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El monestir de Sant Joan de les 
Abadesses va ser fundat pels comtes 
Guifré el Pelós i Guinedella a l’indret on 
ja consta, des de l’any 880, l’existència 
d’una església dedicada a sant Joan 
Baptista. Consagrat set anys més tard, 
s’establí al monestir una comunitat de 
monges benedictines governada per 
Emma, filla dels comtes. La succeïren 
en el càrrec quatre abadesses més 
fins que, l’any 1017, Benet VII extingí 
la comunitat. En el seu lloc, s’hi erigí 
una congregació de canonges regulars 
agustinians que, malgrat les intromis·
sions dels comtes de Besalú, s’afermà 
en el cenobi.
 
L’actual església monàstica va ser 
consagrada l’any 1150 per l’abat Ponç 
de Monells. Es tracta d’un edifici d’una 
sola nau, amb un ample transsepte i 
una capçalera monumental dotada de 
girola, estructura singular a Catalunya 
que cal relacionar amb models france·
sos. El monestir comptava també amb 
dos claustres romànics, disposats a 
nord i sud de la nau del temple.

Els segles XIV i XV van ser moments 
de gran esplendor de la canònica. Es 
renovaren retaules i la comunitat es 
nodrí de vestits i paraments litúrgics, 
frontals d’altar, obres d’orfebreria i 
llibres per a les celebracions. Precisa·
ment l’any 1426, arran de la renovació 
de la policromia del grup escultòric 
del Davallament, es va trobar dins del 
receptacle del cap del Crist una Hòstia 
incorrupta, que hi havia estat diposi·

tada en el moment de consagrar les 
imatges, l’any 1251. Nasqué aleshores 
la devoció al Santíssim Misteri, nom 
amb què es coneix aquest conjunt que 
presideix l’absis central de l’església, 
on es preservarà l’Hòstia incorrupta 
durant set segles.
 
A la fi de l’edat mitjana, Catalunya va 
ser sacsejada per forts terratrèmols. 
El 2 de febrer de 1428, un moviment 
sísmic provocà l’esfondrament de 
part de la capçalera de l’església i la 
pèrdua d’un dels claustres romànics, 
substituït poc després pel claustre 
gòtic actual.
 
En compliment d’una butlla que 
afectava totes las canòniques agus·
tinianes de Catalunya, l’any 1592 el 
monestir va ser transformat en col·
legiata i passà a ser governat per ar·
xiprests, designats per la Santa Seu. 
L’església va ser objecte d’algunes 
transformacions en època moder·
na: es bastí la capella dels Dolors 
i, la més destacada, es construí un 
cambril, annex a la capçalera romàni·
ca, destinat a hostatjar el Santíssim 
Misteri, profusament decorat amb 
pintures i escultures barroques de la 
nissaga dels Morató.
 
A mitjan segle XIX s’extingí la col·
legiata i el monestir assumí les funci·
ons de parròquia que fins llavors havia 
exercit l’església de Sant Pol. Però la 
consciència de la seva importància 
persistí, ajudada per la nova sensibili·
tat envers el patrimoni medieval català 
que es despertà amb la Renaixença. 
Tot això s’acabà concretant, al final 
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del segle XIX, en una primera interven·
ció al claustre i, al segle XX, en una 
restauració del monestir, iniciada el 
1912 i dirigida per l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch, que allibera l’edifici 
d’afegits i redescobreix els elements 
romànics de la capçalera. L’any 1948 
es reprenen els treballs gràcies al 
mecenatge de l’industrial Jaume Es·
pona, sota la direcció de Raimon Duran 

i Reynals, amb la determinació clara 
de completar la recuperació de tot el 
monestir. S’elimina el cambril barroc 
i es reconstrueix l’absis central amb 
l’estructura i la decoració romàniques. 
A hores d’ara, amb l’aspecte que li va 
conferir aquesta última restauració, el 
monestir continua sent, com a parrò·
quia, un focus d’espiritualitat per als 
fidels i els visitants que s’hi acosten.

