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The Memoirs of the convent of Santa Clara in Perpignan is a valuable example of feminine writing in the private
sphere. The manuscript was started in 1614 by Sister Jerònima Palau, who was the convent's scribe at that moment, and it was continued by other nuns until 1842. The book is a privileged testimony of a complicated historical moment in the border region and records varied information: from extraordinary events related to the convent's community, which occurred in the privacy of the closure, to issues oriented towards the oustide world.

1. OBJECTIUS:
Traiem a la llum el llibre de memòries i centrem la nostra atenció en el caràcter privat de les anotacions consignades, que
ens permeten plantejar-nos la vida conventual d’aquell moment, alhora que ens possibiliten resseguir uns fets històrics a l’exterior.
2. DESCRIPCIÓ:
Manuscrit de l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals: microfilm 1Mi 133, 158 ff.
Data escriptura: 1614-1842 (però amb notícies des de 1549). Una mà del segle XIX ha intercalat diverses notes i resums.
Llengua: en català fins a la Revolució Francesa (la darrera referència en català és del 1787, amb gallicismes), posteriorment, les monges ja escriuen
en francès→ Testimoni del procés de substitució lingüística arran de l’ocupació francesa.
Contingut preestablert, especificat en el primer foli, a mode d’índex:
1. Electió de generals y provincials fol.….2 [ff. 2-3] Abast cronològic: 1612-1644.
2. Electió de abadessa fol. …16 [ff. 16-18] Abast cronològic: 1611-1662.
{«Nota per memòria», [ff. 19-26]: Notes intercalades d’esdeveniments extraordinaris: vingudes de les relíquies del sant Galderic (17161771), mort del bisbe d’Elna (1721) i l’emissió dels bitllets de crèdit (1729) i les seves conseqüències en les finances de la comunitat.}

3 . Entrades de religiosas fol. …30 [ff. 29-69] Inclou llistat de religioses difuntes (1549-1614) i vives (1550-1842).

♦ Generalment, són entrades amb escàs desenvolupament narratiu, amb una estructura prefixada que es repeteix, però hi ha d’altres més elaborades.

4. Impositions de sensals fol. …50

♦ Dades de gestió i administración econòmica del convent. Al f. 32 s’estipula el censal de dot per primera vegada (1588) i llavors s’hi anota l’import del dot que aporta cada religiosa i, de vegades, en que es destinen aquests diners.

5. Memòries notables fol. …70

♦ Informacions de diversa temàtica, de major contingut i exposició narrativa.
♦ En nota prèvia a l’apartat hi ha un intent de deixar per escrit els orígens de la comunitat, la «Fundació desta casa o monestir» (f. 69) → Visió retrospectiva amb projecció
cap al futur. Comença a partir del trasllat al nou monestir (1550) i després trobem una successió cronològica de notes referides a fets d’abast privat
«continguts» (=esdevinguts) al convent i narrats de manera impersonal:
→ Gestió i administració econòmica del convent (a l’estil dels llibres de comptes): recaudacions (dot o donatius de diverses per sonalitats, de les quals
hi ha la voluntat manifesta de deixar en digna memòria) i despeses (reformes, adquisicions d'objectes religiosos, pagament de deutes...).
→ Professions i eleccions de càrrecs.
→ Defuncions de personatges importants (bisbes o benefactors del convent) i de religioses de la comunitat. Importància de sor Maria Anna Antigó.
→ Visites reials a Perpinyà, amb la rebuda acostumada al convent.
…
♦ També hi trobem pinzellades d’extramurs (la pesta, la Guerra de Segadors o la Revolució Francesa).

3. SELECCIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA MEMÒRIA CONVENTUAL:
L'escriptura com a ferramenta per al record: selecció i transmissió d’una informació que perviu com a memòria collectiva del convent: «En nom de
Déu omnipotent, de la puríssima Verge Maria, de nostre pare sant Francesch y de nostra mara santa Clara, comença lo present llibre intitulat Memorial de algunas cosas no-

tables en lo temps passat contingudes y també ara de present y per lo sdevenidor, en aquest nostre Monestir de Santa Clara de la Passió, en la present vila, fundat y fet per la magestat de l’emperador Carlos Quint...» (f. 1).

Es registren fets considerats dignes de memòria, amb la finalitat que les religioses (presents i futures) puguen evocar i reconstruir el passat de la comunitat i s’hi puguen identificar: «Siga per memòria a las monjas d’est convent com en lo any...» (f. 20); «Advertescan las religiosas que vui són y avant seran ...» (f. 69).
Notes breus ordenades cronològicament, que reprodueixen un model textual basat en fórmules repetitives i estereotipades.
Ús de notes marginals modernes com a resum dels fets recollits, que demostren una lectura i revisió del manuscrit posteriors.
Voluntat exemplar: en fixar a través de l’escriptura determinades cerimònies esdevingudes dins del convent, s’estableixen també unes pautes de
comportament per a les religioses successores.
Relació llibre conventual / llibre de família: els llibres de memòries conventuals presenten parallelismes amb els llibres de família perquè sobrepassen els límits individuals i esdevenen un «espai de configuració familiar». Al convent, l’escriptura dels llibres de memòries es perpetua a través de les
generacions de religioses i es va configurant així una genealogia i una memòria grupal amb la voluntat de remembrança.
Autocensura: escassa informació sobre sor Maria Anna Antigó, que va encapçalar el grup de religioses del convent insubordinades a la dominació
francesa arran del Tractat dels Pirineus. Trobem notes breus que alludeixen a l’exili de les 20 clarisses, però escasíssimes dades sobre l’experiència i les
vivències de la comunitat en temps dels conflictes bèllics.
Escriptura amb valor notarial: «Volent que la present escriptura i deliberatió nostre tinga tanta forma i valor com un altre en poder de notari i a fi que comte perpètuament de la dita obligació de disset misses a l'any havem fet continuar la present ací en llibre principal de memòrias de nostre convent firmat de mà nostre vui als 23 de febrer
1717» (f. 96).

4. INTERÈS:

Estudi del llibre de memòries com a font documental, que proporciona dades biogràfiques interessants.
A l’àmbit català, els llibres de memòries escrits per dones a l’edat moderna són un fenomen rarament estudiat i s’hi coneixen molts pocs exemples
d’aquesta tipologia conreada per una ploma femenina (el fenomen de les autobiografies és a banda). Per aquest motiu, aquest llibre de memòries representa un testimoni molt valuós de producció del gènere privat als convents femenins catalans durant l’edat moderna.

