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Teresa d’Àvila tingué un paper cabdal i absolutament revolucio-
nari –en l’àmbit religiós– en la societat que li tocà viure.

Revolucionari per tot el que podia significar, en la Castella del 
segle xvi, que una dona prengués la ploma per escriure les seves 
vivències més profundes i s’hagués d’enfrontar amb tota una 
jerarquia masculinitzada que ostentava el poder doctrinal de 
forma indiscutida. Cabdal, des del punt de vista religiós, perquè 
la seva vivència de la fe cristiana la portà a obviar valors tan arre-
lats a l’època com l’ascendència social o la imatge d’un Déu llu-
nyà i inaccessible, i a propugnar la vida comunitària d’unes 
dones, en pobresa, a la recerca de la humanitat de Crist.

L’encert d’aquesta proposta és fàcilment mesurable en la ràpida 
expansió que tingueren les comunitats carmelitanes que segui-
ren l’esperit de Teresa. Sis anys després de la mort de la santa, 
l’any 1588, es fundava a Mataró el convent de Sant Josep de car-
melites descalços. Encara no cinquanta anys després es fundava 
el monestir de les monges conegudes, popularment, com a 
Tereses.

Després d’aquests més de quatre-cents anys de presència carmeli-
tana a Mataró, aquesta obra intenta copsar les empremtes que el 
Carmel Descalç ha deixat, a la nostra ciutat, en forma de patrimo-
ni artístic i espiritual fins a l’actualitat. I és que, avui, les monges 
carmelites continuen mantenint un estil de vida basat en el 
seguiment de l’Evangeli, amb una vida de pregària litúrgica com-
partida —de forma afable i fraterna— amb totes les persones que 
s’atansen al seu monestir.
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Fig. 4 Cartografia de la província catalana de Sant Josep de l’orde carmelità descalç. Font: Provinciarum Et Conventuum Fratrum, Ac Monialium Discalceatorum Ordinis B. Virginis Mariae De Monte Carmelo Congregationis Hispaniae Corographica Topographi-
ca, et Chronologica Descriptio (c. 1739).

Base de dades de Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna: https://mcem.iec.cat/entrada.asp?epigraf_m=8#55.

Fou el rector Palau, el més gran protector dels 
carmelites descalços, el que s’havia ocupat de 
comprar diverses cases i horts al carrer de Garets 
(avui de Sant Josep) per a construir-hi el convent 
ja a l’agost de 1588.

El Consell de la universitat també havia ajudat a 
les adquisicions d’aquests terrenys i aportaria més 
endavant suport econòmic i sobretot material.

Tanmateix, hi hagué algun litigi degut a l’apro-
piació de terreny per part de les autoritats. En el 
moment de l’adquisició del solar, el Consell deter-
minà la necessitat de prendre un tros de l’hort 
propietat de la vídua Masarnau. Per l’agost de 
1588 el batlle de la vila ordenà a diferents perso-
nes que avaluessin «un tros de terra e o ort ab un 
pou e altres coses», propietat d’Eulàlia Masarnau, 
que les autoritats havien decidit que havia de for-
mar part del monestir «en lo lloch nomenat los 
Garets o Torrent den Bova».1

1 . ACA. Arx. Not. Mataró, B-36. 22.8.1588.

2 . «Dies domica XVIII mensis Junis 1589. Convocato et congregato consilio ordinaris formato et de licentia […]. Ytem per lo Jurat en cap es estat preposat que ates en temps dels Jurats pasats foren determinat que perla fabrica del monestir dels frares de nostra señora del Carma de St Joseph u tros del ort de na mas arnau y per la dita mas arnau foren introduïda causa en la real audientia però jo seria de parer que la dita causa sia pasada hanant a costes y despeses de la Universitat fins a sentencia diffinitiva y total executio de aquella inclusiva». ACM. Acords Municipals, 3. 1589-1596. Fol. 21v.

3 . «Die dominica VIII mensis Julÿ 1589 […] omines Ville et termini de Matarone de consilio ordinario formato […] per la maior part del dit honor consell es estat determinat que sian elegits me Joan Pou de la Synia, Gabriel Monserrat Arnau, Pere Pau Tarasco y Bartomeu Oliver per administradors de la fabrica del monestir de Sant Joseph, los qual asigne compte de la administració de la dita fabrica del dit monestir. Ytem per tot lo dit honor consell ningu discrepant es estat determinat que de pecunias de la dita Universitat per a adjutori de la obra del monestir se fa en la pnt vila de Sant Joseph sian donats cent ducats moneda barcelonesa donant facultat als dits honors Jurats quels doni las dits cent ducats de pecunias de dita Universitat ab una o moltes partides […]». ACM. Acords Municipals, 3. 1589-1596. Fol. 21v.

L’afectada, en veure’s forçada a vendre el tros 
que era seu, va interposar recurs a l’Audiència, 
que posteriorment va perdre. Gairebé un any des-
prés, es troba en els acords municipals del 18 de 
juny de 1589 una referència al cas.2

A finals del mes de febrer del 1589 s’havia col-
locat solemnement la primera pedra del convent i 
al juliol el Consell de la universitat designava 
quatre persones com a administradors de la fàbri-
ca del convent per a fer un seguiment de l’obra i 
donava 100 ducats.3

Les autoritats locals van anar contribuint d’una 
manera més que generosa a la construcció del 
cenobi i a la manutenció dels frares. Fins i tot, hi 
va haver algun moment en què el consistori 
hagué de demanar un préstec al batlle general de 
Catalunya pel fet de voler ajudar la comunitat 
eclesiàstica i no tenir prou diners a les arques 
municipals.
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Fig.50. Capella del Santíssim i retaule 

del Carme, ca. 1904.
MASMM. Arxiu d’imatges-Mataró ciutat, 7B.

Fotografia: Donatiu Viladevall.

Fig. 51. Capella del Santíssim i retaule 

del Carme, ca. 1944.
AHSJ. A02/5.79-2422.
Fotografia: postal sense referència.

Fig. 52. Capella del Santíssim i retaule 

malmeses, 1936.
AHSJ. A02/5.62-2404.
Fotografia: Marià Ribas(?), amb data 

2/9/1936.

Fig.53. Destrossa de l’interior de la 

capella el 1936.
AHSJ. A02/5.87-2431.
Fotografia: Marià Ribas amb data 18/9/1936.
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