1.  Retaule de sant Agustí. Segle XIV. Retaule d’ala·
bastre dedicat a sant Agustí, autor de la regla que 
observaven els canonges, la comunitat religiosa 
que visqué al monestir des de 1017 fins a 1879.

2.  Làpida commemorativa de l’abadessa Emma. 
Segle XX. Làpida que recorda la figura de la 
primera abadessa del monestir, Emma (898–942), 
filla del comte Guifré el Pelós. 

3.  Santíssim Misteri. Segle XIII. Grup escultòric 
format per set imatges que representen el Dava·
llament de Crist de la creu. Foren realitzades el 
1251 i col·locades a la capella central de la girola 
de l’església.  

4.  Sepulcre del beat Miró. Segle XIV. Sepulcre 
d’alabastre que conté les despulles de Miró de 
Tagamanent, canonge del monestir que traspas·
sà amb fama de santedat el 1161.

5.  Retaule de Santa Maria la Blanca. Segle XIV. 
Retaule d’alabastre presidit per la imatge de la 
Verge amb l’Infant; a banda i banda es desple·
guen escenes de la infantesa de Crist.

6.  Capella dels Dolors. Segle XVIII-XX. Capella 
del Santíssim. El presbiteri és cobricelat per una 
cúpula amb decoració barroca de Jacint Morató. 
Marededéu dels Dolors de Josep Viladomat. 

Visita al Monestir  

7.  Claustre. Segle XV. Fou aixecat el 1442 per 
substituir un claustre romànic anterior. Al seu 
voltant es desplegaven les dependències 
canonicals.

8.  Museu. Conserva obres de pintura, escultura, 
orfebreria i teixit procedents del monestir que 
van del segle VIII al XX. Cal destacar l’important 
conjunt de peces tèxtils i indumentària religiosa

9.  Imatge de l’abat Ponç de Monells. Segle XX. 
Escultura  que commemora el gran abat Ponç de 
Monells (1140·1193), que impulsà la construc·
ció de l’actual església monàstica. 
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La col·lecció de peces –escultures, pin·
tures, teixits i orfebreria– que integren 
aquest museu, inaugurat l’any 1975, 
procedeixen, gairebé totes, del monestir 
o d’altres esglésies de la vila, la història 
de la qual contribueixen a explicar.

Teniu al davant una bella part del 
patrimoni espiritual d’un poble que se 
l’estima i que, en alguns casos, ha ha·
gut de fer molts esforços per salvar·lo. 
La successió dels números que hi ha al 
costat de cada objecte traça un possi·
ble recorregut pel museu i es correspon 
amb la que trobareu al fulletó. 

1.  Imatges dels quatre evangelistes: 
sant Lluc, sant Marc, sant Joan i sant Ma·
teu. Fusta tallada i policromada. S. XVII.

2.  Retaule. Imatges de sant Honorat 
(central) i de sant Antoni Abat (superior). 
Fusta policromada. S. XVIII.

3.  Retaule de sant Sebastià. Fusta 
policromada. S. XVI.

4.  Relleu (fragment). Timpà amb la 
representació del Baptisme de Crist. Re·
lacionat amb els tallers escultòrics de la 
portada de Santa Maria de Ripoll. Pedra 
sorrenca. S. XII.

–Escultura d’un animal. Pedra. S. XII.
–Capitell. Pedra. S. XII.

5.  Pintures del retaule major del mo·
nestir. Aparició de l’Àngel a Zacaries, 
La Visitació i sant Joan, jove, al desert. 
Probablement vinculades al taller del 

pintor Antoni Peitaví. Pintura al tremp 
sobre fusta. S. XVI.

6.  Reixa de finestra. Ferro forjat. S. XII.

7.  Aiguamans. Ceràmica esmaltada. S. XVII.

8.  Braser. Ferro forjat. S. XIV (?).

9.  Arcàngel sant Miquel. Pintura a l’oli 
sobre tela. Prové de la capella de Sant 
Miquel de la Infermeria. S. XVIII.

10.  Imatge de sant Joan Baptista. Joan 
Angeli (argenter barceloní). Argent poli·
cromat. S. XIX (1820).

11.a  Imatges de sant Francesc d’Assís 
rebent les estigmes i sant Antoni de Pà·
dua. Fusta tallada i  policromada. Prové 
de l’antiga capella de Ca l’Isalguer (Sant 
Joan de les Abadesses). S. XVIII.

