ser una que ens acostés a la que ens proporciona el claustre de Sant Domingo
de Girona, amb arcades esveltes, de punta d’ametlla, encara que amb columnes
aparellades,  o el de Sant Francesc de Palma de Mallorca, de columnes soles,
com eren les que tenien els  claustres manresans, i no pas la visió que ens ofereix
la reconstrucció feta a les Caputxines de Manresa, amb columnes escurçades i
arcs ceràmics de mig punt.

La destrucció dels claustres gòtics manresans i llur substitució per altres,
classicistes, com també va passar amb el romànic de Solsona i es volia fer amb
el de Sant Benet de Bages, va ser una gran pèrdua, no sols per la ciutat, sinó,
també, per a la història de l’art medieval català, en la qual haurien figurat com
uns monuments de qualitat notable.
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Reconstrucció hipotètica d’una ala del claustre gòtic de Sant

Domingo, amb les dades certes de la llargada de l’ala i mides i

nombre de columnes. En puntejat, el claustre del segle XVIII.
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ACTIVITATS
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