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Josep Vives i Miret, Secretari General de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 

Barcelona, 28 juny 1903 — 15 desembre 1966 



Conocí a D . José Vives y Miret en su m&durez, a raíz de ha-

berse inscrito como socio de nuestro Archivo en 1952. Amante del 

Císter y del monasterio de Poblet, un buen dia recalo en el monas-

terio hermano de Santes Creus y el hombre quedó prendado de su 

historia y de su arqueologia. Lo hizo en forma tal que llegó a crear 

una nueva problemàtica sobre la arqueologia de Santes Creus- Fue 

a su regreso de Valencià y (al instalarse en Tarragona cuando de

dica todo su tiempo libre al estudio de la arquitectura de nuestro 

Cenobio. 

Hombre estudioso y apasionado de nuestra tierra, pronto caló 

sobre él la inquietud de la investigación de las cosas, hoy todavía 

desconocidas, del primitivo moriasterio. Ello hace que la Asamblea 

General celebrada el dia 26 de Junio de 1960, le elija para el cargo 

de Secretario General de la Eintidad, cargo que ostento hasta el 

momento de su muerte, desempenàndolo con la dignidad y pres

tigio que le caracterizaron. Hombre de gran temple, amante del 

monasterio, cauto en sus decisiones y ponderado en el consejo, fue 

un gran companero en las tareas de Junta Directiva-

Tan pronto se incorporo a nuestro Archivo empezó a publicar 

artículos en nuestro Boletín, entre los que cabé destacar los que 

abordaban los temas del gran rosetón; la restauración de los ven-

tanales de la galeria septentrional; los esgrafiados; las leyendas, etc. 

Su obra se amplio a las diversas monografías sobre el enigma del 
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claustro posterior; el proyectado Claustro posterior; los tres pala¬

cios reales; Reinard des Fonoll "lapicida" inglés en Cataluna; Mont

blanc y Santes Creus; el portal del Claustro, etc-

E n la colectànea de "Amics de Santes Creus", dejó publicada 

su obra sobre las sepultaràs en Santes Creus de los nobles falleci-

dos en la conquista de Mallorca. 

Participo en varias Semanas de Estudiós Monàsticos, y junto 

con nuestros directivos senores Cabestany y Fort y Cogul, fueron 

de los pocos seglares admitidos en las reuniones de monjes de la 

família de san Bernardo y san Benito, llegando incluso a ostentar 

el cargo de Tesorero de la "Sociedad Espanola de Estudiós Mo

nàsticos". 

Con su personal colaboración y apoyo, hizo posible se cele

brarà en el mes de septiembre de 1966 en el Monasterio de Santes 

Creus el "Primer Col·loqui d'Història del Monasquime Català", 

participando con un trabajo sobre "Itinerari històrico-arqueològic de 

Santes Creus", que podemos considerar su obra pòstuma-

Nunca escatimo esfuerzos para propagar las bellezas de nues

tro monasterio. Pronuncio gran número de conferencia» por toda 

Cataluna y fue un estudioso del arte gótico en nuestra tierra, des-

cubriendo a un personaje que hasta hace poco había permanecido 

en el anonimato, Reinard des Fonoll, quien nacido en Inglaterra 

por el ano 1290 y después de trabajar en Westminster y Londres, 

viene a la corte de Jaime I I y trabaja en la Catedral de Tarragona 

y Poblet, hasta que en 1332 es contratado para la escultura del 

Claustro de Santes Creus, volviendo luego a Poblet y Lérida, hasta 

que en 1348 retorna a Santes Creus para reconstruir el antiguo Fa-

lacio de Pedró el Grande, apareciendo en 1352 en Montblanc, con 

tinuando obras en Poblet. 

E l Patronato del Monasterio de Santes Creus, en reunión de 

su Comisión Permanente celebrada el dia 10 de diciembre de 1966, 

bajo la Presidència de S. Emma. Rvdma. nuestro Sr. Cardenal Ar-

zobispo, acordo proponerle para Vocal del citado Patronato, con 

merecimientos propios y màs que sobrados para cubrir una vacan-

te. Parece como si este acuerdo, que él ya no pudo conocer dado 

su estado de salud, viniera a ser el homcnaje póstumo de quienes 

amando al monasterio de Santes Creus, conocíamos la entrega, el 
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estudio y el carino que por todas esas cosas del monasterio sentia 

nuestro querido e inolvidable amigo. 

E n la mariana triste y otofial del dia 15 de diciembre de 1966, 

Santes Creus perdia a uno de sus mejores amí gos y la Junta de Ar

chivo de Santes Creus ademàs de un singular socio, a su querido 

y respetado Secretaria General, precisamente cuando la entidad 

tanto esperaba de él. Su paso por el Monasterio ha dejado una 

huella irnborrable. Sus estudiós, su interès para que los investiga

dores tuvieran a mano todos los documentos que habían pertenecido 

al Monasterio, podemos afirmar que fue, a mi modo de ver, su 

obra mas importante. Hoy, gracias a sus desvelos, preocupaciones, 

viajes y ayuda econòmica, el monasterio tiene microfilmados cuan-

tos documentos y libros de interès se conservan en el Archivo His-

tórico Nacional, que pertenecientes a la Biblioteca del monasterio, 

esperan que un dia puedan retornar a nuestra restaurada Biblioteca. 

Ésta, junto con otras realizaciones, era una de las aspiraciones de 

nuestro recordado Vives y Miret. 

Por este motivo la Junta Directiva del Archivo Bibliogràfico de 

Santes Creus y ante pérdida tan irreparable, ademàs de nuestra 

oración al Senor, para que lo haya acogido en su seno, acordo de-

dicarle este número del Boletín, como recuerdo perenne de su la

bor y para que sirva de estimulo a quienes sienten algún carino 

por el monasterio del Gayà. 

Que el Sènor le dé la paz eterna y a nosotros el consuelo de 

ver fructificada su obra-

J U A N N O G U E R A Y S A L O R T 

P R E S I D E N T E 





NOTÍCIA BIO-BIBLIOGRÀFICA DE 
JOSEP VIVES I MIRET 

Dreçada a base dels nostres records personals i 
gràcies a una sostinguda confidència que amb l'enyo
rat amic ens va soldar els darrers quinze anys de 
la seva vida. Hem tingut al davant .els papers que 
d'ell, per generosa ofrena dels seus fills, han per-
vingut a l ' A B S C ; i ens han estat molt útils les no
tes que el seu gendre, l'arquitecte senyor Josep M. 
Feliu i Via, ens ha tramès; i les manifestacions 
amb què la germana del senyor Vives ens va afavo
rir. Moltes gràcies. 

Josep Vives i Miret va néixer a Barcelona, al carrer de la Cla

veguera, núms- 3, 5 i 7, pis segon, porta primera, el dia 28 de juny 

de 1903, fill de pare vilafranquí i de mare barcelonina. Els seus 

orígens més aviat cal establir que foren modestos: sense massa an

goixes; però tampoc no va tenir una infantesa més favorable que 

la d'una discreta menestralia,- Fou el més gran dels tres fills que 

va tenir el matrimoni; darrera d'ell vingueren dues noies. 

Va aprendre les beceroles al carrer de sant Pere més baix,, a 

la capella dels Agonitziants, on fou portat quan tenia cinc anys. Era 

una escola de l'Ajuntament, graduada. Però, al parvulari almenys, 

concorrien nois i noies sense altra discriminació que els alumnes 

d'un sexe seien als bancs de la dreta i els de l'altre als de l'esquer

ra. L'escola era menada per dues senyores que, segons confessió 

del propi Vives, poca cosa feien per l'educació o formació dels 

alumnes. Més que una escola sembla que allò era una mena de 

guarderia infantívola anacrònica. Tot amb tot, ben poca empremta 

podia deixar en ell aquesta escola i les seves circumstàncies quan 



14 

no hi devia assistir sinó uns quants mesos, potser només els d"un 

curs escolar, tota vegada que els locals on estava instal·lada foren 

donats al foc durant els fets revolucionaris de l'anomenada "Setma

na Tràgica" del juliol de l'any 1909- Però cal que retinguem el re

cord precís que Vives i Miret en tenia, perquè el va consignar anys 

a venir en les seves notes, que redactava a manera de diari o de 

memòries. 

Desaparegut el local dels Agonitzants del carrer de sant Pere 

més baix, el nostre Josep fou menat a l'escola de Sant Jordi que 

funcionava al carrer de Mercaders del mateix barri barceloní de 

santa Caterina. Aquesta nova escola ja li va deixar una mica més 

d'empremta, perquè hi va acudir durant un parell de cursos. Se 

n'acomiadà per tal d'ingressar a l'escolania de sant Pere de les 

Puel·les l'any 1911. Aquesta escola era gratuïta, absolutament; però 

comportava als seus alumnes l'obligació d'integrar l'escolania amb 

tota una gama de serveis i d'ajudanties parroquials, com eren, ul

tra cantar integrant el cor de veus blanques de la Parròquia, d'aju

dar misses, quan els pertocava, i l'assistència als enterraments, als 

viàtics —o combregars, com diu ell—, i als funerals; en cadascuna 

d'aquestes ajudanties parroquials percebien la quantitat de quinze 

cèntims. A més a més aprenien música vocal sota el mestratge d'un 

professional tan qualificat com el senyor Domènec Mas i Serracant, 

autor d'una infinitat de composicions religioses, algunes de les 

quals, editades, van obtenir una considerable difusió i popularitat 

en moltes esglésies de Catalunya- Mas i Serracant fou un mestre 

compositor molt destacat al seu temps; en general molt bon conei

xedor de l'ofici i per això molt ben considerat. E l fet d'integrar l'es

colania i de cantar-hi també els era estimulat pecuniàriament, i cada 

escolà percebia els emoluments d'acord amb les seves qualitats i 

dedicació o aplicació- Els avenços de Josep devien ésser enoomia-

bles quan ell mateix anota en els seus apunts que va arribar a gua

nyar-hi tres duros trimestrals, que era una recompensa ben estima

ble considerats els pocs anys de l'escolanet, de vuit a deu. 

Era l'any 1913 quan, ja coneixedor dels indispensables princi

pis escolars i posseïdor d'un elemental bagatge de cultura, els seus 

pares el van matricular a l'Escola Pia oberta al carrer Ample. Allí 

va estudiar un conjunt de disciplines que comunament eren ano

menades Comerç. Una mena de batxillerat elemental i lliure que 
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conferia una certa aptitud per a ingressar a l'oficina d'una empresa 

comercial o mercantívola, a base de l'estudi i aplicació de la cor 

recció cal·ligràfíca, de l'ortografia, del càlcul aritmètic, d'uns rudi

ments de comptabilitat, i alguna altra disciplina complementària, 

com la correspondència comercial, posem per cas. E r a director del 

centre i professor del nostre Josep el celebrat pare Josep Gironès, 

un simpàtic esoolapi que va assolir una veritable senectud. Als dar

rers anys de la seva dilatada vida el pare Gironès era objecte cada 

any d'una mena d'homenatge: els seus antics alumnes es reunien 

un determinat dia al seu entorn i celebraven una festa religiosa i 

un àpat que presidia el venerable religiós. E l senyor Vives, tornat 

a Barcelona i ja als anys cinquantes, era un segur concorrent a 

aquesta festa anyal que, ultra la satisfacció de l'homenatge al mes

tre que els presidia, li proporcionava el goig de compartir unes 

quantes hores amb els seus condeixebles de quaranta i tants anys 

endarrera-

E l dia 15 de juliol de l'any 1916 ja es va posar a treballar. ITe-

nia tretze anys tot just complerts- Va entrar de meritori a la casa 

Sales Gibert, que tenia les oficines al Passeig de la Duana. E r a una 

empresa que comerciava amb cereals. Hi guanyava dos duros men

suals- Pel fet de considerar que aquest sou era migrat i que no hi 

havia probabilitats de millorar les condicions on treballava, al cap 

de tres mesos va cercar una altra casa- L a va trobar als magatzems 

de Joaquim Costa, del carrer de la Princesa, núm. 55, on li van do

blar el sou, és a dir, on va anar a guanyar quatre duros cada mes-

D'aquest temps és un fet familiar que el va apenar profunda

ment i que va recordar tristament tota la seva vida. Fou la mort 

de la seva germaneta Mercè, la més petita, que llavors tot just tenia 

set anys i mig, víctima de l'aleshores encara temible diftèria que 

tants d'estralls causava entre la mainada. Aquest dol familiar es va 

produir el dia 14 de novembre de 1916. Recordem com el senyor 

Vives, ja sexagenari, encara s'esborronava quan recordava aquesta 

data i la immensa buidor familiar que li feia reviure. 

