
ES RELIGIOSES BERNARDES 
AL GIRONES 

— Enric Mirambell i Belloc — 

es mondes cistercenques, Je Tarde 
de Sant Bcrnat, sota la regla de 
Sant Benec, vingueren a estahíir-se 
en el barri del Merc;id;il de Girona, 

<:• ara fa justament cinc-cents anys. 

No es tractava pas d'una fundació 
nova, sino del trasllat d'una 
comunitat ja existent; trasílat que 
aquella comunitat va fer amb totes 
les seves pcrcinences. 
Les montees bernardes tenien el ,seu 
monestir de Sane Feliu de Cadins a 

Z* '̂ la població empardan esa de 

Gabanes. 
La segona meitat del segle XV fou per a les cerres de rEmpordá 
una época molt Eiioguda. La guerra afecta fortatnent aquella 
contrada i comprometía constantment la seguretat deis seus 
babitants. El pas d'exércits d'un cantó a l'altre; les accions 
bel-liques que constantment s'anaven produint; les dcstrosses en 
eís béns materials; el perill que afectava la integritat de les 
persones; tot aíxó no ajudava pas a mantenir un ambient 
propict perqué una comunitat contemplativa, i sobretot una 
comunitat femenina, desenvolupés normalment la seva vida de 
treball i de pregaria. 

E! monestir de Gadins patí totes les conseqüéncies d'aquesta 
situació i el mateix edifici experimenta despertectes i vcié 
seriosament afectada la seva integritat material. 

Arriba un moment en qué la couiunitat es veié obligada a 

qüestionar amb el major realisme la seva permanencia en aquella 
casa on bavien fet una estada secular. Reunida la comunitat, 
resolgué gestionar el seu trasllat dins els murs de la ciutat de 
Girona, on la seva seguretat es trobaria garantida. 

El trasllat a Girona 

El 3 de febrer de l'any 1492 se celebra la reunió capitular, 
sota la presidencia de la mate abadessa, que en aquella 
avinentesa era D. Mundina de Struc. A la convocatoria 
assistiren totes les religioses prufesses que en aquell moment 
integraven la comunitat. Els seus noms eren: lolanda de Biure, 
priora; Sfrusa de Struc, sots-priora; Isabel Terrades, Leonor 
Vilanova, lolanda de Struc, Diana Torroella, Jeronima Gaxás, 
Jeronima Villulba i Rafela Millars. 

En aquelis momcnts, podem considerar que es tracta\'a d'un 
monestir important, ja que, a les deu monges professes que 
s'enumeren, cal afegir-lii tota la resta de personal, que com a 
mínim duplicava el que bem detallat. 

Per tal de portar a terme les gesttons encaminades a fer 
efectiu el trasüat, nomenen una comissió integrada per les 
religioses Strusa de Struc i Leonor de Vilanova, que actuaran 
com a procuradores de la comunitat. S'hauran de preocupar 
d'obtenir les lletres apostoliques que autoritzin el trasllat. 
Hauran de tractar el tema amb el prelat diocesa, amb el capítol 
catedralici, amb els jurats i el consell general de la ciutat de 
Girona; i amb totes aquelles entitats i persones que, d'una o altra 
manera, hagin de teñir incervenció en l'afer. 
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Les esmentades procuradores son autoritziidcs per 

iicceptar les ¡dmoines i suhvencions que puguin rebrc 

del senyor Bisbe de Girona, de la universitat de dita 

ciiitiu i d'altres entitars o persones, ranr eclesiastiqíies 

com civils. 

També reben Tencarrec J 'establir una concordia amb el 

rector del Mercadal i amb els clerjíues i t)brers laics de la 

parroquia de Santa Susanna, sobre la manera, forma i condicions 

d'iirilit:ació del temple parroquial per celebrar-bi, amb tota 

Ilibertat, els actes de cuite que comporta la vida monástica. 

El güve rn m u n i c i p a l de G i r o n a cons ide r a mol t 

favorablement la proposta d'instal-lació de la comunitat dins el 

recinte urbá, en creure que la ciutat rebria un ;̂ 'ran bé espiritual 

de la presencia de la comunitat monástica. 

El 27 de mar*; d'aquell mateix any, els jurats de Girona 

dirigeixen una súplica al Papa, on exposen les dificultáis en que 

viuen les relifíioses de Cadins en les so.smof,'udes terres de l'Emporda; 

i precisen que l'antic moncstir es troba en 

part enderrocat. Asseguren que, dins la 

ciutat emmurallada, les mon):;es rrobaran 

la tranquil-litar necessaria per practicar, 

sense sobresalts. la vida que els bi és 

propia. Manifesten que l'erari municipal 

s'ba vist molt afectat per les i^uerres que 

ha sofert la ciutar; la qual cosa impedeix 

que en aquests momenrs el iio\'ern 

municipal puyui atendré degudament leu 

despeses que ocasionara !a construcció 

del nou monestir. Demanen finalmcnt 

que la Santa Scu aiitt^ritii l'aplicació a 

aquesta obra de cinc-cents ducats d'or, 

p roceden ts de les rendes de la Pia 

Almoina del Pa de la Seu. Es ía constar 

que es disposa de l 'aquiescencia de! 

senyor Bishe, del capítol catedralici i del 

preposit de l'Almoina. 

