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GRUP DE TREBALL MESURES MEDIEVALS 

La Mesura medieval al claustre de Santa Maria de Pedralbes 

5 segles de mesura medieval als claustres de Barcelona (XI al XV) 

 

 

Promotors: 

Grup de Treball “Les Mesures de lo Medieval” del Districte Les Corts/Pedralbes 

Arquitecte Responsable: Joaquim Lloveras i Montserrat 

Arquitectes col·laboradors: Núria Ayala, Victòria Bassa,  Albert Abaurrea i Judit Taberna 

Demarcació de Barcelona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

Salvador Torrents Vergés (responsable de la coordinació del Districtes) 

 

 Anna Castellano i Tresserra 

 Conservadora en Cap 

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

 

Sponsors: 

 COAC Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

 Fundación ARQUIA – Caja de Arquitectos 

 

Barcelona, 7 de març de 2016 

 

Breu història. 

2015. 

Juny de 2015: L’arquitecte Kim Lloveras i Montserrat va proposar fer el treball que va 

anomenar  “Les Mesures de lo Medieval” al Grup de Treball de Les Corts/Pedralbes de 

la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

El que es volia era contrastar amb els escaires medievals TK les mesures del Claustre 

del Monestir de Santa Maria de Pedralbes.  La seva proposta fou acceptada. 

Novembre de 2015: Un cop fet part del treball en el Monestir, es va facilitar un Document 

d’Intencions a la Direcció del Monestir, la qual ho va acceptar el febrer de 2016. 

2016  

El 14 de març es va proposar ampliar l’abast del treball amb la finalitat de realçar la 

importància  del Claustre de Pedralbes i presentar-lo contextualitzat. amb la resta 

d’edificacions medievals de Barcelona abraçant un llarg període de 5 segles. 

L’estudi s’acota amb edificacions de Barcelona Ciutat. 

En aquest moments s’ha començat a treballar  amb els vídeos i fotografies dels edificis 

complementaris de : Claustre de Sant Pau del Camp, Claustre de Jerusalem i el Claustre 

de la Basílica de la Concepció 

. 

 

Índex de la documentació adjunta. 

 

14 març de 2016 Document original de La Mesura medieval al claustre de Santa Maria de Pedralbes 5 

segles de mesura medieval als claustres de Barcelona (XI al XV) ..................................   pàgines  2 a 3 

 

15 febrer 2016 Col·laboració entre el Monestir de Santa Maria de Pedralbes en el Projecte de “LES 

MESURES MEDIEVALS AL MONESTIR DE PEDRALBES” ...............................................   pàgina 4 

 

30 novembre 2015 Document d’Intencions ......................................................................  pàgines 5 a 7 

 

Documentació de feina ja realitzada ............................................................................. ..  pàgines 8 a 12 

 

 

 

 

 



2/12 

 

GRUP DE TREBALL MESURES MEDIEVALS 

14 de març de 2016 

La Mesura medieval al claustre de Santa Maria de Pedralbes 

5 segles de mesura medieval als claustres de Barcelona (XI al XV) 

 

El perquè d’aquest nou enfoc  

No està essent gens fàcils trobar sponsors per el treball de la Mesura Medieval al Monestir de 

Pedralbes.  És per això que ara es considera que és bo obrir-ho  més cap a d’altres monuments 

i Persones per tal d’aconseguir un major suport; també, s’ha de dir, que es pensa que al abastar 

un temps més llarg fa que tingui més validesa la exposició de la feina que es faci del treball al 

Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 

Santa Maria de Pedralbes continuarà essent el centre del treball. 

 

Cenyir-se a Barcelona 

El treball es podria estendre arreu de Catalunya .... com també es podria fer-ho més enllà del 

Principat ... però es considerar prou important abastar la Ciutat Comtal, la Capital del Principat.  

 

Monuments estudiats  - per ordre cronològic i susceptibles de variacions 

L’estudi d’aquest monuments es cenyiria a una presentació en vídeo en la que es veiés l’ús de l’escaire 

com a element portador de les mesures dels carreus; seria alguna cosa semblant a la que apareix a 

http://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/3124. 