Mentre treballava a la casa Costa, als vespres acudia a una 

acadèmia del mateix carrer de la Princesa on va cursar ampliació 

dels seus coneixements de la Teneduria de Llibres, de la llengua 

francesa, i de taquigrafia. És una cosa ben curiosa d'observar com 

el noi Vives era guanyat de seguida per una disciplina quan se li 
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entreobria una mica la porta del seu coneixement. Captingut de la 

valor pràctica de l'estenografia es va proposar d'aconseguir-ne l'a

gilitat, la rapidesa, com es deia en l'argot acadèmic del seu temps-

No sabem si veritablement va assolir la velocitat captativa desitjada, 

o, almenys, si va arribar a una considerable versió de mots per mi

nut. Això tant se val, fins a cert punt- E l que cal és recollir que, 

guanyat per ï'afició estenogràfica, el dia 1 de març de l'any 1918 

es va matricular a un curs intensiu convocat per l'«Acadèmia de 

Taquigrafia de Barcelona». Els seus avenços devien ésser prou no

tables quan es va veure en cor de donar lliçons taquigràfiques al 

fill de l'apoderat de la casa on prestava els seus serveis. 

D'aquest any 1918 coneixem que ja integrava una entitat ex

cursionista, 1'«Agrupació Excursionista Montserrat». No ens entre

tindrem a dir-ne res més ara, perquè el de l'escursionisme és un 

dels aspectes més rutilants de la seva vida jovenívola- E n parlarem 

més endavant. 

Tractant d'ampliar el seu bagatge cultural, el primer d'octubre 

del mateix any 1918 es va matricular a r«Acadèmia dlntendents 

Mercantils»-

E n aquests temps tan densos de manifestacions catalanistes, el 

nostre jove s'hi sentí guanyat. Fou una donació romàntica. Les co

ses de Catalunya li van interessar sempre com a bon català que 

era i que sempre fou. Però no li coneixem una activitat política a 

favor de cap mena de partit; almenys una dedicació ambiciosa de 

càrrecs. Més aviat va hissar la bandera de la cultura i el seu pa

triotisme es va manifestar per una dedicació al conreu dels valors 

de l'esperit, més que no pas a una exaltació activista d'un determi

nat clos polític. Tanmateix l'època el va menar a prendre algunes 

posicions. E n podem concretar alguna. E l l mateix confessa que 

d'alguna manera —érem al 1918— participava i vivia totes les ma

nifestacions catalanistes del temps- Perquè creiem que encaixa per

fectament dins la línia del seu catalanisme creiem alliçonador de 

reportar una anotació seva feta el Cap d'Any del 1919. Diu, tex

tualment: «Essent any nou,' vida nova. Canviaré des d'avui la me

va manera d'escriptura antiga amb les més modernes normes d'en 

Fabra». E l dia 24 de gener del mateix any, i juntament amb els 

alumnes de l'Escola d'Intendents Mercantils, firma una fulla de pro-
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testa contra les preteses brutalitats que s'atribuïen a l'abús de la 

funció policíaca. 

Un fet familiar el va trasbalsar: la mort de la seva mare, es-

caiguda el 5 de juliol de 1919- Aquest traspàs no va fer sinó reno

var-li profundament la pena de la pèrdua de la seva germaneta, de 

la qual sembla que no va guarir mai. 

Constant en el seu propòsit d'obrir-se pas en la vida, no va va

cil·lar a provar millor sort en d'altres cases comercials de més pro

jecció i de més dilatada ambició que aquella on treballava, i que 

poguessin oferir-li més perspectives de prosperitat professional i per

sonal- E l dia 10 de gener de 1920 va ingressar a la «Companía Ge

neral de Carbones». Aquesta empresa, al cap de tres setmanes li ya 

proposar de traslladar-se a Madrid, exactament el darrer dia del 

mateix mes de gener. Josep Vives, cregut que el trasllat podia sig

nificar una categòrica singladura en la seva carrera comercial, s''hi 

va avenir. Però les coses, a Madrid, no anaven tan rodones com 

ell va creure que anirien i volia que anessin. Els diners que gua

nyava li mal abastaven per a saisfer la despesa personal, de tal ma

nera que des de Barcelona calia que el seu pare li lenviés alguns 

diners de tant en tant. Això no li podia plaure de cap de les mane

res- Certament hi va haver una mica de melangia; el canvi d'am

bient tampoc no li fou massa satisfactori. Però estem segurs que 

melangia i ambientació haurien estat degudament superades si ha

gués pogut prescindir de l'ajut pecuniari familiar- Que ell necessi

tava, i que esdevenia gravós als seus. Pel setembre, i a Madrid, es 

va matricular a la «Escuela Central de Idiomas» per tal de cursar 

estudis d'anglès. No hi podia fer gran cosa perquè per Nadal, exac

tament el dia 26 de desembre, va tornar a Barcelona, tot abando

nant el seu càrrec a la Companyia General de Carbons que, econò

micament, no el satisfeia. 

E l dia 12 de gener de 1821 va entrar a prestar els seus serveis 

a les oficines de la fàbrica Batlló de Sant Andreu de Palomar, fac

toria dels automòbils Espanya- Però no s'hi acabava de trobar bé-

No hi tenia els peus segurs i se n'adonava. E n aquests temps man

tenia una intensíssima correspondència principalment amb estran

gers: fet, aquest, que pot ajudar-nos a calibrar la seva inquietud i 

a ponderar la insatisfacció de la seva carrera mercantívola- Es car

tejava amb una pila de persones, de les quals coneixem la simulta-
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neïtat de carteig amb diversos amics catalans, amb l'epistolari d'un 

grec, d'un nordamericà, d'un francès, d'un japonès, i d'una italiana. 

Aquest conreu epistolar li va encomanar una mena de pruïja d'a-

nar-se'n a l'estranger a provar millor fortuna. Un dels llocst que 

més li hauria abellit era Anglaterra. Per això, ultra la correspondèn

cia que sostenia amb el nordamericà que hem dit, va prendre lli

çons directes amb un professor nadiu d'Anglaterra. 

E l dia 10 d'octubre de 1921 va ingressar al Centre Autonomista 

de Dependents del Comerç i de la Indústria de Barcelona, el cè

lebre C A D C I , on, com veurem, va actuar culturalment. E l dia 30 

de novembre d'aquell mateix any, per crisi laboral, fou acomiadat 

de la casa Batlló on treballava juntament amb d'altres empleats-

Llavors va intentar, per via de fets, d'anar a treballar a l'estran

ger. Va escriure diverses cartes el resultat de les quals ignorem-

Però coneixem que una de les empreses a les quals es va adreçar 

li va contestar donant-li una oportunitat: era la Fiat, de Torí, que 

li of eria un lloc a l'empresa automobilística, llavors ja mundialment 

famosa. No en sabem ben bé les causes; una d'elles, i potser la 

més imperiosa, fou el disgust amb què ho van acollir el seu pare i 

la seva germana. No hi va anar. 

E l dia 28 de desembre, com fos, va entrar a l'empresa «Drogas 

y Coloniales S-A-», on no va romandre sinó tres dies. Per Cap d'Any 

ja era, amb el càrrec de corresponsal, a les oficines de la fàbrica de 

galetes «Vinas y C-*». No hi estava a gust. E l mirallet d'anar a tre

ballar a fora li projectava la flameta rutilant que el tenia una mica 

encegat. Per l'octubre de 1922 sabem que va escriure, demanant 

feina, a Londres. Anglaterra li agradava més que Itàlia. E l desig 

d'anar a Anglaterra no se li havia aigualit del tot- No li devien con

testar satisfactòriament, perquè al mes següent, novembre, escrivia 

a Milà, Itàlia, amb el propòsit d'anar-se-n'hi. L a resposta o no va ar

ribar, o no devia plaure-li. Fos com fos, no va estar gaire temps a 

la casa Vinas. Va tornar a entrar a la Companyia General de Car

bons, d'on ja no s'havia de moure mai més. E n aquesta empresa va 

anar escalant els càrrecs cada dia més responsables i ben retribuïts. 

L'any 1933 fou traslladat a Madrid, on va romandre fins al 1935. A 

Madrid es va mullerar i s?afillà-

L a seva carrera s'anava encimbellant ràpidament- L'any 1935 

fou destinat a Palamós, a la factoria que hi tenia la Companyia. 
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Allí va romandre tot el temps que va durar la nostra guerra civil 

desfermada el 1936; l'any 1937 una bomba va caure a la casa de 

Palamós i es va traslladar a la Bisbal. E l 1940 fou traslladat a Va

lència-

L'any 1949 va morir el seu pare. Havent de tancar el pis que 

aquest mantenia a Barcelona, Vives i Miret decideix de plantar casa 

a Tarragona. Va llogar un pis espaiós d'una casa nova, al carrer de 

Ramon i Cajal, tocant gairebé a la Rambla de Sant Joan- H i va 

adequar, en una part considerable, els mobles procedents de la casa 

del seu pare, on tenia també dipositats alguns objectes seus, prin

cipalment llibres, antigalles i quadres. Poc temps més tard el se

nyor Vives fou traslladat a Barcelona, durant aquell mateix 1949. 

No va deixar mai més, però, el pis de Tarragona,, on li abellia de 

passar sovintejades i curtes temporades. I ja tío es va separar de 

roficina barcelonina de la Companyia General de Carbons on va 

assolir el primer lloc. I va morir com a Delegat a Catalunya de la 

Companyia el dia 15 de desembre de 1966. 

Aquest és el "currículum vitae" de Josep Vives i Miret pel que 

corcerneix el seu caire laboral, el menys albirable de la seva vida, 

a desgrat de la seva brillant trajectòria; però la categoria del qual li 

va permetre una folgada situació econòmica que li va possibilitar 

alguns esmerços notables, atiats per una avidesa mai no niegligjda, 

sempre latent. Alguns dels col·laboradors del present arreplec de 

treballs en homenatge a la memòria de Josep Vives i Miret evoca

ran aspectes diversos de la dedicació vivesiana. Pel nostre compte 

creiem que no podem preterir de donar algunes precisions que aju

daran a situar i a ambientar les evocacions d'aquests apreciats col-

laboradors, baldament ens comporti el risc de la reiteració. 