Al mate ix teinps les au i i í r i t a t s 

munici]ials gironines es dirijieixen al 

c a n o n g e Francesc de San t M a r t í , 

ardiaca de Besalú, dipnitat de l'Església 

de Girona, que alesbores residía a Roma, Li 

sup l iquen que taci a r r ibar al S a n t Pare L'c^iulcsta del 

l'esmentada petlció que li fa la ciutat. 

En la mateixa data acorden els jurats i els 

seus adjunts aplicar la quantirat de \'uitanta Iliures a les despeses 

que ocasionará la instal-lació del monestir a l'inrerior de la ciutat. 

Les gestions varen donar bon resultar d'una manera qairebé 

immediata, ja que el dia 9 d'abril el preposir de rAlmoina. Pere 

Grau de Terrades, consigna per a les obres del non monestir la 

quanritar de 500 ducars, que es íaran efectius per anualirats. de 

100 ducats cadascuna. Es ía constar que es disposa de l;i degiida 

aprovació del Papa, del bisbe, del capítol de la Catedral i deis 

jurats de la ciutat. 

El dia i 1 del mateix mes d'abril, els jurats i els seus adjiínis 

ían donac ió a la conuinirai de Cadins , que es traslhkla al 

Mercadal de Girona, d'unes cases i liorts que s'han designat o es 

designaran. Posen com a condició que quan l'ahadia, 

la clausura i el claustre siguin edificáis i aptes per 

acollir dignament la vida conventual, la comunitat 

s'bi traslladará, amb totes les pertinences, ornaments, 

joies i béns mobles que posseeix el monestir. L'incompliment 

Ll'aquesta clausula seria penalitzada amb la penyora de mil florins 

d'or, que serien destinats la meitat a la ciutat, una quarta part a 

riiospiral, i la quarta part restant a la cort. 

En compensació d'aquesta donació de terrenys, el monestir 

fará apoca de cent Iliures a favor de la ciutat. 

T a m b é a judaren e c o n o m i c a m e n t al nou e s t a b l i m e n t 

numás t i c el cava l l e r Joan de Sar r i e ra i el nob le Baldir i 

d'Agullana. 

Joan de Sarriera era nebot del cardenal Margarit. Tenia la 

seva casa senyorial al carrer de Ciutadans i en aquelis moments 

estava construint el castell de Palau-sacosta, editici conegut avui 

per "Les torres de Palau». Joan de Sarriera tenia molt bones 

relacions amb la comunitat jueva de 

G i r o n a , a la qual bav ia a juda t i 

p ro t eg i t . A q u e l l ma te ix any, els 

a d m i n i s t r a d o r s de l ' a l jama, en el 

moment immediat a l'exptilsió, teten 

donatiu a Joan de Sarriera deis terrenys 

de la muntanya de Moncjuíc, on tenien 

el seu c e m e n t i r i . D o n a c i ó que 

manifesten expressament que respon a 

les atencions que d'ell bavien rebut. 

Per la seva part, la familia Agullana, 

que t en ia el seu casal en el mal 

a n o m e n a t palau del Vescomta t , 

intervingué notor ia inent en ia vida 

ciutadana. Prop de cent anys després 

f-V deis te ts que es tem t r a c t a n t , els 

Agullana gestionarien la vinguda a la 

ciutat deis pares jesuítes. Facilitarien 

terrenys de la seva propietat, annexos al 

seu palau, per edificardii la residencia 

tlels religiosos de la Companyia de Jesús. 

El nou monestir 

monesiirdeCabancs. El 10 dVK-tuhre d'aquell mateix any 1492, 

que era un dimecres, el Bisbe Berenguer de 

Pan procedeix a la benedicció i instal-lació 

del nou emp!ai ;ament del monest i r . El prela t , revesti t de 

pontifical, i acompanyat de tot el clergat de la parroquia del 

Vlercadal, presidí un acte solemníssim al qual eren presents els 

jurats de la ciutat, moltes personalitats civils i militars i un 

nombrós concurs de fidels. 

El monestir queda\'a ja installat en el Mercadal de Girona, 

ben a prop ilel temple parroquial i.Íe Santa Susanna. El mateix 

temple servirla per celebrar-hi els actes de cuite de la comunitat 

monástica. No consta pas documentalmcnt que ios per csralviar 

el cost de construir i mantenit un temple propi; pero licm de 

suposar que deuria ser així. El trasllat de Gabanes a Girona es 

realit:a\'a en un momeni en que la siruació económica del país i 

Revista de Girona / mim. ! ^^ noveinbre - de^euilire !'-l'-'2 61 |ó4l 



de les divcrscs iastitucions no era pas {̂ aire bona. Les 
guerres continuiidcs que havien assdiat durant diverses 
decades les enmarques jiiroiiines, qut? van afectar d'una 
manera especial FAk Emporda, i també la mateixa 
ciiitat de Girnna, nn solamcnt havien ocasionat insetiurecac 
personal, sino tambe ruines materials i perdues en els bén.s i en la 
prodúcelo. 