Tots els vídeos es mostrarien al Monestir de Pedralbes; als altres monuments es mostrarien referencies 

del treball conjunt  realitzat i de l’exposició central al Monestir de Pedralbes. 

S X i XI Sant Pere de les Puelles 

S XI (?) Porta romànica (?) del Claustre de la Seu de Barcelona 

S XII Capella d’en Marcús 

S XII – XIII  Claustre Sant Pau del Camp 

S XIII Bordó de Santa Llúcia (p184 Catalunya romànica XX) 

S XIV Claustre de la Concepció 

S XIV (1327?) Claustre de Santa Maria de Pedralbes 

S XIV (1329-1383) Basílica de Santa Maria del Mar 

XIV – XV Claustre de la Catedral de Barcelona 

XV Claustre de Sant Agustí Vell (1473- 1478) 

XV Claustre de Santa Anna 

S XV (1468 ?) Claustre de Jerusalem 

Grups de treball 

El treball de camp dels monuments a estudiar es realitzarà amb petits Grups de Treball formats 

per les Persones interessades en el monument concret. 

Aquests Grups poden ser, entre d’altres, els propis del Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació 

de Barcelona; per a tal fi, es mantindran converses amb d’altres Grups dels diferents districtes 

que puguin sentir-se interessats. 

També es considera la possibilitat d’obrir-los cap a d’altres Persones i/o Grups interessades en 

el mon del medieval ... per exemple als Amics del Romànic (AAR) de l’Institut d’Estudis Catalans 

.... o bé, senzillament, a Persones d’Associacions de Barri que hi estiguin interessades. 

El Grup de Treball del Monestir de Pedralbes estaria inicialment format per les tres Persones que 

hi hem treballat. Núria Ayala, Victòria Bassa i Jo mateix. 

Pel Claustre de Betlem, la Persona co-responsable seria Albert Abaurrea. 

Seria interessant incloure-hi Grups provinents de Història, per tal de cercar una transversalitat 

necessària entre dues disciplines: Arquitectura i Història. En aquest aspecte confiem amb la 

continuïtat d’en Reinald Gonzàlez. 

 Temps per fer-ho 

El Treball de Camp per fer els vídeos dependrà de la formació dels distints grups, però es pot 

preveure d’ací a l’estiu. 

La continuació dels treballs al Claustre de Pedralbes vindrà condicionada pels possibles 

sponsors trobats al llarg de les feines  del Treball de Camp.  

 

Kim lloveras i Montserrat - 14 març de 2016  

Claustre Concepció 

http://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/3124
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Claustre Jerusalem 
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GRUP DE TREBALL MESURES MEDIEVALS 

Les Mesures de Santa Maria de Pedralbes 

Estudi de les mesures del Claustre del Monestir de Pedralbes en base al sistema d´escaires d´origen 

medieval (Escaire NT i Escairet TK) 

 

Equip del Grup de Treball de Les Corts del COAC 

Les Mesures de Santa Maria de Pedralbes 

Responsable: Kim Lloveras i Montserrat,  

Dr. Arquitecte i Professor Titular de la UPC 

Col·laboradors principals: 

Núria Ayala, Arquitecta 

Victòria Bassa, Arquitecta 

 

 

Document d’Intencions 

Barcelona, a  30 de novembre 2015 

 

 

L´equip que ha impulsat aquest projecte pensa que aquesta és una molt bona oportunitat per 

reflexionar sobre un sistema de treball, conegut puntualment però sobre el que mai s´ha profunditzat, 

amb el qual s´ha pogut generar la millor arquitectura medieval (romànica i/o gòtica) europea. 

Al final d’aquest Document, a “El canvi d’amplària a l’intercolumni entre el Galeria Baixa i la Galeria Alta”, 

s’exposa cóm, mitjançant la anàlisis feta amb les mesures medievals, juntament a un estudi històric,  

pot comportat una nova manera d’entendre l’estudi dels edificis històrics medievals. 

Com últim, s’afegeix un llistat de llibres publicats 

 

 

 

PROJECTE: 

Aixecament gràfic de gran part  del claustre del Monestir de Pedralbes, partint del sistema de 

mesures medievals. 