V I V E S i M I R E T , E X C U R S I O N I S T A 

Ja hem indicat com l'any 1918 pertanyia a l'Agrupació Excur

sionista Montserrat, de Barcelona. Tot just tenia quinze anys, i no 

era pas un de tants membres de lAgrupació, perquè aviat s'hi va 

singularitzar. Vives i Miret sentia el goig de caminar amb la mot

xilla a coll; però la fruïció no li agradava passatgera. L a captació de 

la bellesa, del paisatge o de l'obra artística se li feia esmunyedissa. 
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Per això es va proveir aviat d'una màquina fotogràfica. Sabem que 

durant l'any 1918 sovintejà les seves sortides, sempre amb la màqui-

neta a punt, on captava copiosament tot allò que estèticament el 

colpia. L'afecció a la fotografia ja no el va deixar mai més. Els dar

rers anys de la seva vida, equipat amb màquines i accessoris de 

bona qualitat i de precisió va assolir obres fotogràfiques veritable

ment sensacionals. Més que pel seu mèrit artístic cal valoraries 

pel seu formidable interès documental. L a fotografia li fou un efi-

cacíssim ajut, de vegades decisiu, en els estudis arqueològics. Tan

mateix, però, van sovintejar els premis en els concursos fotogràfics 

on sabem que va concórrer. 

E l dia 1 de juny de 1919 l'Agrupació Excursionista Montser

rat, que sembla que només funcionava com un grup d'amics que s'en

tenien perfectament sense necessitat de reglamentació aprovada ofi

cialment devia creure ja superada llur època de prova i es va consi-

tituir oficialment, segons sembla. Vives i Miret en va redactar el 

reglament. E n iniciar aquesta nova etapa o època de l'Agrupació 

en fou el secretari. 

Les seves excursions arreu no cessaven. L a seva colla, cada dia 

engruixida, s'anava arriscant amb sortides més allunyades de la ciu

tat. No eren les contrades immediates a Barcelona les preferides 

pel grup de Vives i Miret. E l dia 16 de maig de 1921 emprèn una 

memorable excursió cap al Pirineu: foren jalons de les seves tres-

queres el monestir de Ripoll, el poble de Queralbs, el santuari de 

Núria i la vall de Ribes. 

E l 18 d^octubre, vuit dies després del seu ingrés al C A D C I , es 

fa soci de la seva secció d'excursionisme. L'excursionisme l'arribà 

a apassionar de tal manera que es pot dir que el practicà totes les 

festes. L'any 1922 fou d'un intensitat en aquest sentit veritable

ment notable. E l dia 12 d'abril de 1923 cal que sigui assenyalat 

perquè l'excursió iniciada aquell dia fou d'una transcendència i 

d'una projecció extraordinàries: van visitar Santes Creus, Poblet i 

la vila de Montblanc. E l dia 19 d'agost practicava les tresqueres del 

Canigó, E l 16 de desembre va anar a Montmell i al castell de Mar-

mellar. 

L'any 1924 fou igualment dens de sortides, alguna d'elles asse-

nyalable, com la practicada per l'abril al monestir empordanès de 

Sant Pere de Roda. Potser fou arran d'aquella excursió que el dia 
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22 d'abril de 1924 es va fer soci del Centre Excursionista Rafael Ca

sanova; on, de seguida fou nomenat president de la secció de pro

paganda. E n aquest centre sabem que Vives i Miret va desenvo

lupar una activitat formidable. Certament que hi va deixar bon 

rastre. Amb el títol genèric de "Clixés de muntanya" va iniciar al 

butlletí una sèrie d'articles que hi constituïa una de les més valuo

ses col·laboracions. 

No en sabem els motius, però va dimitir del Centre Excursior 

nista Rafael Casanova per a integrar-se al Club Muntanyenc i a 

FAssociació Catalana d'Antropologia, d'Etnologia i de Prehistòria. 

D ' allí arrenquen les seves amistats amb els celebrats tractadistes 

Rossend Serra i Pagès i Joan Amades. 

L a febre de lectura —perquè Vives i Miret era un llegidor em-

pedernit— li va posar a les mans un llibre sobre l'expedició cata

lana i dels almogàvers a l'Orient, degut a l'historiador Schlumber-

ger. Aquesta obra el va sorprendre tant, el va captivar de tal ma

nera, que li engendrà la necessitat imperiosa d'anar a Grècia se

guint el mateix itinerari dels catalans. Va cercar qui l'hi acompa

nyés, i no el va trobar. No es va desencisar. H i va anar to.t sol. A 

Grècia va lligar una bona amistat amb el poeta Kostis Palamas i la 

seva filla Nausica, amistat que es va dilatar molts anys. Coneixem els 

detalls d'aquesta excursió per la municiosa ressenya que en va publicar 

amb el títol: "De Panissars al Cefís". Amb posterioritat, encara va fer 

altres viatges a Grècia; tant l'havia atret aquell país origen de tan

tes cultures. E n el darrer d'aquests viatges es va deturar a Itàlia i 

sabem que va veure Roma. 

E l 1934 va emprendre un llarg viatge vers els països nòrdics 

d'Europa. Va viatjar per Anglaterra, per Escòcia, per Suècia, per 

Alemanya, per Dinamarca i per França. 

L a darrera excursió que podem registrar del senyor Vives i Mi

ret la féu en companyia nostra l'any 1960, al mes de setembre, amb 

ocasió de la I I I Setmana d'Estudis Monàstics que va tenir per marc 

el meravellós monestir cartoixà del Paular. Vam sortir de Tarragona 

i vam seguir per Lleida, Fraga, monestir de Xixena, els Monegros, 

Saragossa, Calatayud, Alhama de Aragón, monestir de Santa Maria 

de Huerta, Medinaceli, Alcalà de Henares i Madrid. I des del mo

nestir de l'alta conca del Lozoya, el Real Sitio de san ïldefonso, 
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Segòvia i per Aranjuez i la Manxa vam seguir vers Albacete, Ala

cant i la seva costa mediterrània, Ifac i Gandia, monestir de Vall

digna, València, Peníscola, Tortosa i Tarragona. 

E L T E A T R E : A C T O R I A U T O R 

Que Vives i Miret fos amic del bon teatre ha de semblar lògic 

i natural. Però sembla més poc conegut que aquesta estima per 

l'art de Talia li hagués pres també amb vocació d'actor i d'autor. 

No en tenim gaires referències; però cal que les aprofitem perquè 

són ben categòriques i alliçonadores. 

Érem a l'any 1919. Durant el primer mig any i juntament amb 

la família Martinell, de la qual no ens ha llegut cap altra precisió, 

van formar una agrupació teatral. Sabem que van representar el 

sainet "L'últim anglès" de Santiveri. Ells mateixos es van construir 

i pintar els decorats, i ells mateixos es van arranjar la música, que 

en aquest cas concret es va cenyir en un tercet instrumental de 

corda: piano, violí i violoncel. Aquesta podia esdevenir una espo

ràdica actuació, merament circumstancial. Però no, que tenia arrel 

ben fonda. Veiem-ho. 

L'any 1922, vers l'agost, sabem que freqüentava l'Escola Cata

lana d'Art Dramàtic que havia fundat i dirigia l'Adrià Gual. Almb 

Gual va lligar de seguida una franca coneixença que aviat va do

nar pas a una amistat ben arrelada. Fruit d'aquests contactes, pel 

setembre següent juntament amb d'altres companys afeccionats pel 

teatre lloguen un magatzem per a practicar-hi representacions es

cèniques. E l fet és cert, baldament que les seves conseqüències no 

haguessin deixat empremta; i és altament significatiu. No devia es

devenir cap mena de fracàs, perquè aquell 11 d'octubre es va insr 

criure com alumne a l'escola d'Art Dramàtic de Gual, on esdevé 

deixeble del fundador de l'Escola, del celebrat actor Enric Gimé

nez, de Pompeu Fabra, de Lluís Labarta, de Vilumara i de Tarragó. 

Era l'any 1936 quan va estrenar a l*Insti|tut del Teatre les 

"Dotze cançons del llibre de la Pàtria" que eren dotze poemes es-

cenificats, originals seus i als quals havia posat música el mestre 

Enric Morera; audició que fou un vertader èxit. E l 1938 i al Casal 

de la Cultura, organitzada per la Direcció General de Radiodifusió 

dintre el cercle de Concerts, es van tomar a representar. 
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E L P O E T A 

Vives i Miret fou un poeta amb vocació de tal tota la vida. 

Veiem^ho. Va practicar reiteradament la versificació amb més traça 

que volada imaginativa. D'ell queden dos volums estampats, de 

versos de circumstàncies, una mena de jalons de les seves estades a 

València i a Tarragonia. Són dos arreplecs de poemes i composi

cions molt sentits i albirables per la dedicació, més que no pas per 

llurs valors estètics que no passarien d'un nivell molt discret. L i 

ooneixem alguna altra composició en vers amb les quals va guarnir 

les felicitacions nadalenques que de vegades va cursar als amics. 

Aquest assaig de composició mètrica, encara que no hagués fet al

tra cosa que ensinistrar-lo en la manera de ben dir les coses, justi

ficaria lesmerç. Perquè, si la poesia vivesiana no és de gran volada, 

la seva prosa és apreciable per la diafanitat. Sabia construir bé. Te

nia un mètode clar d'exposició i emprava un lèxic entenedor i 

precís. 

Però li agradava de fer versos, i li va agradar de veure'ls pu

blicats amb totes les honors a les darreries de la seva vida. Aques

ta, però, no era una feblesa que pugui ésser jutjada de decrepitud, 

ni de maduresa; perquè mai no semblà, ni menys va tenir res que 

li pogués atorgar el més lleu indici ni de vellesa, ni de decrepitud. 

Fou una vel·leïtat que va mantenir durant tota la vida. L i venia de 

molt jove. 1 

Tenia setze anys, mal comptats. E l dia 30 d'agost de 1919 

guanyava un accèsit als Jocs Florals infantils convocats pel Centre 

de Dependents del Comerç i de la Indústria de Manresa, amb el 

poemet La pastoreta. Per l'agost de 1922 publicà una poesia a la 

revista "Flames Noves", de la qual publicació no podem precisar 

res més. Per l'abril de 1924 envia una poesia als Jocs Florals de 

Mallorca, i el dia 22 de maig li és adjudicat el primer accèsit a la 

Flor Natural. Pel gener de 1925 la revista "L'Éveil Catalan" de Per

pinyà, li publica una poesia. I ja hem dit prou dels poemes musi

cats per Morera. 

L a poesia va produir, doncs, algunes satisfaccions a Vives i 

Miret, que probablement que van culminar en l'homenatge orga

nitzat pel Casino de Tarragona l'any 1954 amb ocasió de la publi

cació dels seus Versos de Tarragona. 
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V I V E S I M I R E T , M Ú S I C ? 

Vives i Miret era agradat de la música. Més d'una vegada l'ha

víem escoltat, embadalits, perquè esdevenia una pura delícia de 

mantenir diàleg amb ell sobre temes musicals. Mai no ens va lleure 

d'esbrinar d'on li venia la seva cultura musical. Agradat de tota 

bellesa, la música era per a ell una art de les més belles i de la 

qual estava enamorat. Deixeble del mestre Mas i Serracant, com 

ja sabem, fou un assidu concurrent als concerts sempre que li es

queia, en un dels quals va fer la coneixença del mestre Enric Mo

rera. 

E r a el 22 d'abril de l'any 1923 quan va assistir al concert dno~ 

menatge a l'eminent compositor català. S'hi va impressionar forta

ment. L a coneixença que hi féu amb el mestre, amb el gran mestre 

de la polifonia catalana, coneixença nascuda al caire d'una admi

ració reverent, aviat es va transformar en una amistat que va esde

venir íntima, fins a col·laborar en una obra comuna, d'alguna volada 

artística. Ja ho hem dit. 

E L C O N F E R E N C I A N T 

Les seves activitats excursionistes van oferir a Vives i Miret 

alguna ocasió de parlar en públic. Tenia limitades qualitats oratò

ries. E n aquests casos era esclau d'un guió minuciós, si no d'un 

text totalment elaborat. A la relació bibliogràfica fem esment d'ai

gua conferència que d'ell s'ha conservat entre els seus papers es

crits. Però és segur que ans de la nostra guerra civil del 1936 

aquesta activitat vivesiana va tenir alguna importància; tanmateix 

sabem que va integrar, conjuntament amb d'altres figures cimeres 

de la nostra cultura, la llista de conferenciants associats a l'empresa 

cultural del Secretariat de Coordinació de Treballs Excursionistes, 

des de l'any 1929. 