La mateixa comunitat cistercenca tenia diticultats per a la 
percepció d'alí;iines de les rendes que li eren indispensables per a 
la seva subsistencia. Difícilment, dones, podia atendré despeses 
de noves construecions que no fossin imprescindibles per al 
digne habitacle de la eomunttat. 

El govern municipal de Girona es trobava en una situació 
semblant de penuria, tal com ho ta constar en diversos 
comunica ts. 

El veinatge del nou monestir amb el temple del Mercadal 
permetria una inrercomunicació que tacilitava a la comunitat el 
pas al temple scn.se necessitat de sortir 
al earrer. Detall que en aqueíls temps 
era imprescindible per a una comunitat 
de clausura. 

Així, les mondes disposaren del seu 
ct>r en el temple parroquial i pot;i-'t̂ ren 
organitzar les seves celebracions amb 
tota Ilibertat. 

Per altra part, la parroquia també 
rebé heneficis d'aquesta utiliczació, ja 
que les monges realitzaren, amb carree 
al seu peeuli, importants millores. Hem 
de notar que en aquells moments la 
parroquia del Mercadal deuria ser mes 
aviat pobra. Atcnia un barri d'bortolans, 
terrissaires i petits artesans; i una bona 
part del seu territori era encara per 
edificar. No es por pas comparar aquella 
comunitat parroquial amb ia que hem 
conegut fa uns anys eom una de les mes 
poblades de tot el bisbat. 

El monestir, tot i no constituir pas 
una potencia económica i de passar per 
unes circumstancies diffcils, sempre po<;ué aplicar 
algunes rendes o espoliaeions a millorar el temple 
per a major dignitat del cuite. En general, abans i 
ara, les comunirats monastiques han trobat 
sempre alguna disponibilitat per atendré !a solemnitat del cuite, 
encara que sigui estrcnyent la quantitat o la qualitat de la seva 
atenció alimentaria, que sempre ha estat frugal i austera. 

D'aquesta manera s'ana desenvokipant l'activitat monástica 
en aquell barri del Mercadal, barri que aniria evolucionant fins 
convertir-se en una zona important de la vida ciutadana. 

En la historia del monestir gironí hi hagué temps per a tot. 
Moments de rranquil-litar i hores de preoeupació; dies de joia i 
períodes de erisi. Situacions fácils i altres de difíeils. 

Les monges varen abandonar Gabanes per fugir de les 
eonseqüéncies de la guerra, i dintre deis murs de Girona també 
hagueren de patir implieacions deis fets hél-lies. 

El campanar de les Bcnmrdcs, 

a Ciirona. 

En el segle XVII la comunitat monástica 
experimenta una protunda erisi de personal, fins al 
punt que, quan l'any 1674 morí l'abadessa Anna de 
Viianova, restaren només dues monges professcs; i 

ttitcs dues eren eegues. Hem de teñir en compre que formaven 
part de la comunitat les anomenades "escolanes», religioses de 
categoría inferior, que no feien la mateixa professió, i per tant no 
podien accedir ais carrees de govern del monestir, ni teñir vot, 
quan es tracrava d'elegir les candidates. 

En aquella avinentesa no es pogué procedir a l'eleeeió 
d'abadessa per manca de candidara idonia i de quorum electoral. 
Per tal que el monestir tingues continuitat, el govern municipal 
es dirigí al vicari general de l'orde per demanar una solueió. La 
solució consistí en la vinguda d'unes monges de Vallbona, 
monestir del mateix orde del Cister. Tres monges de Vallbona 
vingueren a reforjar la comunitat gironina. 

El trasllat de Vallbona a Girona de les tres monges no era, en 
aquel! temps, cosa fácil. Ni pels mitjans 
de comunicació de qué es disposava, ni 
peí concepre que es tenia de la 
clau.sura. 

Vegem com es realitza Toperació: 
El Jia 7 d'abril de 1675 partí de 

Girona un capellá anomenat mossén 
Bernat Puig, amb les assisténcies 
necessáries. A Barcelona prengué un 
corxe i seguí el viatge aeompanyat de 
Na. Maria Potan, el Pare de Joan de 
Peguera i el senyor Diego Despatau. 
Arribats a Vallbona, descansaren uns 
dies. Seguidament, emprengueren el 
viatge camí de Girona, acompanyant 
les tres monges. S'afegiren encara a la 
comitiva un altre sacerdot i el senyor 
Francesc de Sulla, que pels cognoms es 
po: deduir que era familiar d'una de les 
tres religioses que anaven a incorporar
se a la comunitat gironina. Aquest 
senyor habitava la nostra ciutat i 
podríem aventurar que aquest parentiu 

bauria influ'íc en la dectsió del trasllat. 