 

  

 OBJECTIUS GENERALS DE POSSADA EN VALOR DEL SISTEMA DE MESURES 

MEDIEVALS: 

 

o DIFUSSIÓ CONEIXEMENTS GENERALS: 

o Posar en coneixement, i per tant en valor, aquest antic sistema de mesures (anterior a 

l´aparició del sistema mètric que coneixem avui dia) que va aconseguir la màxima 

expressió en edificis magnífics de la història de l´arquitectura,  tant a l’època romànica, 

com el Monestir de Notre Dame De Sénanque, de França o en edificis gòtics, com la 

Basílica de Sta. Maria del Pi, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, construïts 

amb principis elementals com les proporcions, la relació d´aquestes amb l´alçada 

visual i a les pròpies percepcions. 

 

o DIFUSSIÓ CONEIXEMENTS ENVERS LES BONES PRÀCTIQUES ARQUITECTÒNIQUES I 

PATRIMONIALS: 

Aquest coneixement sobre mesures i proporcions ens apropa millor als orígens 

d´aquesta arquitectura, ens ajuda a conèixer-la i a interpretar-la millor. Aquest 

coneixement ha de donar eines per a que els especialistes en intervencions 

patrimonials s’enfrontin a la restauració amb aquest coneixement bàsic (aquest sistema 

és, a més, molt elemental) i poder intervenir des d´una perspectiva més propera i més 

respectuosa amb el propi edifici (amb una visió paral·lela a la del propi mestre d´obres). 

 

 

 

 OBJECTIUS CONCRETS DEL PROJECTE: 

 

o Aprofundir sobre la historia de l´edifici, de les seves etapes constructives relacionades amb 

els diferents mestres d´obra/artesans que hi varen participar. 

 

o Aportar un nou coneixement i/o perspectiva al Monestir que pot posar-lo a l´abast públic en 

format d´una nova publicació i d´un taller obert al públic per a que es pugui conèixer de 

primera mà aquest sistema de mesures. 
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1.- ELABORACIÓ DOCUMENTACIÓ 

 

o AIXECAMENT GRÀFIC DE TOT EL CLAUSTRE: 

(es farà prevaldre el copyright “tots els drets reservats” de la documentació als seus autors) 

L´aixecament gràfic de tot el conjunt del claustre (principalment empits, bases i punts 

importants) donarà moltes dades que permetran relacionar les mides existents amb els 

temps constructius.  Els estudis poden arribar a demostrar el diferent desenvolupament i 

tempo constructiu entre planta baixa i planta primera. 

 

Documentació: Plantes, alçats i secció de claustre (parcials i/o generals) 

    Documentació fotogràfica 

 

o DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA 

L’anàlisi d´aquest aixecament gràfic del claustre ha d´anar recolzat per l´estudi històric de 

l´edifici en el termini de temps en el que va ser construït i aportarà noves interpretacions i 

coneixements que completaran l´estudi del conjunt. 

 

Documentació Memòria històrica 

 

2.- PUBLICACIÓ DE L´ESTUDI:  

Publicació de llibre, publicació d´article en revistes especialitzades. 

 

3.-TALLER DE MESURES DEL MONESTIR D´ABAST PÚBLIC:  

Es pot generar un nou servei paral·lel que pot donar el Monestir, en format de taller per a adults 

i/o nens, escoles, etc. 

 

4.- JORNADA SOBRE MESURES MEDIEVALS:  

Fer una jornada especifica sobre el tema convidant a especialistes de Catalunya, de la resta 

d´Espanya i d´Europa, en coordinació amb els diferents organismes que hi col·laboraran. 

 

5.- PRESSUPOST APROXIMAT PROJECTE MESURES MEDIEVALS: 

S´ha fet una estimació en diferents apartats del cost d´aquest projecte i és el següent: 

 

 FABRICACIÓ D´ESCAIRES 

Fabricació de 8 unitats grans I 8 unitats petites per poder realitzar les mesures. 