11.b  Homenatge al monestir, amb motiu 
de l’onzè centenari. Antoni Tàpies. Pin·
tura mixta sobre paper. S. XX (1987).

12.  Imatge de sant Llorenç. Alabastre. S. XV.

13.  Imatge de sant Joan Evangelista. 
Fusta tallada. S. XIII.

14.  Salomó (làmpada). Bronze fos. S. XVI.

15.  Capitell. Pedra. Prové de Ca l’Isal·
guer (Sant Joan de les Abadesses). S. XV.

–Fust de columna (fragment). Pedra. S. XII.
–Cap de lleó (fragment). Pedra. S. XII.
–Estela funerària. Pedra. S. XIV·XV.
–Cornisa (fragment). Pedra. S. XII.
–Capitell (fragment). Pedra. S. XII.
–Àbac (fragment). Pedra. S. XII.

El museu



–Capitell (fragment). Pedra. S. XII.
–Dosser. Pedra. S. XV.
–Capitell. Pedra. S. XIV.

16.  Pintures del retaule major del mo·
nestir. Sant Agustí, El baptisme de Jesús 
i sant Ambròs. Probablement vinculades 
al taller del pintor Antoni Peitaví. Pintura 
al tremp sobre fusta. S. XVI.

17.  Timpà. Representació de Crist al centre, 
flanquejat pels apòstols sant Pere, a la 
dreta de l’espectador, i sant Pau, a l’es·
querra; tanquen l’escena dos àngels. Pedra. 
Prové de la porta de l’església de Sant Pol 
(Sant Joan de les Abadesses). S. XII.

18.  Porres (2) amb figures de sants en el 
coronament. Coronament – Marc Canyes 
(argenter barceloní). Argent daurat. S. XV 
(1415).

19.  Porres (2). Argent. S. XIX (1815).

 19.b  Creu d’altar. Argent. S. XIX.

20.  Imatge de la Mare de Déu. Talla de 
fusta policromada. Prové del carrer Isal·
guer (Sant Joan de les Abadesses). S. XV.

21.  Retaule de la Mare de Déu. Pintura al 
tremp sobre fusta. Prové de la desapare·
guda capella del Roser (Sant Joan de les 
Abadesses). S. XV.

22.  Fragments del cadirat del cor de la 
col·legiata. Fusta tallada. S. XVI.

–Tres cadires.
–Dosser de cadira amb relleu. Les tempta· 
cions de Jesús. 

–Relleu de dosser de cadira. L’expulsió 
dels mercaders del temple. 

–Relleu de dosser de cadira. El dubte de 
sant Tomàs. 

–Relleu de dosser de cadira. La presen·
tació de Jesús al temple.

–Relleus de dosser de cadira. La Visitació 
i el Naixement.

23.  Braços del cadirat del cor. Meda·
llons amb les representacions: anyell, 
calze amb una serp, guineu amb una 
gallina dins la caputxa, gall, porc tocant 
el sac de gemecs, simi tocant el flabiol i 
el tamborí, drac, oca nedant, home amb 
caputxa bevent, conill assegut, drac 
cargolat, drac amb cap humà, home 
amb cabellera i capell, ocell volant, drac 
amb el cap girat i bèstia fantàstica amb 
cascavell. Talla de fusta. S. XVI.

24.  Capa pluvial. Caputxa amb sant 
Joan Evangelista. Vellut i seda, brodat. 
S. XVI.

25.  Drap de faristol amb sant Joan 
Baptista. Dibuix atribuït a Joan Antigó. 
Domàs i seda, brodat. S. XIV (finals) · 
S. XV (principis).

26.  Capa pluvial. Caputxa amb la Mare 
de Déu. Seda brodada. S. XIV · XV.

27.  Frontal d’altar, segurament de caràc·
ter marià per la inscripció de la màndorla 
(les figures en relleu no s’han conservat). 
Pintura al tremp sobre fusta. S. XII.