Fou molt sonada, perquè potser era la primera que va pronun

ciar, la conferència que va donar el dia 4 de juny de 1922 sobre la 

història i la descripció del monestir de sant Cugat del Vallès, da

vant els Pomells de Joventut. Conseqüent a una foguerada que va 

prendre pertot arreu de Catalunya com una abrandada encesa d'en-
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oenalls dels quals només ha restat el record de llur rutilància, Vives 

i Miret, el dia 7 d'abril d'aquell any, havia fundat un Pomell de Jo

ventut, l'obra socio-patriòtico-cultural ideada en un moment dolç 

i propici pel memorable escriptor Josep Maria Folch i Torres. 

Als darrers anys de la seva vida i amb totes les honors va ocupar 

les tribunes a Tarragona, a Vilafranca del Penedès, a Montblanc, 

a Barcelona —diverses vegades a la Societat Catalana d'Estudis 

Històrics—, a les Setmanes d'Estudis Monàstics a les quals va con

córrer i prendre part activa, almenys a un parell de les consuetu-

dinàries festes anuals de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, i al 

I I Congrés Litúrgic de Montserrat. 

L A S E V A S E T D E C U L T U R A 

Vives i Miret, més que res, fou autodidacte. Va assolir un ni

vell d'erudició certament envejable malgrat la seva manca d'estu

dis superiors. D'una manera més o menys faceciosa ho deia ell ma

teix: que només tenia un títol: el de xofer, i que amb prou feines 

si feia servir mai. Fou un home de neguits, volenterós, irrenuncia

ble llegidor i anotador, agradat de la bellesa com fos. Va reunir 

una copiosa llibreria, especialitzada en seleccions de la literatura 

catalana i universal, en art, en arqueologia, en història. Va enriquir 

casa seva amb una albirable col·lecció de pintura moderna i més d'u

na manifestació egrègia de l'art antic. 

E l seu afany de cultura es manifestà amb múltiples i variadís-

simes proves. Tenia una set insaciable de saber. Va aprofitar totes 

les avinenteses per a sadollar-se a les fonts de cultura que el van 

anar perfilant amb una erudició cada vegada més vasta i ben assi

milada. Pel novembre del 1921 assisteix a les classes d'història de 

Catalunya del C A D C I , que professava l'eminent historiador Enric 

Cubas. D'aquella assistència cal que en reflectim els propis mots 

que va anotar en una llibreta interna; "Com que no he pogut ob

tenir cap estudi ̂ superior —diu, literalment— provaré d'ésser alguna 

cosa en matèria de Prehistòria, d'Arqueologia, de Documentació 

Històrica, que aquestes són ciències que també poden honorar i 

fer útil l'home que les emprengui amb bona voluntat". 

E n aquests temps comprava molts llibres. "No puc tenir una pes

seta, •—diu— que no me la gasti en llibres. Tinc unes ganes boges de 
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reunir una bona biblioteca". Aquest desig que mai no el va aban

donar, llavors li devia ésser més utòpic que real. Sabem que en 

aquests anys freqüentava assíduament, gairebé diària, la Biblioteca 

de Catalunya de l'Institut d'Estudis Catalans. Però aquesta con

currència tan suggeridora del seu afany no el retenia d'adquirir lli

bres, algun dels quals va motivar assentaments curiosos a les seves 

apuntacions íntimes. E l dia 3 de gener de 1922, posem per cas, 

comprava la Història de Catalunya de Víctor Balaguer, que, més 

que llegir, va devorar. E l va impressionar ja ara el relat de l'expe

dició catalana a Grècia: "És una època admirable —anota entu

siasmat— i si algun personatge il·lustre puc envejar d'ésser, jo es

colliria en Ramon Muntaner". 

Pel gener de 1922 es va matricular a les classes de Sintaxi Ca

talana del C A D C I que professava l'admirat mestre Artur Marto

rell. Vol ésser, i va una mica desorientat. Aquell febrer de 1922 

decideix de cursar el batxillerat; però aviat abandona aquest pro¬

pòsit per a dedicar-se de ple a la història que, diu ell, és allò que 

veritablement li agrada. 

Des de l'abril de 1922 el coneixem allistat a la benemèrita As

sociació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Però no hi era un 

mer receptor de coneixements; també es prodigava a comunicar-

los pròdigament i desinteressada; el 16 de novembre de 1923, i pre

cisament proposat per Pompeu Fabra —que, ja ho hem dit, conei

xia Vives i Miret al qual havia tingut d'alumne a l'escola d'Art Dra

màtic de l'Adrià Gual— fou inscrit com a professor de gramàtica 

en els cursets que va organitzar el Comitè per a la Llengua C a 

talana. ' 

L A G R A N V O C A C I Ó C O M U N I C A T I V A 

Ja hem dit alguna cosa de la seva donació comunicativa per 

tal que els altres aprofitessin els seus cabals de cultura, assolits 

amb la constància i dedicació d'un esforç exclusivament personal. 

E n aquesta línia d'actitud cal que situem la cèlebre penya del Bar 

Metro de la Plaça de l'Àngel, on Vives es reunia amb un grup d'al

tres quatre o cinc amics, dels quals esdevenia eix indiscutible. Al 

Bar Metro llavors actuava un conjunt instrumental de corda que 

acostumava d'interpretar bona música. H i havia un clima propici, 
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que va fomentar i fermentar el propòsit d'edició d'una revista lite

rària que havia de dirigir Vives i Miret, i que s'havia d'anomenar 

"Joventut Literària". Allò veritablement sorprenent, per quimèric, 

era la manera com s'havia de mantenir pecuniàriament la publica

ció, que no deixava de proposar-se una dilatada ambició; forma

rien una mena de companyia o grup artístic dramàtic amateur, i 

amb el producte líquid de les representacions la subvencionarien. 

Érem pel març del 1924. 

Aquest propòsit quedà, sembla, en això: propòsit. Com igual

ment hi quedà, també, sembla, un altre intent dels socis de l'Ateneu 

Enciclopèdic Popular que el dia 18 de febrer de 1925 el van pro

posar per director d'una revista del Centre. 

L ' E S C R I P T O R 

Entre el que hem dit i la simple lectura de les fitxes biblio

gràfiques vivesianes que tanquen aquest esbós recordatori de Josep 

Vives i Miret s'evidencia que la seva estela d'escriptor haurà estat 

la més fecunda i perdurable que haurà deixat. Tot i que els nos

tres esments, per raons comprensibles, no poden aspirar a esdeve

nir exhaustius. L a relació bibliogràfica vivesiana només pot aspirar 

a una tal pretensió, potser, pel que concerneix els temaris de San

tes Creus i de Reinard Fonoll, que van omplir gairebé exclusiva

ment els darrers anys de la seva aprofitada vida. L a seva biblio

grafia detecta molts i diversos neguits de la seva vida, a cap dels 

quals no van fer el sord; però, n'estem segurs, la seva gran dedica

ció, la que haurà deixat un record de més alta exemplaritat i una 

major densitat de consecucions, fou Farqueologia. I en aquesta l í 

nia destaca la temàtica de Santes Creus i l'audaciosa problemàtica 

arqueològica i artística que ell hi va relacionar i hi va implicar. 

Però aquesta faceta es perfila predominantment a les darreries de 

la seva vida. 

Escau de reportar alguna que altra reacció que ens és cone

guda per la constància que en revelen anotacions fugaces pròpies 

i que oonjecturem elements fonamentals que perfilen la seva silueta 

d'escriptor. E l dia 8 d'abril de 1924 llegeix " L a canzone del Piara-

diso", la segona de "Le canzoni de L e Enzio" de Giovanni Pascali, 
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i anota, literalment: "És una obra que m'ha deixat un gran entu

siasme literari, amb unes fermes ganes de fer-ne la traducció en ca

talà". I , mans a l'obra, no s'hi abaltí; l'endemà ja comprava un dic

cionari italià i en començava la versió que no sabem si va enllestir 

totalment. 

Un parell d'anys més tard, 1926, llegeix "Salomé" que es con

serva en traducció manuscrita d'ell en llengua catalana. Encara, sa

bem que a la Bisbal, durant els tràngols de la nostra guerra civil, 

va traduir al català l'Odissea d'Homer. 

L ' A C T I V I T A T V I V E S I A N A 

Vives i Miret fou un treballador infatigable. Professionalment 

fou un home molt capacitat, molt metòdic, molt ordenat. Aquestes 

qualitats feren fructífera la seva dedicació diguem-ne literària i 

científica. E n el seu esmerç i en els ambients en què es va moure, 

sempre hi va destacar, com ja hem anat dient, pel que respecta a 

la seva joventut. Ara, als darrers anys de la seva vida, va assolir, 

també, càrrecs que li havien de produir alguna satisfacció: vice-

president, amb funcions de presidència de la Societat Arqueològica 

de Tarragona; vocal de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, fi

lial de l'Institut d'Estudis Catalans, de Barcelona; tresorer, des de 

la fundació, de la Sociedad Espanola de Estudiós Monàsticos de E l 

Paular, Rascafría, Madrid; i secretari general del nostre Arxiu Bi

bliogràfic de Santes Creus. 

Vives i Miret ens ha deixat quan la seva producció bibliogrà

fica, que és com dir el seu desplegament fecund, era a la plenitud. 

Amb una ambiciosa progressió de temes de consideració, de veri

table nivell. 

Part de la producció vivesiana que relacionem no serà gran 

cosa més que una fitxa que acreix numèricament la seva obra. Més 

d'un treball seu que va assolir el moment àlgid de l'atenció i de la 

valoració podrà ésser superat. Això no resta cap mèrit a la seva 

obra, perquè els treballs que obren nous horitzons ja comporten 

sovint el risc d'envellir prematurament; però allò que certament és 

admirable d'ell no són solament les fites que va assolir, encara 

que aquestes mereixin tota la ponderació. Entenem que el gran 
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mèrit de Vives i Miret, i que cal proclamar, és el dels camins que 

va obrir,, és la problemàtica investigadora que va aflorar, és la po

lifacètica consideració i projecció de tants interrogants com va 

plantejar, Un gran nombre dels quals, escatint caires històrics, ar

tístics i arqueològics santescreuins, justifiquen la dedicació del pre

sent homenatge. 

Altres motius pels quals el record de Vives i Miret és perdu

rable venen formulats en algun altre dels treballs del present arre-

plec. Per això ens creiem excusats d'insistir-hi. 

L a silueta de Josep Vives i Miret es dreça pel damunt de les 

pedres venerables de Santes Creus amb relleu molt destacat. D'al

guna manera el voldrien perdurar les planes que segueixen i que 

l'Arxiu Bibliogràfic agraeix profundament als autors de cada treball 

que enriqueix aquest arreplec. Vives i Miret fou un excel·lent, un 

gran amic dels amics. I un dels millors que ha tingut el nostre mo

nestir de Santes Creus. 

Que el seu record i el seu exemple ens estimulin. I que Déu el 

tingui a la seva santa glòria. 

E U F E M I À F O R T I C O G U L 

S E C R E T A R I G E N E R A L D E L ' A B S C 

E S T U D I S I A R T I C L E S P U B L I C A T S : 

1. — D e les tasques excursionistes. "Butlletí del Centre Excursio

nista Rafael Casanova" I I I (ag. 1924) pp. 107-108. 

2. —Clixés de muntanya. "B. C. E . R. C." I I I (sep. 1924) pp. 5~8. 

3. __Verge de h Vall de Núi\ia. "B. C . E . R. C." I I I (oct. 1924) 
pp. 17-20. 