La comitiva arriba a Girona el 31 de maig 
de! mateix any 1675, després d'haver passat 
per Montserrat i per Barcelona. Recordem 

que era el 7 d'abril quan s'organitia l'expedició. Gairebé dos 
mesos va durar aquest viatge d'anada i tomada. El mateix viatge 
que ara podríem fer en un sol dia. 

Les monges recent arribades passaren tres o quatre dies 
allotjades a la casa del senyor Francesc de Sulla, mentre 
s'assenyalava el dia de la seva solemne recepció en el monestir. 
Mencrestant visitaren les esglésies de la ciutat. 

L'acte d'entrada de les tres religioses al monestir es féu amb 
gran solemnitat. El presidí el senyor Bisbe i hi assistiren 
representacions del govern de la ciutat i molrs fidels, 

L'endema es procedí a l'eleeeió de la nova abadessa, en la 
persona de D. Isabel de Rimhau i de Sulla, una de les tres 
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religioses vingudes Je Viillbonií. El trasILu J'^quiísres 
Eres religioses costa a la comunitac h notable tjuancitat 
de cinc-centes vinr-i-Jues Uiiires. 

Quan s'anava a norniiiIit:ar la vida del munestir 
.sohrex'insué una nova diticLiltac. Un mes deis repcrits ciinflictcs 
amh el püís veí; i Girona, coin a ciurat de pas, es veu atacada i 
assetjada per un cxercit ttancés. Les tropes in\'asores havien 
ocupar el punt estrategic de MontjuVc i la ciutat es trobava molt 
directament amenazada. Davant la inccrcitud de la sttuació, les 
tres monfíes rtcenrment vingudes es refugiaren a Barcelona; pero 
ais vuit dies la ciutat es lliura d'aqucll perill, scgons diuen les 
croniques, gracies a la protecció de Sant Narcís, i les religioses 
tornaren a incorporar-se al monestir del Mercadal. 

Ben pues anys visque l'abadessa Rimbau, i l'any 1679 s'hagué 
de procedir a l'elecció de la seva successora. Pero aquesta elecció 
no resulta pas pacífica. Només la priora tenia mes de quaranta 
anys d'edat, condició exigida per accedir a la dignitat abacial. 
Pero es veu que la comunitat, o la 
majoria de les components de la qual, 
no estava d'acord anib el nomenament 
de la priora; per aixó, al mateix temps 
que es demanava la designaciií del 
monjo que havia de presidir l'elecció, 
se soMicitava la dispensa d'edat per la 
qual pogués resultar elegida. Aquesta 
dispensa s'obtingué sense cap diíicultat. 

En aquella avinentesa tenien dret a 
vot sis religioses, de les quals dues 
a'incllnaren a favor de la priora, mencre 
que les quatre restants votaren D. 
Jacinta de Riquer. Una i alera bavien 
vingut de Vallbona de les Monges, 
juntament amb la difunta abadessa. 

La priora protesta formalment, i va 
aMegar que, havent-bi una candidata 
que superava els quaranta anys d'edat, no 
hi havia lloc a soldicitar la dispensa. 
Pero, tot i que la reclamació arriba a les 
mes altes instancies, no obtingué 
l'anuMació de la designado ja realit^ada. 
1 així la senyora Jacinta de Riquer fou posada en 
total i completa possessió de l'abadia. FU<;ÜÍUI de l'csglésia de Lis Bcnmrdus, 

El segle XVIIl 

Al coméntament del segle XVIll ingressaren un bon nombre 
de noves religioses. En repetides ocasiones es nota la presencia 
en la comunitat de dos o mes membres de la mateixa familia. De 
la mateixa manera que s'anoten els ingressos, també es fan 
constar les deíuncions. I també, per aquells anys, s'anota que una 
religiosa deixa l'habit, per contraure matrimoni amb un ciutada 
de Barcelona. 

El ISdegencrde 1710, Farxiduc Caries d'Áustria, que, per a 
una part deis espanyols i per a una majoria deis catalans, era 
Caries III d'Espanya, en una estada a la ciutat visita el temple del 
Mercadal, a fi que les monges cistercenques poguessin besar-li la 

ma; cosa que feren a través de la reixa del cor, mentre 
el rciai personatge estava assegut en una cadira de 
baqueta, col-locada arran del cor. 

El 7 de novembre de 1716 morí l'abadessa Jacinta 
de Riquer; era la darrera que quedava de les tres monges 
vingudes quaranta anys entere de Vallbona, per garantir la 
continuítat del monestir gironí. La nova abadessa, D. Joana de 
Barucell, que fins aquell moment detenia el carree de priora, ja 
era de les que havien ingressat posteriorment a aquella 
passatgera crisi. 