28.  Capa pluvial. Caputxa amb l’escut 
de l’abat Arnau de Vilalba. Domàs i seda, 
brodat. S. XV.

29.  Capitell (fragment) Imatge d’una 
cara. Pedra. S. XII.



30.  Imatge de sant Pere. Fusta tallada 
i policromada. S. XVIII.

31.  Santa Caterina. Pintura al tremp 
sobre fusta. S. XV.

–Predel·la del retaule de santa Llúcia. 
Santa Úrsula, santa Cristina, santa 
Helena i santa Margarida. Joan Gascó. 
Pintura al tremp sobre fusta. S. XVI.

–Sant Baldiri. Pintura sobre fusta. Atribuït 
a Joan de Borgonya. S. XVI.

33.  Creu amb la representació del Sol i 
la Lluna a la part superior; a la dreta de 
l’espectador, sant Joan Evangelista i a 
l’esquerra, la Mare de Déu; a la part inferior, 
Adam. Al revers hi ha la representació del 
lleó símbol de l’evangelista sant Marc, i al 
centre, restes de l’anyell. Fusta policroma·
da. Prové de la desapareguda capella del 
Roser (Sant Joan de les Abadesses). S. XII.

34.  Sant Antoni de Pàdua. Pintura a l’oli 
sobre tela. S. XVIII.

35.  Teixit amb dos àngels sustentant 
una custòdia. Roba de fil i fil daurat, 
brodada. S. XVII.

Els objectes agrupats amb els números 
38 i 39 provenen de les parròquies de 
Sant Martí de Surroca i de Sant Martí 
d’Ogassa, i es troben en dipòsit al museu.

38.  Calzes (2). Argent. S. XVIII.
–Arqueta de relíquies. Fusta. S. XII.
–Imatges de safata. Sant Isidre Llaurador, 
sant Antoni de Pàdua i la Mare de Déu 
del Roser. Llautó. S. XVIII.

39.  Custòdia. Argent. S. XVIII
–Candeler (2). Coure. S. XVIII.

–Copó. Argent. S. XVII.
–Veracreu. Argent. S. XVII.
–Reliquiari. Argent. S. XVII.

40.  Majòlica. Cap d’àngel. Ceràmica. S. XVII.
–Majòlica. Escut d’armes parlants. Ceràmi·
ca. S. XVII.

–Plat (fragment). Taller de Barcelona. 
Ceràmica pintada i vidriada. S. XV.

–Plat (fragment). Ceràmica pintada i 
vidriada. S. XIV.

–Plat (4) (fragment). Ceràmica de reflex 
metàl·lic. S. XVI.

41.  Sant Crist. Josep Viladomat. Fusta 
de boix  tallada. S. XX (1954).

42.  Pinacles del retaule major (frag·
ment). Talla de fusta. S. XV.

43.  Fulls de sacramentari. Manuscrit de 
paper, pergamí i  tinta. S. XI.

44.  Imatge de la Mare de Déu del Roser. 
Fusta tallada i policromada. S. XVIII.
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45.  Imatge de la Mare de Déu de l’Esperan·
ça. Estuc policromat. S. XVII.

–Arqueta que guardava les  relíquies de sant 
Simplici. Fusta  tallada i daurada. S. XVI.

46.  Cantoral. Paper, pergamí i tinta. S. XVIII.

47.  Veracreu. Argent. S. XVI.
–Veracreu. Argent daurat. S. XVI.
–Reliquiari. Argent. S. XV.
–Reliquiari. Argent. S. XIX.
–Vericle. Utilitzat en les exposicions del 
Santíssim Misteri. Argent. S. XVIII (1726).

–Testa femenina. Estuc. S. XV.

48.  Matriu de segell de la col·legiata.
Fusta i bronze. S. XVIII.

–Segell de l’abat Ramon de Bianya.
Paper i lacre. S. XIV (1348).

–Segell de la cúria de Sant Joan. És la 
representació més antiga conservada 
de l’àliga de l’escut de sant Joan. Paper i 
lacre. S. XIV (1368).

–Pellofes. Moneda del monestir. Llautó

–Testa de sant d’un reliquiari. Coure 
repussat i cisellat. S. XVII.