4. —Canigó. "B. C . E . R. C." I I I , (des. 1924) pp. 36-41. Amb el 

títol; Sant Martí del Canigó, hi ha un ms. a l'Arxiu Bibliogrà

fic de Santes Creus, que probablement n'és l'esborrany. 
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5. —íluís Labarta a Vescóla catalana d'Art Dramàtic. "La Veu de 

Catalunya" (17 gen. 1925) p. 7. 

6. —El castell de Castellet. "B. C . E . R. C." I V (gener 1925) pp. 

54-56, 1 gràfic de l'autor. Amb una lleu variant del títol: Del 

Castell de Castellet, es conserva un ms. a l'ABSC. 

7. —Girona. "B. C . E . R. C." (feb. 1925) pp. 70-73. 

S.—Cartçó del petit excursionista (poesia) "B. C. E . R. C." (gener 

1926) pp. 40-41. 

9.—De les guerres de Joan I I . "B. C. E . R. C." (abril-maig 1927) 

pp. 71-75. 

10. —Els sepulcres de Santa Creu de Calafell. "B* C. E . R. C." 

(1928) pp. 34-40, il·lustrat. N'hi ha ms. al nostre arxiu. 

11. —Una mica d'història. "Minerva" V I I (Barcelona, 1928) p. 130. 

Ms. de nom idèntic al nostre arxiu. 

12. —Prisioneros del alcàzar setabense. Hugo Roger, conde de Pa

llars. "Jàtiva històrica" (maig, 1927) pp. 3-8. L'article sembla 

inacabat, i cal creure que va continuar successivament. A 

l'ABSC hi ha un arreplec de notes poc elaborades referents a 

aquest tema, que li haurien pogut servir. 

13. —De Ponissars al Cefís. Not&s d'una excursió a la Grècia Cata

lana. "But-Anuari del C . E . R. C." (1929) pp. 49 96, il. Un 

extret, amb idèntic títol va aparèixer amb el nom de "Publica

cions del Centre Excursionista Rafael Casanova" (Barcelona, 

1930) 48 pp. 

14. —Els catalans en L· presa de Constantinoble. "Minerva" I X 

(des. 1930) pp. 94-102, amb un croquis. 

15. — L a mar i la missió de l'excursionisme català. "Minerva" (jul.-

ag. 1933) pp. 47-57. A l'ABSC hi ha un ms. titolat: L'excurskh 

nisme i L· mar. 
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16. — E l palacio de L· calle de Calatrava en derribo. "Las Provin

cias". No en podem precisar la data, però cal fer-ne esment 

pel que diu la fitxa que segueix. 

17. —Otro paL·cio en peligro de perderse. "Las Provincias" (Valèn

cia, 22 set.. 1943). E l títol sembla indicar precedents. 

18. — L a posada del àngel. "Las Provincias" (23 oct. 1923). 

19. —Sobre L· Valencià romana. "Las Provincias" (31 oct. 1943). 

20. — L a pintura cuatrocentista. "Las Provincias" (21 nov. 1943). 

21. — L a muralL· primitiva de Valencià. "Las Provincias" (2 abril 

1946). 

22. — E l barrio de L· Moreria. "Las Provincias" 31 maig 1949). 

23. — E l soL·r del cuartel del Carro. Conveniència de efectuar unas 

excavaciones antes de proceder a cualquier obra de reforma. 

"Diario Espanol" (Tarragona, 28 jul. 1951). 

24. — E l escudo de Tarragona. "Diario Espaèol" (7 ag. 1957). 

25. — E l escudo de Tarragona. «Boletín Arqueológico» (Tarragona, 

1952) pp. 219-232. A FABSC hi ha un ms. de nom idèntic, evi

dentment de rèplica a J . Sànchez Real per un article homònim 

aparegut al "Diario Espanol" de 6 oct. 1951; ms. que va ser

vir-li de base per aquest treball. 

26. —Versos de Tarragona. (Barcelona, Societat Aliança d'Arts Grà

fiques, 1954) 146 pp. Boixos de Jaume Pla. Tirada de 200 ex. 

numerats i signats. 

27. —Or i flama. Poemes de València. (Barcelona, 1955). Imprès 

però, als obradors de Torres & Virgili, de Tarragona. 116 pp. 

Tirada de 200 ex. en fil i 100 en paper allisat. 

28. — E l enigma del claustro posterior de Santes Creus. (Santes 

Creus, 1957). Publicacions de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes 
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Creus, 6; 30 pp. 7 lm. Tirada de 150 ex. Tiratge a part de 

"Santes Creus" I (1955) pp. 75-94. 

29:—La Dama d'Aragó de C. Fages de Climent. Recensió. "Santes 

Creus" I (1955) pp. 107-108. 

30. —Una rèplica contemporànea del gran rosetón del monasterio 

de Santes Creus. "Santes Creus" I (1956) pp. 157-159, 1 lm. 

31. —Tarragona y su provincià de J . Gudiol Ricart. Recensió. "San

tes Creus" I (1957) pp. 217-218. 

32. —Tarragona, Poblet y Santes Creus, de J . E , Cirlot. Recensió. 

"Santes Creus" I (1957) p. 218. 

33. — E l beato Guillermo de Mantpeller, fundador de Santes Creus, 

de P. Serramalera Cosp. Recensió. "Santes Creus" I , (1957) 

pp. 264-265. 

34. — E l pié del altar, de època visigòtica, de Santes Creus, de P. de 

Palol Salellas. Recensió. "Santes Creus" I (1958) pp. 305-307. 

35. — L a restauración de los ventanales de la galeria septentrional 

del claustro de «Santes Creus». I (1958) pp. 313-316, 3 lm. 

36. — E l proyectado claustro cisterciense de Santes Creus (Santes 

Creus, 1959). Publicacions de l'ABSC, 11. 20 pp. 6 lm. Edició 

de 100 ex. Tiratge a part del treball aparegut a "Santes Creus" 

I (1959) pp. 338-348. 

37. —L'escriptori del monestir de Santes Creus. Projecció literària 

i emplaçament "Studia Monàstica" (Montserrat, 1959) I , pp. 

143-154. Aquest treball, en una primera versió castellana titu

lada; El escritono de Santes Creus. Proyección literària y loca-

lización del recinto, fou presentat com a comunicació a la I 

Setmana d'Estudis Monàstics celebrada a Montserrat, pel se

tembre de 1958. A l'ABSC hi ha aquest ms. original castellà. 

38. — E l archivo de Santes Creus restituido al monasterio. "Santes 
Creus" I (1959) pp. 392-394. 



33 

39. — L a s sepulturas en Santes Creus de los nobles fallecidos en L· 

conquista de Mallorca (Santes Creus, 1959). Collectanea de 

Santes Creus, 3. Edició de 150 ex. en paper de fil, nume

rats. 88 pp. i 3 fig. plegades. Com a precedent tenim a FABSC 

un manuscrit: Eh sepulcres de Santes Creus dels conqueridors 

de Mallorca, comunicació que l'autor va llegir en una de les 

sessions científiques de la Societat Catalana d'Estudis Histò

rics, a Barcelona. 

40. —'Els tres palaus reials de Santes Creus. (Santes Creus, 1960). 

Publicacions de l'ABSC, 13. 24 pp. 12 lm. Edició de 100 ex. 

Tiratge a part del treball publicat a "Santes Creus" I (1959) 

pp. 374-386. És el text, modificat, de la conferència pronun

ciada a Santes Creus durant la festa anual, el dia 6 de setem

bre de 1959. 

41. —Los esgrafiados de Santes Creus. "Santes Creus" I I (1960) pp. 

43-45, 1 lm. 

42. —Memòria, 1959-60 (de l'ABSC). "Santes Creus" I I (1960) pp. 

78-83. 

43. — E l maestro Reinard des Fonoll "L·picida" inglés en Cataluna 

(1320-1360). (Santes Creus, 1961). Publicacions de l'ABSC, 14. 

28 pp. 8 lm. E d . de 300 ex. Tiratge a part del treball publicat 

a "Santes Creus" I I , (1961) pp. 97-109, precedit d'una Intro-

ducción. A l'ABSC hi ha dos ms. que semblen tanteigs d'aquest 

treball, amb els títols: Reinard des Fonolls, arquitecte anglès a 

Catalunya (1320-1362), i : El mestre Reinard des Fonoll, L·pi

cida anglès a Catalunya (1320-1360). 

44. —Memòria 1960-1961 (de l'ABSC) "Santes Creus" I I (1961) pp. 
158-161. 

45. — L a IV Semana de Estudiós Monésticos. "Santes Creus" I I 
(1961) pp. 172-173. 

46.—Les moitastères cisterciens de Poblet et de Santes Creus de 

C. Martinell. Recensió. "Santes Creus" I I (1961) p. 184. 
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47.—Margarida de Prades, d'E. Fort i Cogul. Recensió. "Santes 

Creus" I I (1962) pp. 231-232. 

4S.~Memoria 1961-1962 (de l'ABSC) ."Santes Creus" I I (1962) 

268-270. 

49..—El Archivo Bibliografico de Santes Creus, de E . Fort Gogul. 

Recensió. "Santes Creus" I I (1962) p. 279. 

50. —Junta de Reyes en el monasterio de Santa Maria de Huerta, 

de E . Fort Cogul. Recensió. "Santes Creus" I I (1962) pp. 314¬

317. 

51. —Santes Creus, de L . Lekai. Recensió. "Santes Creus" I I (1962) 

p. 323. 

52. —Reinard des Fonoll, mestre britànic renovador de Vart gòtic, 

veí de Montblanc. (Montblanc, 1962). Publicacions del Museu-

Arxiu de Montblanc i Comarca. I . 38 pp. 8 lm. E d . de 400 ex-

Text d'una conferència pronunciada el 27 d'abril de 1962 a 

Montblanc. 

53. —Espana Eterna. IV. Santes Creus. (Il·lustracions històrico-artís-

tiques a un àlbum de 10 làmines acolorides a mà de Lluís Ivars 

Portabella) (Barcelona, 1963) 52 pp. 52x37 cm. 

54. —L'arquitectura catalana en L· segona meitat del segle xn. "Cen

tro Leridano" (Barcelona, 1964). Curs Ramon Berenguer I V en 

el 8.è centenari de la seva mort. Text abreujat d'una confe

rència. Pp. 63-67. A l'ABSC hi ha un ms. amb el títol: L'arqui

tectura a Catalunya en L· segona meitat del s. xn. 

55. —Els sepulcres reials del monestir de Santes Creus. "Studia 

Monàstica", VI , (1964) pp. 359-380. L'autor havia presentat una 

comunicació a la V Setmana d'Estudis Monàstics, E l Paular, 

set. 1962, amb el títol: Los sepulcros reales de Santes Creus. 

A l'ABSC hi ha un ms.; Eh sepulcres reials de Santes Creus. 

56. —Restes precistercenques a Poblet. E l col·laboració amb Guru 
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M. G I B E R T , monjo de Poblet. "Miscel·lània Anselm M. Albare-

da" I I . Analecta Montserratensia, 10 (Montserrat, 1964) pp. 

191-202. A l'ABSC hi ha un ms. titulat; 'Notícia del Poblet pre-

cistercenc, amb el mateix col·laborador. 

57. —Montblanc i Santes Creus. (Santes Creus, 1964). Publicacions 

de l'ABSC, 20. 24 pp. Edició de 350 ex. 

58. :—El monesterir de Pedralbes. Assaig sobre L· identificació del 

seu constructor. (Barcelona, 1964). Imprès, però, als obradors 

de Torres & Virgili de Tarragona. 20 pp. 6 lm. Vehicle de la 

felicitació nadalenca i de l'Any Nou, 1965. 