El segle XVIII és un període de vida florent per al monestir. 
No escassegen les vocacions. Ingressen religioses pertanyents a 
famílies distingides i adinerades de la ciutat. I amb donatius 
d'aquestes lamílies i amb les deixes de les monges que van 
morint es creen nombrosos aniversaris que representen una 
intensificació del cuite. S'adquireixen joies i objectes per al cuite 
com cambé vestuari litúrgic. I s'atén degiidament al sosteniment 

de la comunitat. S'adquireix un 
reliquiari de plata, per ostentar la 
reliquia de Sant Bernat. Posteriorment 
el mateix reliquiari es fa daurar. Es 
renova el cadiram de! cor... 

El 26 de juliol de 1748 fou elegida 
abadessa D. jeronima de Colomer i de 
Cruílles. Presidí Pacte de l'elecció 
l'abiit de Sant Pere de Galligants. Pocs 
dies després l'eiectii rebé la benedicció 
abacial de mans del bisbe de Girona. 

Aquesta abadessa era germana del 
noble Ignasi de Colomer i de Cruílles, 
que funda a les seves expenses la Casa de 
Misericordia de Girona. Institució 
benéfica que, uns anys mes tard, fou 
ampliada peí bisbe Tomas de Lorenzana i 
es transiunná en el Reial Hospici. 

Continuaren les millores en el 
cuite i en la dotació del temple. 

Les relacions amb la parroquia 
anaven transcorrent amb pau i tota! 
normalitat. Les monges usaven el 

temple parroquial amb plena Ilibertat. Hi 
realitzaven millores a carree del monestir i 

aGinma. rebien per part de la clerecía parroquial 
l'atenció espiritual que Porde requereix. 

Pero a mitjan segle XVlll es trenca la bona harmonía que 
fins aquell moment havia exiscit. Per tal de posar les coses en el 
seu lloc i escatir quins eren els drets de cadascuna de les parts, es 
volgué consultar la concordia que s'havia firmat i establert l'any 
1492, entre la comunitat monástica i la parroquial. Pero aquell 
document, que era notori que havia existít, no es troba en l'arxiu 
del monestir ni en el parroquial. 

S'intenta per tots els mitjans aconseguir el document perdut; 
pero tot fou en va. 

Les diferencies entre les dues parts no portaven camí de 
solucíonar-se facilment, i es temía haver d'entaular plets; cosa 
que la comunitat de cap manera no desítjava. 
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L'afer nrrihá a les mes altes esferes, de manera que 
l'any 1766 el senyor Bisbe rebé una carta i cédula del 
reí Caries 111, per la qual se Tinstava que intervingués 
per aconseguir que la comunitat monástica i la 
parroquia establissin una nova concordia. I en el cas que aixo no 
fos possible, que les monges edifiquessin una església propia, 
separada de la parroquial i amb entrada directa des del carrer. Les 
rcligioscs, d'acord amb la disposició reial, optaren per la solució 
que consideraren mes tacil, que era la de bastir un temple prupi, 

Uesglésia propia 

L'abadessa, amb el vot unánime de la comunitat, prengué la 
decisió d'emprendre l'ohra nova. Decisió que meresqué ei 
beneplíicic de ¡a ciutat i deis fidels addictes al monestir. 1 es 
determina que el nou temple s'anomenés de Santa María de Cadins. 

En aquella circumstáncia tan imporatnt era abadessa D. 
Marianna de Ciurana i de Fontdevila. 

La gestió i la cnnstrucció es 
portaren amb una rapidesa 
extraordinaria. En el recinte del 
monestir no bi bavia lloc idoni per a la 
nova construcció, fet que obliga a 
adquirir unes cases i uns rerrenys que 
aírontaven amb l'edifici monastic. 

El 26 de gener de 1768 es procedí a 
la benedicció del solar i a la coMocació 
de la primera pedra del nou edifici, en 
un acre solemníssim, en el qual oficia, 
en represencació del prelat, el canonge 
de la Catedral, Don Oalmau de 
Ciurana, que era gemía de l'abadessa i 
també de la priora, D. Dionisa. 

Les obres de construcció continua-
ven a bon ritme, de maneni que, haveni 
comeni;ar el 26 de gener de 1768, 
acabaren la nic del 18d'agostde 1770. 

Pero l'obra no es eonsiderava pa.--
acabada del tot, sino en el que era 
essencial per poder comen9ar a practicar-
hi el cuite, i així ptxler prescindir de l'ús del temple 
pamxiuial; ús que bavia estievingut contlictiu. 

En la nova construcció, es disposava també 
d'una casa annexa que estaria a disposició de la 
senyora abadessa. Una altra casa, també contigua al temple ser\'iria 
d'babitacle a un cclesiástic que estaria al servei de! temple monacal. 

Totes aqüestes obres es fetén a carree del monestir. Es fa 
constar que els directors i guies de la nova editicació ban estat 
els germans de l'abadessa D. Marianna de Ciurana. 