49.  Safates flamenques amb represen·
tacions de sant Cristòfol, un anyell i un 
floró. Coure repussat. S. XVI.

50.  Casulla. Seda i fil d’or, brodat. S. XVI.

51.  Caboixons. Segurament van decorar 
una creu o un frontal d’època medieval.
Cristall de roca i d’atzabeja.

52.  Imatge de la Mare de Déu de l’Espe·
rança. Alabastre. S. XVI. 

53.  Dalmàtica  vermella. Vellut i fil d’or 
brodat. S. XV.

–Dalmàtica verda. Vellut i fil d’or brodat. S. XV.

54.  Arqueta de relíquies. Fusta. S. XII.
–Imatge de sant Antoni de Pàdua. Ala·
bastre. S. XVIII.

55.  Corona de la Mare de Déu de la Mer·
cè. Argent. Prové de l’església de Sant 
Pol (Sant Joan de les Abadesses). S. XVIII.

56.  Imatge del Nen Jesús. Fusta policro·
mada i guix. S. XVIII.

57.  Casulla amb sant Joan Baptista i sant 
Joan Evangelista. Vellut i fil d’or brodat. S. XV.

61.  Custòdia de Corpus Christi. Pere 
Farell (orfebre barceloní). Argent daurat. 
S. XVI (1584). Àngels del S. XIV.

62.  Frontal d’altar amb sant Bernardí de 
Siena (?). Dibuix atribuït a Jaume Huguet. 
Brodat. Prové de l’església de Sant Pol 
(Sant Joan de les Abadesses). S. XV.



63.  Sant Crist (hispanoflamenc). Fusta 
tallada. S. XV.

64.  Bíblia. Lió (França). Paper, tinta i 
pergamí. S. XVI (1512).

65.  Frontal amb la resurrecció. Vellut i fil 
d’or brodat. S. XV.

66.  Drap mortuori dels abats amb 
Crist acollint una ànima, acompanya·
da per dos àngels. Vellut i fil daurat 
brodat. S. XV.

67.  Capitell (fragment). Representació 
d’ocells. Pedra. S. XIV.

68.  Creu de terme amb la representació 
d’un pelicà (part superior). Pedra. S. XV.

69.  Marc. Argent repussat.

70.  Calzes (5). Argent i metall. S. XVIII (els 
del davant) i S. XIX (els del darrere).

 71.  Imatge de la Mare de Déu del Roser.
Joan Angeli (argenter barceloní). Argent 
policromat. S. XIX (1817).

–Tassa·Píxide. Argent
–Naveta. Argent. S. XIX.
–Canadelles. Argent. S. XIX.
–Lliris (2). Argent. Prové de l’ermita de 
Sant Antoni (Sant Joan de les Abades·
ses). S. XVIII.

–Reliquiari. Argent. S. XIX.
–Portapau. Argent. S. XVI.
–Copó. Argent. S. XVI.
–Copó. Argent. S. XVIII.

72.  Reliquiari de sant Joan i sant Pau. Ar·
gent. Prové de l’església de Sant Pol (Sant 
Joan de les Abadesses). S. XVI (peu).

–Bíblia. Roma. Paper i tinta. S. XV (1471).
–Sant Crist. Fusta i ivori. S. XVIII.
–Safata de les canadelles. Argent. S. XIX.
–Custòdia. Argent. S. XIX.
–Palmatòria. Argent. S. XIX.

73.  Sant Jaume Apòstol. Atribuït a 
Antoni Viladomat. Pintura a l’oli sobre 
tela. S. XVIII.

74.  Imatge de la Mare de Déu del Roser.
Fusta tallada i policromada. S. XVIII.

75.  Creu. Coure i esmalts. S. XIV.
–Creu. Coure daurat. S. XIII.

76.  Creu. Ferro forjat. S. XVII (1652).

77.  Creu processional. Fusta i argent. 
S. XIV.

78.  Calzes (2). Argent. S. XVI.
Peu de reliquiari. Argent daurat. S. XVI 
(peu) S. XV (nus). 

La majoria de teixits van ser trobats com 
a embolcall de relíquies a l’altar major de 
l’església del monestir i a la capella de 
Sant Miquel de la infermeria.