59. — E l portal del cL·ustre (de Santes Creus). (Santes Creus, 1965). 

Publicacions de l'ABSC, 23. 16 pp. 5 lm. Edició de 150 ex. T i 

ratge a part del treball publicat a "Santes Creus" I I (1964) 

pp. 420-424. 

60. — L e s llegendes de Santes Creus. "Santes Creus" I I I (1965) pp. 

57-61. 

61. ~Memoria, 1963-1965 (de l'ABSC). "Santes Creus" I I I (1965) 

pp. 79-81. 

62. ̂ -L'altar d'AnglesoL· i el frontispici de la Seu de Tarragona 

(Barcelona, 1965). Imprès, però, a Tarragona, a les premses de 

Torres i Virgili. 26 pp. 4 lm. 2 fig. plegades. Edició de 200 ex. 

Felicitació de Nadal i Bon Any 1966. 

63. —Memòria 1965-1966 (de l'ABSC) "Santes Creus" I I I (1966) 
pp. 183-185. 

64. —L'obra a Poblet de Reinard des Fonoll. "Miscellanea Populo-

tana" (Poblet, 1966) pp. 285-299 4 lm. 

65. —Reinard des Fonoll a la Seu de Lleida. "Centro Comarcal L e -
ridano" I X (jul. 66) pp. 13-17. Ms. a l'ABSC. 

66. — E l primitiu retaule major de Santes Creus. " I I Congrés litúr-
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gic de Montserrat". I I I . Secció d'Història. (Montserrat, 1967) 

pp. 279-281. Ms. a l'ABSC. 

67. —Algunas interpretaciones de la arqueologia de Santes Creus. 

"Yermo" V (El Paular, 1967) pp. 77-87. Comunicació que ha

via presentat a la I X Setmana d'Estudis Monàstics celebrada 

a Palma de Mallorca, setembre de 1966. Ms. a l'ABSC. 

68. —ItineraM històrico-arqueològic de Santes Creus. "I Col·loqui 

d'Història del Monasquisme Català. Santes Creus, 1966" I 

(Santes Creus, 1967) pp. 333-357. 

MANUSCRITS, TOTS E L L S E X I S T E N T S A L'ABSC 

69. —Santes Creus. Nuevos aspectos históricos y arqueológicos. Ç O Í I T 

ferència donada a Tarragona, 16 nobre. 1956, a la Sala del Sin

dicat dTniciatuva, organizada per la Reial Soc. Arqueològica. 

70. — L a puerta de L· "lición" del cL·ustro de Santes Creus. Comu

nicació a la I I Setmana d'Estudis Monàstics celebrada a Via-

celi (Cóbreces-Santander) el setembre del 1959. 

71. —Santes Creus, problemes d'arqueologia. Conferència donada al 

Museu de Vilafranca del Penedès el 2 de juny del 1959. 

72. — E l refectoria conventual de Santes Creus. Comunicació a la 

I I I Setmana d'Estudis Monàstics, E l Paular, setembre del 1960. 

73. <—Indicios arqueológicos de Validarà. Comunicació a la V I I I 

Setmana d'Estudis Monàstics, Montserrat, setembre del 1965. 

N'hi ha, també, una versió catalana. 

74. — L a tauL· de sant Jordi a Renau. Aquest treball sembla que és 

el presentat optant el premi sant Jordi de l'Institut d'Estudis 

Catalans, l'any 1966. 
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75. — [Arqueologia històrica de Santes Creus], Gruixut treball, sen

se títol general. Són onze capítols d'una obra potser inacabada, 

del qual existeixen altres còpies i treballs fragmentaris que 

s'hi integrarien com a capítols ja definitivament redactats, 

sembla. També hi ha diversos esborranys o tempteigs. Els frag

ments nominats per l'autor, són: Santes Creus abans del Císter. 

I. Hasta el siglo vm (sic! mig títol en català i mig en castellà), 

í í . La repoblación. La fundación. Primeros tiempos. L a redac

ció més completa i definitiva assoleix un nombre considerable 

d'holandeses a màquina i a doble espai. 

76. — E l Hospital de "Sant Pere dels Pobres" (de Santes Creus). E n 

castellà. 

77. — E l claustre de Santes Creus. Assaig d'interpretació i descrip

ció de l'escultura dels capitells. 

78. —HeràMica de Santes Creus. Interpretació de dos senyals del 

claustre. Sembla ésser el treball que ell havia anunciat inèdit: 

D'heràldica Santescreuina. 

79. — L e s obres de ïabat Porta (a Santes Creus). 

80. —Les fortificacions (de Santes Creus). 

81. —Les obres del trienni de la "mort negra" (1348-1351) (a Santes 

Creus). 

82. — L e s restes d'un paviment (de Santes Creus). 

83. —L'estada de Reinard des Fonoll a Montblanc i una hipòtesi so

bre els sepulcres reials de Poblet. 

84. —Reinard des Fonoll. Assaig biogràfic. Material per a la bio

grafia que va deixar a punt de llesta per encàrrec del col·legi 

d'arquitectes de Barcelona. 

85.—Fonoll a la Seu de Tarragona. 



48 

86. —Morella. 

87. —Unes efígies funeràries senyorials al Museu de Tarragona. 

88. '—Dénia. Notas de historia y arqueologia. Sembla el text d'una 

conferència. 

89. —Hallazgos arqueológicos en Dénia. 

90. — L a veu de mossèn Cinto. Treball que sembla que l'autor ha

via enviat al "Diario de Barcelona" per a la seva publicació. 

No sabem si va veure la llum o no. Tanmateix sembla que el 

"D. B." se'n va fer ressò el 30 jul. 1954. 

91. —Catalunya i L· música. Article periodístic. * 

92. —De Folklore. Articlet de redacció molt reculada. 

93. —Del nostre carnet. Articlet. 

94. — E l meu llegat anònim a València. Article. 

95. —Resposta de }. Vives i Miret (25 anys) trebalL·dor. (Sembla el 

text o notes d'un parlament). 

96. —Seguint les passes del místic. 

97. —Una bona nova. 

QS.^VaUrwia en 1980. E n castellà. 
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T R A D U C C I O N S : 

99. —Salomé. Drama en un acte d'Oscar Wilde. E n català. Inèdit. 

Ms. ABSC. 

100. — L a mort de PulikarL Conte neogrec de Kostis Palamas. A tra
vés de redició francesa de Jean d'Argos. Inèdit. Ms. ABSC. 

Ans de cloure aquesta llista cal que fem esment de l'obra que 
hem de jutjar cabdal del senyor Vives; la biografia de Fonoll que 
en morir tenia, sembla, totalment redactada per a ser publicada 
pel Col·legi dArquitectes de Catalunya. No hem pogut establir-ne 
exactament el títol definitiu; ni, en el moment de redactar aquestes 
ratlles, sabem on és el manuscrit, ni si serà publicat o no. 





EL MESTRE FONOLL 
I SANTA MARIA DE MONTBLANC 

Josep Vives i Miret era un perfecte cavaller. H i podíeu con

versar, que, si dissentíeu d'ell, sostenia la seva posició amb genti

lesa, somrient. Això permetia de fer-li objeccions respectuoses i, bé 

que ell pogués continuar mantenint les seves idees amb entusiasme, 

ho feia amb un entusiasme ple de cortesia. Quan, per exemple, en 

alguna conversa, jo li havia fet esment dels meus dubtes sobre l'a

tribució de tantes obres al mestre Fonoll, el constructor anglès del 

claustre de Santes Creus, ell exposava els seus arguments amb vi

vesa intel·lectual però sense cap mena d'impaciència. Jo restava amb 

les meves dificultats, ell amb les seves certeses entusiastes, intuïti

ves, però sempre mantingudes amb respecte i amb cordialitat. 

Puc recordar un fet, que dóna testimoni de la qualitat del seu 

esperit. E n passar per les meves mans l'original de l'article que ha

via de publicar a la "Miscellanea Populetana" sobre el que ell creia 

que era l'obra de Fonoll a Poblet 1, jo en vaig sembrar el text de 

"potser", de "sembla", de verbs en condicional i de formes de du-

bitació; a més, hi vaig afegir un paràgraf en el qual li feia dir que 

no hi havia cap document provatiu, de moment, de l'obra de Fonoll 

a Poblet i que les asseveracions que anava a fer eren hipòtesis de 

1. Uóbra a Poblet de Reinard des Fonoll, "Miscellanea Populetana" ("Scrip-
torium Populeti", 1), Poblet, 1966, p. 285-299 + 4 p. de làmines. 
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treball, fonamentades només en la morfologia. Doncs bé, malgrat 
que tot això anava contra les seves íntimes conviccions, Vives i 
Miret, no sols acceptà les esmenes que jo havia introduït en el seu 
text, sinó que me'n donà les gràcies. 

Però quan jo confessava al bon amic Vives els meus dubtes 
sobre atribucions d'obres a Fonoll, li reconeixia també que, en re
lació a una d'elles, l'església de Santa Maria de Montblanc, hi havia 
per a mi un judici enigmàtic però molt significatiu. Eduard Toda, 
que mai no acostumava a citar les seves fonts però que tampoc mai 
no acostumava a inventar les dades que donava (bé que resultés 
de vegades discutible quant a llur interpretació) havia escrit que 
l'església de Santa Maria de Montblanc havia estat bastida per 
Rodaldo Fonyól el 1352 2 . Si Toda havia escrit això, d'alguna banda 
ho havia tret; d'algun document. Per tant, si més no, l'església mont-
blanquina devia ésser de Fonoll. 

Però, fins ara, no sabíem d'on havia tret Eduard Toda la notí
cia. Ara crec que ja ho sabem. 

E n efecte, examinant, la primavera passada, el fons de Poblet 
conservat a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, em vingué a les 
mans un manuscrit 3 a la coberta del qual, amb lletra del segle xvn 
que, sense cap mena de dubte, és del P. Vallespinosa, arxiver de 
Poblet, hi ha escrit: "lo qui féu la iglésia de Montblanc se anome
nava mestre Rodaldo Fonyol. 1352". 

Aquesta nota del P. Vallespinosa és treta del manuscrit a la 
coberta del qual està escrita, que és del segle xrv i que es refereix 
a, un plet entre Poblet i Montblanc. Al foli 28 hi ha copiada la part 
final d'una sentència arbitral datada el dissabte 10 de gener de 1352 
de la Nativitat, sentència que fou llegida als representants de les 
parts i als testimonis, in molendinis que quondam fuerunt Petri de 
Termenesio (un molí de Montblanc 4), en presència de l'abat de 

2. E . TODA, Guia de Espana y Portugal, Barcelona, 1892, p. 73. Cal reconèi
xer que, en una obra així, Toda no havia de citar fonts. Però probablement tampoc 
no ho hauria fet si s'hagués tractat d'un altre llibre. 

3. A .H:N. , Secció Clero, llig. 6737. 

4. Ho dedueixo pels montblanquins que figuren en el document i pel fet que 
el cognom "de Térmens" és freqüent a Montblanc als segles x n i xni). Tenim do
cumentats Bernat de Térmens el 1194 (A. H . N . , Secc. Clero, carp. 2057, perg. 13), 
Bernat de Térmens iunior el 1200 (Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de 
Tarragona, Barcelona, 1938, doc. 168, p. 100), Marta de Térmens el 1207 ( A H l N . , 
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Poblet i d'alguns montblanquins coneguts, com, entre altres, el 

batlle reial Miquel de Bordell, l'escrivà reial Jaume Conesa B„ Gui* 

Hem Alanyà, fill de Francesc Alanyà, et magistro Rodaldo Fonyol, 

magistro operis ecclesie Montis albi. 

