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Valent i S E R R A D E M A N R E S A , Les Clarisses-

Caputxines a Catalunya i Mallorca: de la fun
dado a la guerra civil (1599-1939), Facultat 
de Teo log ia de Catalunya ( C o l l e c t à n i a Sant 
Pacià, 76) , Barcelona 2 0 0 2 , 4 5 4 pp. 

L'autor, que ha estudiat anteriorment la his
toria deis caputxins des del 1700 fins el 1936 en 
tres llibres successius (cfr. AHlg 6 [1997] 564-
565; 8 [1999] 533-534; 10 [2001] 603-604) ha 
dedicat ara un llibre a la historia de les clarisses-
caputxines de Catalunya i Mallorca des del seu 
mici en 1599 fins, també, a l'any 1936. U n tema 
que fins ara només contava amb dos estudis de 
conjunt: unes recerques documentais de 1905, 
meticuloses, i un treball de 1970 sobre l'orde en 
tot el món i, per tant, molt genèric pel que fa a 
l'espai considérât aquí (p. 13). 

El llibre té uns trets semblants ais deis 
tres que el precediren. Per exemple , hi conti
nua havent una riquesa de notes de peu de pà
gina que recullen nombrases informacions ad-
dicionals, moites d'el les de gran interés, i que 
potser trencarien el ritme del text principal si 
s'haguessin deixat dins seu, però que aquí s'a-
graeixen molt; i continua també oferint-nos un 
apèndix grafie que ajuda a la reconstrucció 
imaginaria de l 'escenari de l locs , costums i 
mentalitats per on desfi la la narració sobre els 
fets i les persones. Tot, ja no cal dir-ho, amb 
una abundosa i acurada cita de les fonts docu
mentais , moi tes d'e l les inédites i sortosament 
conservades en arxius conventuals i d'altres. 

Quatre grans capítols formen el eos del lli
bre. El primer é s dedica ais inicis de les mon-
ges caputxines a Nàpols i Barcelona. Ens hi as-
sabentem de la déterminant intervenció d'una 
dama catalana principal, Maria Llorença Llong, 
en la fundació del convent de clarisses refor-
mades de Nàpols (1535) , convertit oficialment 
vint anys després en el primer establiment de 
clarisses caputxines de tota l'Església. 

L'obra s'estructura en quatre grans capí
tols. El primer és dedica ais inicis de les mon-
ges caputxines a Nàpols i Barcelona. Ens hi 
assabentem de la déterminant intervenció d'u

na dama catalana principal, Maria Llorença 
Llong, en la fundació del convent de clarisses 
reformades de Nàpo l s (1535) , convent que 
vint anys després e s convertí oficialment en el 
primer establiment de clarisses caputxines de 
total 'Esglés ia . 

Les clarisses caputxines s'estengueren des
prés per Espanya i per l es terres americanes. 
H o feren a partir de la fundació que tingué l loc 
l 'any 1599 a Barcelona gracies a la iniciativa 
d'una altra dona catalana: A n g e l a Serafina 
Prat, natural de Manresa, de familia pobre i 
molt senzilla, primera priora del nou convent, i 
que es objecte d'una llarga i detínguda semblan-
ça. Les Constitucions de Barcelona (1603) i les 
posteriors, poc retocades, de Saragossa (1629) 
son degudament presentades i comentades , i 
ens obren la porta al cone ixement de la vida 
quotidiana de les clarisses-caputxines, tema 
que s'abordará en el capítol següent i que ve a 
constituir el nucli i l 'aspecte mes original d'a-
questa obra, c o m ho fou en les tres anteriors 
sobre els caputxins. 

Una manera de donar una idea del ric 
contingut l 'aquest capítol segon, sobre la vida 
quotidiana, pot ser s implement parafrasejar 
els epígrafs sota els quals el mateix autor clas-
sifica el material trobat i exposât aquí: aspee-
tes generáis de la vida diaria, ritmada per l 'ho-
rari conventual; la c e l i a ; l 'a l imentació i els 
dejunis; el rigor en el vestir; una vida d'auste-
ritat i pobresa, de recol l iment i silenci, de pie-
tat, pregaría i penitencia, de mortif icació; i, 
dins aquest context, amb algunes celebracions 
festives; el significat i la realitat de la clausura 
papal (per exemple , amb algunes determina-
c ions concretes sobre la visita del metge a les 
m o n g e s malaltes que ara ens poden estranyar, 
perô que reflecteixen maneres de fer d'una so-
cietat molt allunyada a la deis nostres temps, i 
no n o m é s una realitat conventual); el ritual de 
les exèquies . i, juntament amb aixô, les voca
tions, la dotació de les novícies, l'administracio 
deis béns i les vis i tes episcopals . A m b abun-
dants informacions detallades sobre cadascun 
d'aquests extrems, des de l'estil deis àpats fins 
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la descripció de les devoc ions practicades (en
tre les quais, per exemple , una de molt comple
ta sobre l'organització de les Quaranta Hores). 