Quan les obres eren a punt d'acabar-se es procedí a 
normalitzar les relacions entre el monestit i la parroquia del 
Mercadal. Per tal de preparar la concordia, primerament es 
reuniren, en presencia del senyor Bisbe, el canonge Dalmau de 
Ciurana i el senyor Llátzer Camps, en represenració del 
monestir; i per part de la parroquia, el rector. Doctor Andreu 
Berga, acompanyat deis obrers laics. 

El iiiünt-'ítir de les Bcnmrdes, 
aSalt. 

Posteriorment, en el parlador dit de l'abadessa, del 
mateix monestit, es reuniren les nou monges professes 
que integraven la comunitat, amb el rectot i obrets del 
Mercadal; i davant del notari Pere Sala i deis 

lestimonis previament convocats es tirmá la concordia. De les 
nou monges esmentades, tres eren germanes Ciurana i tres 
germanes Caramany. 

En aquesta concordia la comunirat monástica renunciava a 
tot dtet que pogués teñir sobre Tus del temple parroquial. 

Per la seva part, el rector renuncia, en nom propi i en el deis 
seus successors, a tots els drets parroquials que pogués teñir sobre 
la comunitat i les persones que hi convisquin. 

Amb aquesta concordia es resolia detinicivament la situació 
contlictiva entre la comunitat parroquial i la monástica, sense 
necessitat de pledejar. 

El dia 18 d'agost de ¡770, a les set del matí, un representant 
del senyor Bisbe beneí la nova església i hi celebra per primera 

vegada la santa missa. A les dotze del 
migdia la comunitat es traslladá 
ritualment des del temple del Metcadal 
al nou temple monastic. 

La crónica h constar que en entrar 
en el nou recinte sagrat les monges 
restaren meravellades, per tractar-se 
d'un edifici que reunía millors 
condicions del que elles suposaven. 

A les set de la tatda d'aquell mateix 
18 d'agost quedava el nou temple 
completamenc disposat per celebrar-hi, 
per primera vegada, la festa de Sant 
Bernat. L'altar major, amb el cambril 
presidir per la imatge que les monges 
havien portat de Cabanes. Els quatre 
aitars iaterals, amb els seus recaules 
tinament esculpits. La imatge de la 
Verge portava un vestir de gran 
qualitat. Tots els aitars eren omats amb 
abundancia de tlors i ciris. Les parets 
cohetees de domassos. 

El dia 19 d'aquell mes d'agost es 
traslladá el Santíssim des de la Catedral fins a 
la nova església de Santa María de Cadins. 
L'acte adquirí un gran ressó ciutadá. La 
comitiva s'organír:á amb el mateix catácter 

que cada any tenia la ptocessó de Corpus. Previament el govem 
municipal ordena un pregó per invitar tots els ciutadans. La 
comitiva era precedida pels gegants, nans, dtac i mulassa. Hi 
assisciten els gremis i cotporacions; les comunitats religioses 
masculínes en aquells moments establertes a la ciutat. el Capítol 
catedralici i el de la Coblegiata de Sant Feliu, la capclla de 
música de ia Catedtal i les autoritats civils. 

E! dia 20 d'agost, la primera festivitat de Sant Bernat celebrada 
en el nou temple comeni^á a les quatre de la marinada. Des 
d'aquesta hora tins a les dotze del migdia se celebtaren 
contínuament quatre o cinc misses simultánies. Es calcula que en 
aquella diada se celebtaren en el nou temple unes vuitanta misses. 
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A mig m;irí hi hayué utici solemne, celebrar per 
canonges de la catedral, interpretanr la part musical la 
canturía de la mateixa seu. A la carda, ftinció soiemne, 
amb exposició del Santíssini i sermó a carree d'un frare 
francisca. Tot el dia l'església es velé concorreguda J'una gran 
gentada vinguda de tots els barris de la ciutat. 

Dia rere dia la nova església s'anava enriquint, tant peí que 
fa a deixes per celebració d'aniversaris, coni en objectes i 
mobiliari per al cuite; i cambé amb valuoses joies per al cuite o 
per rornamentació de la imatge de la Verge. 

El segle XIX 

Hem vise com el segle XVlil constituía una etapa florenc de 
la vida del monestir. En canvi, el segle XIX sera una época de 
diíicultats; en certa manera representara el preludi de la fi del 
monestir en el barri del Mercadal. 

Al comen^ament de segle el nostrc 
país, I d'una manera molt particular la 
ciutat de Girona, pateixen les 
conseqüéncies de la Guerra del 
Francés. A mes de comportar toces les 
calamitat,s i soírimencs inberencs a 
qualsevol conflicce bél-lic, coincideix 
amb una transformació ideológica que 
afectara decisivament les condicions de 
la vida monástica al nostre país. 