79.  Teixit andalusí decorat amb cercles. 
Seda. S. XII.

80.  Teixit hispanoàrab, llis i amb franja 
decorativa (fragment). Seda. S. XIII.

81.  Teixit hispanoàrab sense decoració 
(fragment). Seda. S. XIII.

82.  Teixit hispanoàrab amb variacions 
de color i ratlles de trama (fragment). 
Seda. S. XII (finals)·S. XIII (principis).



83.  Teixit produït en zona cristiana, se·
gurament al mateix monestir, i decorat 
amb un fris (fragment). Seda blanca 
brodada. S. XII (finals) · S. XIII (principis).

84.  Teixit llavorat hispanoàrab, decorat 
amb flor estilitzada estrellada i amb 
elements geomètrics a l’interior (frag·
ment). Seda. S. XII.

85.  Teixit llavorat hispanoàrab. El frag·
ment conservat no ens permet identifi·
car·hi cap element decoratiu. Seda. S. XII.

86.  Teixit llavorat hispanoàrab. El fragment 
conservat és molt petit, però s’hi identi·
fiquen unes franges en diagonal com a 
element decoratiu. Seda blanca. S. XII.

87.  Teixit hispanoàrab llis i decorat amb 
dues franges de color blau formant una 
greca (fragment). Lli. S. XIII.

88.  Teixit egipci o del Pròxim Orient amb 
decoració ikat (fragment). Seda. S. XII.

89.  Teixit hispanoàrab llis (fragment). 
Seda. S. XII.

 90.  Estola andalusina, decorada amb 
losanges i elements que representen 
l’arbre de la vida i ocells afrontats (frag·
ment). Seda. Prové de la tomba de l’abat 
Ramon de Cornellà. S. XIII.

91.  Teixit hispanoàrab de color blau i amb 
decoració llistada (fragment). Seda. S. XIII.

92.  Teixit decorat amb dues àguiles afron·
tades, separades per un hom o arbre de la 
vida (fragment). Lucca (Sicília). Seda. S. XIII.

93.  Teixit hispanoàrab llis i decorat amb 
franges geometritzants. Correspon a un 
fragment de roba femenina (fragment). 
Seda. S. XIII.

94.  Frontal d’altar de les Àligues (frag·
ment). Sicília. Seda i fils d’or. S. XIII.

95.  Teixit llavorat de la zona oriental de 
l’imperi Bizantí anomenat «dels Ocells» 
(fragment). Seda. Prové de la tomba de 
l’abat Francesc Roig. S. X·XII.

96.  Teixit sassànida o iranià d’època 
islàmica, decorat amb cercles i ocells 
afrontats en el seu interior (fragment). 
Seda. S. VIII · X.

97.  Imatge de santa Caterina. Alabastre. S. XIV.

98.  Crist sofrent. Joan Gascó. Pintura a 
l’oli i al tremp sobre fusta. S. XVI.

99.  Creu. Cristall de roca tallat. S. XIII.
–Creu d’absolta. Fusta. Prové de la tomba 
de l’abat Pere de Soler. S. XII.

100.  Creu. Cristall de roca tallat. S. XIII 
Peu (posterior).

89. 89.  Teixit hispanoàrab llis (fragment).  Teixit hispanoàrab llis (fragment). 
Seda. S. XII.





Horaris
Novembre, desembre, gener i febrer:
Laborables de 10.00 a 14.00 
Dissabtes i festius de 10.00 a 14.00 
i de 16.00 a 18.00
Març, abril i octubre: 
Laborables, dissabtes i festius 
de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00
Maig, juny i setembre: 
Laborables, dissabtes i festius 
de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00
Juliol i agost: 
Laborables, dissabtes i festius 
de 10.00 a 19.00

Adreça
Plaça de l’Abadia, s/n
17860. Sant Joan de les Abadesses
Telèfon 972 722 353
www.monestirsantjoanabadesses.cat

Pla de dinamització del producte turístic Terra de Comtes i Abats
Plan de dinamización del producto turístico Terra de Comtes i Abats