MESURES MEDIEVALS   

Mida   unitats 

CANA   2 

CANA DEL DESTRE 2 

ALÇADA VISUAL 2 

BORDO DE SANTA LLUCIA  2 

4 ALNES   2 

ESCAIRES (Alna-peu) 8 

ESCAIRES (Pam -pam dd) 8 

Aquest material pot quedar en propietat del Monestir per la seva utilització en  els tallers 

mesures. (el copyright dels distints elements es mantindrà a nom de Kim Lloveras i Montserrat) 

PRESSUPOST APROX.       1.200€ 

 

 PRESSA MESURES I AIXECAMENT GRÀFIC: TREBALL DE CAMP I DE DESPATX 

Es comptabilitza aproximadament quatre setmanes de pressa de mesures in situ amb 3 

persones treballant i tres setmanes dues persones per traslladar-les a Autocad. 

Elaboració document complert , i preparació de jornades  

PRESSUPOST APROX.       32.000€ 

 

 RECERCA I DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA 

PRESSUPOST APROX.         3.200€ 

 

TOTAL PROPOSTA PRESSUPOST DE PROJECTE    36.400 € 
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6.- PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES: 

 

El desenvolupament del treballs es programa en unes 14 setmanes (o aproximadament  3 mesos) 

considerant fer l’aixecament gràfic del claustre utilitzant les eines medievals, trobar les relacions 

geomètriques amb que va ser Projectat, generar la documentació gràfica digital per contrastar-ho, 

i l’organització de jornades i tallers per fer-.ne divulgació. 

 

 

TREBALL CAMP 4 

DIGITALITZACIO 3 

HISTORIADOR 2 

DOCUMENT 3 

JORNADES 2 

TOTAL 14 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 30 novembre de 2015 
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Documentació complementària del treball fet (1) 

El canvi d’amplària a l’intercolumni entre el Galeria Baixa i la Galeria Alta 

 

Exemple de Transversalitat arquitectura-història que es pot arribar a assolir. 

reflexions sobre les distintes amplàries dels intercolumnis i bases 

 (Les referències de mesura estan fetes usant l’Escaire NT i l’Escairet TK.; copyright de Kim Lloveras i Motserrat) 

 

Galeria Baixa. 

L’empit de la Galeria Baixa mesura la Colzada (Co); és a dir, l’interior de l’escaire NT menys un 

Ditet (d); o, el que és el mateix una Alna menys dos Ditets .  Co=0,4472 m  

   

Les bases del costat nord-est mesuren el Pam del Destre (PD) més dos Ditets (d). Costat  

La distància entre les bases és de dues Alnes més un Peu Antic més un Kim (k) 

Base=0,0288 m.  L’intercolumni mesura l’Alçària Visual (HV) menys el Kim (k).  Intercolumni=1,6079 m 

Galeria Alta 

Les bases de la Galeria Alta mesuren el Pam del Destre (PD) més el Dit (D). Costat base=0,2725 m 

La distància entre les bases és de dues Alnes més un Peu Antic 

L’intercolumni mesura l’Alçaria Visual(HV) menys el Dit (D). Intercolumni alt=1,5815 m 

 

                         

Galeria Baixa i Galeria Alta 
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La diferència entre intercolumnis entre les dues Galeries, Alta i Baixa, és d’un Ditet (d).  Ditet=0,0263 

m 

 

Consideracions. 

 

Ara bé, no s’ha pogut aprofundir l’estudi a totes les ales de les galeries i, per tant, és probable que hi 

pugui haver distints intercolumnis dels que s’han presentat ara; ja sia a la Galeria Baixa i/o a la Alta. 

 

 

 

També s’ha pogut detectar que, si bé hi ha trams en els que s’ha tingut cura de que les juntes entre els 

carreus tallats que formen la part alta de l’empit (la base correguda de les bases de les columnes) no es 

trobessin sota la base de les columnes, en d’altres s’ha tingut cura que coincidissin a l’extrem de la 

base; mentre que en d’altres sembla que no hi ha cap estudi fet entre el especejament dels empits i la 

ubicació de les bases de les columnes. 

 

També s’ha pogut detectar que hi ha n diferències entre la separació de les bases de les columnes 

respecte al mur que les suporta (l’empit en el cas de la Galeria Baixa i el mur de tancament en el cas de 

la Alta) 

 

Les tres coses (la diferencia entre intercolumnis, les juntes dels empits i la separació de les bases de les 

columnes respecte al mur) obren pas a contrastar les consideracions netament arquitectòniques, de 

mesura, amb les consideracions provinents del coneixement històric. 