El mes de juny de 1808 la ciutat de 
Girona i les terres del seu entorn 
comencen a viiire ben directament la 
guerra contra les cropes napolconiques. 
De moment el monestir ciscercenc es 
considera un espai segur; de manera 
que les monges bcrnarJes acullen la í-'J;¿ 
comunitat benedictina de Sant Daniel, 
que veia perillosa la seva permanencia 
en aquell monestir situat fora de la 
muralla. Pero ben aviat el periU 
s'estengué, i el dia 20 d'aqueil mateix 
mes de juny els atacs deis napoleonics a 
les murailes del Mercadal motivaren que tant 
íes monges bemardes com les benediccines que 
s'hi bavien unit baguessin d'abandonar el 
monestir, per refugiar-se en cases de familiars i 
benefactors. 

Les liéis desamortitiadores que, en el segle XIX, motivaren la 
desaparició de cots els monestirs i convents masculins i cambé 
d'aigun Je femení, no afectaren directament la comunitat de 
Cadins. Pero les noticies que en tenim d'aquella época denoten 
unes circumstancies difícils i la supervivencia d'una comunitat 
decadent. 

L'any 1838 el governador de la provincia proposa a 
l'abadessa de les Bernardes !a custodia d'una jove que es volia 
casar contra el criceri deis seus pares. Una temporada d'intemat 
en un monestir podia proporcionar una prova de la convicció i 
fonament de la seva voluncac. Era aquest un cas, que, en aquells 

L'csi>Íésia de Sane Medir. 

temps, es repetia, amb cerca freqüéncia. Pero en 
aquella ocasió l'abadessa respon al governador que la 

E'J comunitat no pot fer aquest servei, ja que b¡ ba dues 
^̂—' monges que han estat viaticades i que requereixen una 

atcnció constant, cosa que impedeix que les religioses puguin 
atendré la noia proposada. 

En canvi, al comení^ament del nostre segle es produeixen 
paleses mostees de revifament. Sabem que l'any 1910 el monestir 
tenia divuit monges professes, a mes de dues novfcies. Per tant, 
podem considerar que era un deis moments en qué era mes 
crescut el nombre de religioses que integraven la comunitat. 

Quan, l'any 1932, fou dissolca a Espanya la Companyia de 
Jesús, i a Girona els jesuítes bagueren d'abandonar el temple del 
Sagrat Cor, la Congregació Mariana, que aquests religiosos 
dirigien s'acollí un temps al temple de Santa Maria de Cadins. El 
diumenge, a la missa de nou, es veia ¡'inusual espectacle d'aqueil 
temple pie d'una animada concurrencia juvenil. 

La guerra civil 

El diumenge 19 de julio! de 1936 se 
celebraven per darrera vegada els 
cuites en el temple de les Bernardes. A 
les eres de la marinada del dia 20 la 
campana deixava sentir el seu crit 
insistenc i rogatiu. Aquella veu de 
bronze que diáriament convocava les 
religioses i els fidels per a la pregaria; 
que en les solemnitats repicava a fesca; 
aquella nic despertava la ciutat en 
petició de socors. 

Una multitud cnardida s'apilava a 
la placeta de les Bernardes, i amb crits i 
amenaces tustaven a les portes de 
l'església i del monestir. Passa un cotxe; 
se senciren uns xiulets; i de momenc els 
assaltants es retiraren. Continuaren la 
seva tasca destructora en altres temples 
de la ciutac, per retornar, ja en pie dia, 
al convent de les Bernardes. La 

comunitat fou obligada a abandonar la casa, 
sense patir danys físics. Quant ais danys 
moráis, només les que els suportaren ho 
podrien explicar. E! saqueig i la destrucció 

s'acamissaren amb el temple i el monestir. 

Les religioses toren iicollides en cases particulars de familiars i 
amics. L'abadessa passa els tres anys de guerra al tercer pis del núm. 
6 de la travessia de l'Auriga, a casa d'un seu nebot. La darrera 
abadessa de! monestir del Mercada!, la mare Maria Josepa Tenas, 
havia tingue tres germanes mes que eren religioses de diversos 
ordes. Una d'elles, l'any 1929, era abadessa de les Caputxines, i fou 
la que convingué amb la Diputació la segregació de la part d'aqueil 
convent en qué es troben els Banys Arabs. 

Un seu nebot, germá del que acollí l'abadessa a casa seva, 
era rector de Llagostera, i fou sacrificar aquell mateix esciu de 
l'any 1936. 
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El cnpella del mnnestir, el Doctor Frederic Trigiís, 
fou el primer cupellii yironí que morí víctima de Ls 
revolució. El 19 de juliol, festa de sant Frederic, es 
reunien cada any a Barcelona un grup de persones que 
porten aquest nom. T;int el capella que celebtava la missa com el 
que hi predicava es deien també Frederic. Aquell any 1936, 
müssén Trigas havia de pronunciar el sermó en aquella trobada, i 
a tal fi s'havia traslladat a Barcelona. Sembla que en veure la 
perillosa situació va intentar retornar a Girona, sense ni tan sois 
prendre la precaucJó de treure's la sotana per dissimular seva 
condiciü. El cas és que desaparegué, es desconeix on va ser 
sacrificat i on és enterrat. 