No hi ha dubte, duna banda, que Toda va treure d'aquí la 

notícia, ja que coincideixen l'any que ell dóna i la forma del nom 

del constructor, forma diferent de les que donen els documents pu

blicats posteriorment per Puig i Cadafalch (Raynardus Fonoyll o 

dez Fonoyll i Renaudus dez Fonoyll) 6 . D'altra banda, amb això 

sabem del cert que, pels voltants del 1352, es construí la segona 

església de Santa Maria de Monblanc 7 i que el mestre de l'obra 

era Fonoll. 

A part aquella còpia contemporània, d'aquest document n'hi ha 

una altra, del segle xv, que Toda no devia veure, si jutgem per la 

forma que pren aquí el nom del mestre anglès. Es conserva en un 

altre manuscrit, però les petites variants gràfiques que presenta fan 

pensar que el model era una còpia diferent. E l copista, a més, co

meté un oblit. Va escriure magistro Renaldo i, saltant unes paraules, 

continuà Dei gratia abbatis. Una altra mà de la mateixa època com

pletà, però, al marge, el que faltava, amb la qual cosa, la frase que 

ens interessa quedà redactada així: magistro Renaldo Fenoïl, magis

tro operis ecclesie Montis albi.8 

De manera que el mestre Fonoll, mestre de l'obra de Santa Ma

ria, era a Montblanc el 1352 i va presenciar com a testimoni, al molí 

que havia estat de Pere de Térmens, la lectura d'una sentència ar

bitral del plet entre Poblet i Montblanc, al costat d'altres persona

litats importants de la vida montblanquina. 

Cartulafri major de Poblet, f. 44) i Ramon de Térmens el 1218 (A-H^N;., Cart, ma
jor de Poblet, f. 43r). U n Pere de Térmens està documentat el 1202 i el 1207 
(A,H.N., Secc. Clero, carp. 2077, perg. 3 i Cart. major de Poblet, f. 42). 

5. Vegeu A . Andreu, L'ahir, l'avui i el demà, "Museu-Arxiu de Montblanc 
i Comarca", circular núm. 8, juliol 1968, p. 13. 

6. J . P U I G I CADAFALCH, Un anglès contracta l'obra del claustre de Santes 
Creus, "Anuari de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Cata
lans", V I I , 1921-1926, Barcelona, 1931, p. 123-138. 

7. H i ha documentada una església de Santa Maria de Montblanc, al segle 
xii(. Vegeu, per exemple, Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de Tarragona, 
doc. 351, p. 215. 

8. A .H.N. , Secc. Clero, Uig. 6741, Plet de Poblet amb Montblanc, s. f;., dar
rer foli, girat. 
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L'atribució de l'església de Santa Maria de Montblanc a Fonoll 

és, doncs, absolutament certa; Toda l'havia treta, ja ho sospitàvem, 

d'un document autèntic; i Josep Vives i Miret havia fet bé de rete

nir-la. 

Per acabar, haig de dir que aquesta petita demostració docu

mental era gairebé innecessària després d'una recentíssima troballa 

feta pel bon amic Lluís París i interpretada per ell amb la seva ha

bitual perspicàcia. Lluís París, en efecte, entre els papers de Joan 

Poblet i Teixidó (t 1918) conservats al Museu-Arxiu de Montblanc 

per donació de Josep M. Casas i Homs, trobà una referència que 

Poblet i Teixidó havia tret d'un document del segle xrv on es par

lava del magistro Renant, magister operis ecclesie vil·le iam dicte 

Montis albi. Poblet i Teixidó, segons els seus papers inèdits, veia, en 

aquest text que citava, un argument contra l'atribució feta per To

da, i això, a causa de la diferència del nom. Lluís París, al contrari, 

considera, com és el cas, la referència com una prova de l'atribució 

de Toda, prova tant més convincent que el qui l'adduí, Poblet i Tei

xidó, ho feia com un argument de sentit contrari.9 

Sense cap mena de dubte, el fet que Poblet i Teixidó fes la cita 

com una prova en contra, augmenta la seguretat que la va treure 

d'un document de l'època que efectivament llegí. I la grafia dels 

noms fluctua, a l'Edat Mitjana, com sabem prou bé. L a demostració 

de Lluís París és, doncs, definitiva, bé que es fonamenti en una refe

rència indirecta. Però com que ell va al·ludir al present article meu 

en preparació, vagi ara aquest com a complement del seu. De passada, 

finalment, tenim un document de l'època a la vista sobre l'obra de Fo

noll a Santa Maria de Montblanc. I sabem que Fonoll podia ser anome

nat de diverses maneres, però sempre és el mateix constructor anglès 

el rastre del qual ia Catalunya perseguí amb passió el nostre bon 

amic Josep Vives i Miret. Dedico a la seva memòria aquesta notícia 

que m'hauria plagut tant de poder comunicar-li en vida. 

Per acabar vull afegir que, ara que sabem que Fonoll fou el 

constructor, el 1352 o pels voltants, de Santa Maria de Montblanc, 

es podrien examinar les marques de pedrapiquers de l'obra i conr 

91 L L . PARÍS, Reinard des Fonoll, mestre de Santa Maria de Montblanc, "Mu
seu-Arxiu de Montblanc", íd., p. 10-12. 
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parar-ies amb les del cimbori de Poblet, que sabem que es construïa 

el 1348. Si unes quantes d'aquestes marques coincidissin, podrien, 

potser, els experts, treure'n alguna conclusió sobre l'equip que tre

ballà en un i altre lloc i decidir si Fonoll cooperà o no a l'obra de 

l'esmentat cimbori. És una possibilitat que cau dins de les afirma

cions de Vives i Miret, i caldrà que els especialistes hi apliquin la 

seva reflexió algun dia per veure si les hipòtesis del nostre amic po

den ésser confirmades en aquest punt i aclarim un detall més de la 

història del gòtic a Catalunya. 

A G U S T Í A L T I S E N T 

Monestir de Poblet. 





NOTES DOCUMENTALS SOBRE 
L'ABAT LADERNOSA 

Poques dades conservem sobre l'abat de Santes Creus, fra 

Bartomeu de Ladernosa. Per tant, creiem oportuna la publicació 

dels documents adjunts que vénen a il·lustrar-nos sobre les circums

tàncies en què es produí la seva resignació a l'abadiat. 

L a bibliografia usual del monestir sol limitar-se —seguint V i 

llanueva 1— a esmentar fra Bartomeu de Ladernosa, amb diferents 

grafies, entre el nombre dels abats de Santes Creus, tot assenya

lant-li la data única del 1379. Ja Martínez Ferrando, a l'estudi que 

dedicà a l'abat Ferrera, apunta que Ladernosa degué ésser elegit 

vers el 1376 2 . Però un document de la reial cancelleria ens permet 

de precisar que el 23 de juliol del 1375 ja era abat electe: es tracta 

d'una carta de Pere el Cerimoniós al papa Gregori X I , sobre la dis

pensa de la contribució de béns vacants a la cúria romana 3 . 

Els documents que publiquem ens informen quelcom més so

bre la dimissió de 1,'abat Ladernosa, la qual sembla ja decidida a 

les darreries del 1378. Per ells sabem que fra Bartomeu ja feia di

vuit anys que era al monestir, on "laudabiliter et honeste vixit", i 

que el motiu adduït per aquella determinació era de poder-se de

dicar sense traves a la vida contemplativa. No és possible, atesa la 

investigació actual, d'aventurar cap hipòtesi d'altre tipus. Hem de 

tenir present, tanmateix, que Ladernosa obtingué la dignitat aba-

1. Viage literario a las iglesias de Espana. Madrid, 1851, I V , p. 143. 

2. J . E . M A R T Í N E Z FERRANDO, Fray Guillermo de Ferrera, abad del monasterio 
de Santes Creus. "Hispània sacra", V , 1952, p. 248. 

3. A C A . C . Reg. 1553, fol. 45v. i seg. Devem aquesta signatura a la cortesia 
del senyor1 E . Fort i Cogul, incansable estudiós de Santes Creus. Serà útil també la 
consulta del seu treball: La nota de La Dernosa sobre Santes Creus (Tarragona, 1932). 
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cial arran de l'espinosa qüestió dels murs de Santes Creus, susci

tada en temps de l'abat Ferrera 4 ; i que la seva dimissió correspon 

a una època de màxima tensió entre l'infant Joan i el monarca, 

per causa del matrimoni del primogènit i també per la diferència 

d'actitud i de pensament respecte al Cisma, tot just iniciat, fet que 

trasllueix en un dels nostres documents 5 . 

Només sabem amb certesa que fra Bartomeu no morí a Santes 

Creus. Ja al volum IV, en parlar de Benifassà, Villanueva inclou 

un "D. Bartolomé de Llardanosa" en el corresponent abadiologi, 

amb la data de 13876. E l document I I I ens confirma el fet, bé que 

la provisió pontifícia, estesa vers el setembre de 1379, sembla con

córrer amb una altra elecció feta per la comunitat de Benifassà. 

Segons l'autor del Viage literario, el nostre abat fou investit, el 1389, 

amb el bàcul del monestir de Sant Bernat, de l'Horta de València 7 . 

A N T O N I M . A A K A G Ó 

Arxiu de L· Corona d Aragó. 

Barcelona. 

4. J . M. MARTÍNEZ FERRANDO, op. cit. 

5. Doc. I I I . 

6. Viage literario... I V , p. 102, HONORIO GARCÍA, en el seu Abaciologio del 
monasterio de Benizafd, dóna dades més precises: "Bartolomé Llardanosa. 13 febrero 
1387 - 14 diciembre 1388". ("Boletín de la Soc. Castellonense de cultura", X L I V , 
1968, p. 177. 

7. Vol. I V , p. 162, nota (e): "En 1389 pasó a ser abad de S. Bernardo de la 
huerta de Valencià, que ahora es el convento de S. Miguel de los Reyes". 
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I 

1378, novembre, 8. Barcelona 

E l rei Pere el Cerimoniós demana al papa que ator

gui una pensió anual a l'abat Bartomeu de Ladernosa, 

si aprova la seva renúncia. 

(ACA.C.Reg. 1233, fol. 180) 

Sanctissime ac beatissime pater. Eo quia venerabilis ,et religio-
sus frater Bartholomeus, nunc abbas monasterii Sanctarum Cru-
cium, ordinis cisterciensis, Barchinonensis diòcesis, capellanus nos-
ter maior, est plurimum deditus orationi, studio et contemplacioni, 
et monasterium prefatum propter iur.edicciones, temporalitates, vi-
llas et castra quas et que habet longe lateque dispersa inter comi
tès, nobiles et barones est plurimis et continuis litibus molestatum 
utique et opressum pro defendendis et conservandis temporalitati-
bus supradictis, considerans idem abbas quod bona et vassalli dicti 
monasterii viriliter possent defendi per abbatem qui haberet favo-
rem nostri ac primogeniti nostri et tunc predictus abbas quietis ac-
tori posset quiecius famulari, deliberavit ipse abbas cedere regimini 
et utique aministracioni dicti monasterii. Sed cum, ut melius novit 
.S.V., per constituciones facte reverendi domini Benedictí pape 
.XII. et difiniciones ordinis predicti caveatur expresse quod abbati-
bus bene meritis et sponte cedentibus congrua pensió assignetur et 
detur, est necesarium .S.P. et valde racioni consonum, quod isti ab-
bati qui .XVIII. annos in dicto monasterio laudabiliter et honeste 
vixit et in eo multa bona fecit ac vite et doctrine exemplo profecit, 
congrua detur et asignetur provisió. Quocirca .V.S. tota cordis affec-
cione humiliter supplicamus, quatenus alicui in Romana cúria co-
mittere dignetur, ut resignacionem dicti abbatis recipiat et eidem 
tanquam benemerito pro prouisione ipsius de bonis dicti monaste
rii certam annuam pensionem assignet, quamdiu sibi fuerit vita co
mes ,et privelegium (sic) exempsionis et quasdam àlias libertates et 
gratias eidem abbati. indulgeat, sic et prout in supplicacione per 
priorem et conventum monasterii prefati súper predicta S.V. offe-
rendi lacius continetur. Hoc enim, pater sanctissime, ad gratiam 
specialem reputabimus, pro qua e .V.S. grates humiles referemus 
almam personam vestram conservaré dignetur altissimus incolu-
mem ecclesie sue sancte per tempora longiora. Dat. Barchinone, sub 
nostro sigillo secreto, .VIII a . die novembris anno a Nativitate Do
mini millesimo CCC° LXX° octavo. Rex Petrus. 