 

Probablement, les diferencies (petites, però raonades per la introducció dels elements de mesura 

medievals) detectades deuen respondre o bé a diferents Mestres d’Obra que intervingueren en una 

mateixa època, o per distintes èpoques de construcció de les parts de les ales del Claustre.  Caldrà 

esbrinar-ho 

 

Kim Lloveras i Montserrat 

Responsable del grup de Treball de la mesura a Pedralbes 

Novembre de 2015 
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Documentació complementària del treball fet (2) 
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Documentació complementària del treball fet (3) 
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Algunes publicacions de l’Arquitecte Responsable a UPCommons 

 

1986 

“La Persona Projectual” Tesi Doctoral - http://www.tdx.cat/handle/10803/81078  -  1986. 

Ja es comença a parlar de les mesures medievals com pertanyents a una sèrie única emprada pels 

constructors. També del Con de Bona Visió medieval com a eina per projectar els espais.   

 

1990 

“La Piedra de Mesura de Veruela” http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1793 - 199o,  amb 

el suport de la Diputació de Zaragoza. 

Es parla de l’Escaire NT com a portador de la única sèrie de mesures medievals emprada.  Es fixen les 

dimensions de les mesures, des de les més petites (Pam) fins a les més grans (Cana del Destre).   

 

1991 

“La Lumière à Sénanque” Cîteaux commentarii cistercensis 1993,t.44. -  http://upcommons.upc.edu/e-

prints/handle/2117/1794 -1991 

Es parla de les mesures emprades, de la simbologia de la llum i de la utilització del Con de Bona Visió 

medieval en aquest Monestir del Cister, del XII, situat a la Provença. 

 

1998 

"Les mesures medievals de la Catedral de Barcelona" http://upcommons.upc.edu/e-

prints/handle/2117/1886 - 1998 

Conjuntament amb Maria Rosa, la filla gran.  S’estudien cinc inscripcions que es troben als empits del 

Claustre; inscripcions que corroboren que l'ús d'un únic sistema de mesura medieval, les mesures del 

quals  estaven als costats dels escaires dels picapedrers i del mestre de l’obra.   

 

1997 

“La Teoria TK de Proporcions Visuals 1997” https://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1883 - 

1997 

Des de l’any 1997, quan es va publicar, s’ha dedicat principalment a treballar i exposar el Con de Bona 

Visió actual, el TK.  

 

2012 

“L’escaire d’Hugues Libergier” http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/16535 - 2012 

Publicada el 2012 per la UPC; hom fa una extensa descripció de les mesures emprades en aquest 

referent de la mesura medieval. 

 

2012 

Vídeo explicatiu general 

“L’Escaire NT, L’Escaire d’Hugues Libergier i l’Escaire de Poitiers” 

http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/3124 

 

 

2012 (1992) 

"Les Tracés du Maitre de l’Œuvre 1992" http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20666 

Treball sobre la relació àuria fet en col·laboració amb Henri Bilheust ,qui va aportar la major part del 

treball, per a el Monestir de Boscodon, fundat el S. XII per monjos de l’Ordre de Chalais. 

 

2013 

Primera part de “La Lumière à Rieunette” -2013. Es pot trobar a E-prints UPC  UPCommons.  

http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20665 . 

Rieunette és un monestir de monges del Cister, de finals del XII, a prop de Carcassona.  S'analitzen les 

mesures de la Abacial. S’està preparant la segona part que insistirà en la motivació de la Llum. 

 

2015/2016 

Les mesures del Peu Medieval a Santa Maria de Poblet  

Versió català/anglès:  ISBN v. digital: 978-84-9880-554-3  -  DL: B 28820-2015 

http://hdl.handle.net/2117/80893 

versió castellà/Francès: ISBN v. digital:978-84-9880-549-9  -  DL B 29737-2015 

http://hdl.handle.net/2117/80894 

http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1794%20-1991
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1794%20-1991
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1886%20-%201998
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1886%20-%201998
https://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1883%20-%201997
https://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1883%20-%201997
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/16535%20-%202012
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/3124
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20666
http://hdl.handle.net/2117/80893
http://hdl.handle.net/2117/80894