Pocs dies després de l'exclaustració es comenta a enderrocar 
tot e! conjunt d'edificis que intepraven les pertinences del 
monestir. Consta documentalment que al mes d'agost de 1936 ja 
s'estava realitzant l'enderroc. 

El govern municipal projectava destinar el stilar que 
deixarien Iliure el monestir, el temple 
parroquial del Mercadal i la rectoría a 
l'edificació d'una pla^a de mercar. La 
rectoria i el monestir de.saparegueren, 
pero en acabar la f,'uerra el temple 
parroquial encara no bavia estat 
enderrocac del tot. 

Durant la guerra i quan el perill de 
bombardeig amenaza la ciutat en el 
gtan solar de les Bernardes, s'hi 
construí un refiigi subterrani, que va ser 
molt utilitzat especialment en ¡es 
darreres jornades del mes de gener i 
primeres de febrer de l'any 1939. 

Resrablerta la normalitat e,s 
planteja immediatament la conve
niencia de reconstruir el mutilat 
temple parroquia!. Pero de tornar a 
edificar el monestir en el seu antic 
emplagament, ja ni se'n parla, L'indret 
no era idoni per construir-bi novament 
un monestir. Aquell barri estava en -

plena expansió. El solar es podia 
valorar fortament per la seva magnífica 
ubicació. Pero de la plusvalua d'aquell 
important solar no se'n va pas beneficiar la 
comunitat cistercenca; com tampoc bo va fer 
posteriorment amb aquest edltici de Salt. 

Salt i Sant Medir 

Acabada la tragedia espanyola, les monges s'apressaren a 
restaMir la vida en comunitat, van baver de resoldre greus 
problemes d'ordre economic. De moment, s'instaMaren en un pis 
de la plaga de Sant Josep, prop de l'edifici de la Delegado 
d'Hisenda. L'any 1944, essent abadessa D. Maria Bernarda Thió, 
pogueren tixar la seva residencia en aquest gran casal on avui ens 
reunim. Aquí pogueren desenvolupar la seva vida de treball i 
d'oració, fins que la nova configurado de la zona aconsella 

buscar un emplagament mes arrecerat i recollit. Pero 
així com la fi del monestir del Mercadal fou dramática 
i violenta, la d'aquesta casa de Salt ha estat pacífica i 
fruit d'una bona avinenga; i amb la satisfácelo de 

veure el desafectat editici transformar en un exemplar i dinamic 
fogar de cultura. 

Les monges bernardes visqueren mes de quatre segles en el 
barri del Mercadal de Girona, i menys de quatre décades a la vila 
de Salt. Pero m'atreviria a dír que han deixat una empremta 
molt mes íorta en aquesta vila que a la ciutat de Girona. 

L'antic monestir del Mercadal era massís i ferreny, com una 
fortalesa. La vida del seu interior transcendía molt poc cap 
enfora. Es cert que la gene sabia que darrere d'aquelles altes 
parets hi havia unes persones dedicades enterament a l'oració; i 
que no deixaven pas de pregar per les necessitats de la ciutat i 
del món. També és veritat que, en la seva església, s'hi 
celebraven uns cuites oberts a tothom. Pero la relació humana 

era ben limitada. Reixes i gelosies eren 
el símbol d'una vida que des de fora es 
valorava mes per la clausura que per la 
contemplado. 

En canvi, el monestir, a Salt, visque 
uns nous temps. D'una manera 
especial, després del Concili, els canvis 
foren radicáis i la relació de la 
comunitat amb la població fou molt 
mes intensa. La gent de Salt pogué 
veure les monges entrant i sortint del 
monestit; recoUint encarrecs i Iliurant 
els seus tteballs d'enquadernació; 
circulant amb la furgoneta pet atendré 
les necessitats de la casa i del taller. 
Amb tot aixó l'espiritualirat monástica 
irradia a l'exterior amb mes intensitat. 
Les monges, seguint essencialment la 

j regla, pero adaptant-se ais condj-
cionaments deis temps; sense renunciar 
al que és substancial en la seva vocació 

I i en el seu Iliurament, obriren un 
corrent de relació amb la societat que 

les envolta. 
Initirior de I'església La transformació urbanísrica d'aquesta 

m k 

de Sam Medir. zona, la intensificado de l'activitat i del 
transir, aconsellaren buscar un empla(;ament 

mes arrecerat. i el monestir deixá Salt per passar a Sant Medir. 
Pero, tant a Gabanes, com a Girona, com a Salt o a Sant 

Medir, el que és essencial en la vida monástica ha perviscut 
inalterable, mentrc que Tentorn ha anac evolucionant, cada 
vegada amb mes rapidesa. 

Enric Mirambell és historiador 
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'dii del iiHtiR'.síir de IL'S ÍJL-míivdeí ÍI SÍIIU ML-JH . 
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