Els canvis que inévitablement comporta 
el pas del temps es de ixa també veure en 
aqüestes pagines, que, en arribar al primer terç 
del seg le X X , acaben relatant l 'esforç legis la-
tiu d'unif icació de les const i tucions per les 
quais es regien els setanta-set convenís de cla-
risses caputxines que hi havia llavors al mon 
(36 d'el ls a Italia i 25 a Espanya) . La iniciati
va v ingué de la Sagrada Congregac ió de Reli
g io sos a reí de la p r o m u l g a d o del Codi de 
Dret Canônic de 1917 i culmina amb unes no
v e s Const i tucions aprovades l'any 1927 pel 
papa Pius X I i que, amb alguns canvis, mante-
nien amb notable força moi tes de les obser
vances tradicionals. 

C o m diu 1'autor en el seu darrer paràgraf, 
gracies a la munió de not ic ies arreplegades en 
aquest capítol segon , « h e m pogut aproximar
nos a la vida quotidiana d'un c o l l e c t i u de do
nes, força ignorât i desconegut , per mor de 
l'estricta clausura i del volgut aïl lament»; i 
aixô, «des de i s origens fundacionals fins a la 
reno vac ió que suscita 1'apl icado de les Cons
titucions de 1927». 

El Dr. Joan Bada, autor d'un prôleg subs
tancies , fa una referencia especial i força ben 
raonada a aquest capítol. Hi manifesta alhora 
la serietat amb que ha estât construit i la difícil 
lectura, o fins i tot acceptació, que el seu con-
tingut pot trobar en un lector m o d e m , que 
haurà de fer un esforç considerable per situar
se en un context social i cultural molt diferent 
al nostre. Certament és poss ib le que algunes 
coses que avui dia estarien fora de l loc no hi 
est iguess in en temps passats, malgrat el que 
ara en p u g u e m pensar; pero no és del tot fácil 
acabar de fer-se'n carree. 

Com eren les persones que omplien aquests 
convents? El capítol tercer, mes aviat breu, in
tenta respondre a aquesta pregunta. S'hi descriu 
les condicions necessàries de les candidates per 
a ser admeses, l'edat en que ho demanaren, qui
na era la seva procedencia social i geográfica. 

Unes pagines facils de llegir i que tot i no oferir 
grans sorpreses, son ben interessants. 

El capítol quart i últ im t o m a a ser Uarg i 
dens. Tracta de l ' expans ió de les m o n g e s ca
putxines a Catalunya i Mallorca, i ens ofereix 
ara dades mes concretes i precises sobre la 
vida dins cadascun deis monestirs de clarisses 
caputxines d'aquest ámbit: el convent de Bar
celona, que fou el primer de tots; i e ls de Giro-
na, Manresa, Ciutat de Mallorca i Mataró. 
També se 'ns donen not ic ies deis passos fets 
per endegar unes fundacions a Tarragona i 
Igualada, que no reeixiren. 

És en aquest capítol que es presenten una 
co l la de semblances biográfiques molt i l i u s -
tratives. L'autor acaba expressant el des ig que 
algú pugui completar-Íes i ampliar-ne el nom
bre, així c o m preparar monografies extenses 
sobre els convents catalans, mallorquins i deis 
territoris hispans i americans, «en especial la 
gran florida de monestirs de clarisses caputxines 
a Méxic» . I. d'aquesta manera, prendre també 
el relleu per continuar la historia de la institu-
c ió des de l 'esclat de la guerra el juliol de 
1936 fins ais nostres dies. 

El llibre conc lou amb un Apéndix de tex
tos d'una trentena de pagines i un Apéndix 
gráfic de quasi quaranta, seguits d'una trente
na mes dedicada a un índex toponímic i un 
d'onomást ic , que, juntament amb unes altres 
vint-i-cinc pagines de fonts impreses i de bi
bliografía que precedeixen el eos principal del 
llibre ajuden a arrodonir la idea de la serietat 
amb qué s'han escrit aqüestes pagines . Que, 
c o m desitja 1'autor i malgrat les dificultáis, es-
perem que tinguin una continuació. 

E. Mol iné 

F e d e r i c o S U Á R E Z , Intelectuales antifascistas, 
Rialp, Madrid 2 0 0 2 , 315 pp. 

El catedrático de Historia Contemporánea, 
Federico Suárez, nos tiene acostumbrados a 
sus publ icaciones sobre el s ig lo x i x . Desde 
hace pocos años ha vuelto su mirada a la his-
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