Idem./Provisa. 
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I I 

1378, desembre, 18. Barcelona. 

Lletra de Pere el Cerimoniós al papa, en la qual re
comana que, en cas de resignació de l'abat Ladernosa, 
sigui promogut fra Andreu Porta a Pabadiat de Santes 
Creus. 

(ACA.C.Reg. 1233, fol. 179v.) 

Sanctissime pater: Intelleximus quod venerabilis et religiosus 
frater Bartholomeus, nunc abbas monasterii Sanctarum Crucum, or
dinis cisterciensis, Barchinonensis diòcesis, capellanus noster maior, 
ex causis contentis in supplicationibus nostris ,et prioris ac conventus 
monasterii prefati V. S. súper hoc oblatis, intendit cedere abbaciali 
dignitati monasterii iam dicti. Venim cum dictum monasterium ha-
beat diversas iurisdicciones, villas et castra inter nobiles, milites et 
barones, pro quibus iirrisdiccionibus, villis et castris conservandis et 
tuendis plurimus et quasi continuis litibus molestatur, propterea nos 
ac etiam abbas, prior et conventus monasterii prefati, considerantes 
quod bona et vassalli monasterii prefati possent viriliter defendi et 
regi per abbatem habentem gratiam et favorem nostrum ac primogeniti 
nostri cum quo habet dictum monasterim diversos redditus et villas co
munes. .V.S. una cum dictis abbate, priore et conventu humiliter sup-
plicamus, quatenus causa quo fiat resignació supradicta de abbacia 
monasterii predicti, provideatur religioso et dilecto nostro fratri An-
dree Porta, monacho dicti monasterio, antico scolari in theoiogia et 
ad legendum Parisius bibliam et scripturas ordinato; nam pro hoc 
bono regimini dicto monasterii intendimus una cum dictis abbate et 
priore obtime provideri et inde in spiritualibus et temporalibus ipsum 
monasterium magna suscipere incrementa, cum iste frater Arnaldus 
(sic), ultra eius bonam et honestam conversacionem, literam et vi-
tam, sit preditus providencia et diligència valde magna, necminus 
cum noster servitor specialis fuerit et sit, nam per multum tempus 
servuit (sic) nobis et locum tenuit capellani maioris: nos ipsum gra-
tum et carum habemus. Quadecausa si dictam abbaciam obtineat 
eius respectu, dictum monasterium et eius bona habebimus speciali-
ter recompensa; hoc enim, pater sanctissime, ad gratiam specialem 
reputabimus, pro qua ipsi .V.S. grates humiles referemus almam per-
sonam etc. Dat. Barchinone, sub nostro sigillo secreto .XVI Ir*. die 
decembris anno a Nativitate Domini MCCCLXXVIII 0. Rex Petrus. 

Idem./Provisa 
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I I I 

1379, setembre, 5. Perpinyà 

Carta de l'infant primogènit, lloctinent del rei d'A
ragó, dirigida a l'Abat de Poblet, en què li comunica 
la designació feta pel papa Climent de l'abadia de Be
nifassà a favor de fra Bartomeu de Ladernosa. 

(ACA. C. Reg. 1657, fol. 124v.) 

Lo primogènit. 

Be creem sapiats que al religiós frare Bortomeu, qui ere abat 
del monestir de Santes Creus, és estat provehit per papa Clement de 
la abadia del monestir de Benifaçà, e al religiós frare Andreu Porta 
d'aquella del dit monestir de Santes Creus. E com les dites provisions 
sien estades fetes a pregaries del senyor rey nostre pare ,e de nos, e 
haiam entès que.l convent del damunt dit monestir de Beniffaçà ha 
elet; e vos siats cert que, per ço com les abadies són reservades, l'e-
let no.u pot obtenir, ans ho deu haver aquell al qual n.és provehit 
per lo papa: per ço us pregam affectuosament que per honor nostra 
donets loch e encara consell, ajuda e obra ab acabament que.l dit 
provehit de Benifaçà, lo qual vós mateix conexets per prohom e per 
suffiicient, haie possessió pacífica del dit monestir, faent cessar tota 
contradicció del elet, en cas que de fet hi contradigués com de dret 
no pusque. E d. açò farets vós a nos especial e assenyelat servey e 
plaer, lo qual en son cas nos mebrera. E no dubtets per la scisma qui 
vuy és en l'església, car nos som ab veritat informats que.l dit papa 
Clement és ver papa e nos l'a vern per aytal; e que finalment veurets 
que.l dit senyor rey se declinarà sens tota triga en ell. Dada en Per-
penyà, sots nostre segell secret, a .V. dies de setembre del any 
.M.CCC.LXXIX. Primogenitus. 

Fuit directa Abbati monasterii Populeti. ídem. 





LES "VITAS PATRUM" A SANTES CREUS 
DES DEL S. XII AL XIX 

A la memòria del delicat amic que 
fou en vida En J. Vives i Miret 

Ja en aquella mina de notícies històriques i culturals, encara 

insubstituïda, que es publicà del 1803 al 1852 a Madrid, esmentava el 

P. Villanueva 1 entre els manuscrits que havia vist a Santes Creus 

l'any 1804 unes Adhortationes SS. PP. perfectionesque monc&horum, 

quas de graeco in latinum transtulit Pefogius, diaconus ecclesiae Rc-

manae- 2 Quasi 150 anys després apareixia editat 3 un catàleg dels 

còdexs amb què comptava la biblioteca del monestir cistercenc cap 

a la fi del s. xrr5, és a dir cap al 1200, o més tardà i tot, pels seus 

caràcters paleografies.4 Entre els manuscrits del Scríptorium o, si 

més no, de la biblioteca de Santes Creus hi apareix, sota el n.° 33 

de l'inventari publicat, un Uitas patrum (sic), tal com és corrent de 

trobar anomenat aquell recull complex i de contingut variat en 

tota mena de biblioteques medievals, fora i dintre de casa 5 . 

1. J . V I L L A N U E V A , Viage literario a las iglesias de Espafia, t. X X (Madrid, 
1851) p. 124, [Citat posteriorment: V I L L A N U E V A , p. tal.] 

2. Ibid. Tret probablement del fol. de paper segon, afegit més tardy 
3. J . DOMÍNGUEZ BORDONA, El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes 

Creus. Noticia para su estudio y catalogo de los manuscritos que de dicha proce
dència se conserva^ "Inst. de Est. Tarrac. «Ramon Berenguer IV»" (Tarragona, 
1952) p. 15-16. [Cit. pòster.: DOMÍNGUEZ BORDONA, p.] 

4. Vegeu DOMÍNGUEZ BORDONA, ibid. p. 14-15, 108, i làm. I I ; J . DOMÍNGUEZ 

BORDONA, Manuscritos de la Bibl. Públ. de Tarragona, "Inst. de Est. Tarrab. «Ra
mon Berenguer IV» (Tarragona 1954) p. 13. 

5. Vegeu, per ex., els inventaris de Sta. Maria de Ripoll, de cap al 1045 ó 
1047, St. Pere d'Eslonza, del 14 de maig del 1099, Covarrubias, del 1112, la Seu 
d'Urgell, probablement escrit abans de l'abril del 1147, etc. Ja l'any 863 el mar
quès Eberhard del Friol, en el seu castell de Musestre (Musiestro), Treviso, Udine, 
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Així, doncs, hi havia de bona hora a Santes Creus un represen

tant del recull heterogeni que solia comprendre, al costat de certes 

vitae maiores com, per exemple, les "biografies" més o menys fan

tasioses de St. Jeroni; Vita S. Pauli, Vita Malchi, Vita S. Hilkirioms, 

algunes vitae minores, relacions d'algun visitant del desert, com la 

Historia Lausiaca de Pal·ladios (conservada en diverses recensions) 

i la Historia Monachorum, versió de Rufinus, al costat de verba ser 

niorum o apophthegrnata, respostes breus, narracions de fets sim

bòlics, dites mordaces i de sentit espiritual dels antics "pares" del 

•desert, que formaven —fonamentalment— els llibres I I I (Pseudo 

Rufinus) V è i V I è (PelagiusTohannes) i V I P (Paschasius) de l'edició 

"clàssica" del jesuïta H . Rosweyde (Antwerpen [Anvers], 1615, 

1618; Lyon, 1617), represa després per Migne en la seva Patrologia 

Latina, vols. 73 i 74 (París, 1849 i 1860). 

L a dificultat consisteix en el nostre cas a concretar quina forma 

devien tenir aquells manuscrits, què podien contenir i, eventual

ment, amb quins còdexs santescreuins conservats poden ésser iden

tificats o en quins poden haver-hi deixat empremta. 

L a solució del cas no és gens difícil pel que fa al manuscrit 
que cita en Villanueva. Sense cap mena de dubte cal identificar-^lo 
amb el còdex de Tarragona, Bibl. Provincial 121 que procedeix del 
monestir cistercenc, on havia tingut successivament les cotes 39, 
171 i 256, cosa que indica alhora la riquesa codicològica creixent 
de la biblioteca del monestir. E l descrit seguidament amb una mica 
de detall, perquè la descripció que en dóna Domínguez Bordona, 6 

malgrat els preciosos serveis que presta, té algun error i no és su
ficient: 

fol. 2 (de paper, sense numeració) + 313 (el I sense num., els altres 
numerats: Iix, liii i Ixrccclxxx; és, per tant, potser, mancat al 
començament), 300/288 X 240/30 mm (230/10 X 170/58 mm), 
2 cols., escrit a França (?) o copiat literalment a Santes Creus, 
s. xrv. 

llegava, entre altres coses: Primogènita etiam filia mea Engeltrud volumus, ut ha-
beat librum, qui vocatur uitas patrum. I testimonis semblants abunden arreu. L a 
major part? amb la bibliografia corresponent, els trobareu aplegats en una tesi me
va que apareixerà enguany, si Déu ho vol. 

6. DOMÍNGUEZ BORDONA, p. ^6-97. 
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fol. 2. o n (de paper): Adhortationes S. S. Patrum perfectionesque Mo-
nachorum, quas e Greco in fotinum transtulit Pelagius, Diaco-
nus Ecclesiae Romanae. Llevat d'aquest títol i les velles nume
racions del ms., buit. 

fols. I v , liii, IxMxxi; Index del oontingut. 

fol. lix;buit 

fols. lxxja-iclxxxijvb: sota la rúbrica Jncipiunt adhortationes Sancto-
rum patrum perfectionesque monachorum, quas de greco in la-
tinum transtulit pelagius, diaconus ecclesie romane-. BHL 7.6527, 
I, 1-XVIII, 20. 

fols. clxxxij v b-ccvij v b: Després de la rúbrica Vsque huc de greco in 
fatinum transtulit pelagius, diaconus ecclesie romane. Et ab hvnc 
iohannes, subdiaconus: BHL.6529/30, XVIII,21-XX1,37. 

fols. ccvijvb-ccixvb: BHL.5528: Vita S. Marinae. 

fols. ccix v b-ccxii a 8 : Ps. M A C A R I U S , Epistula ad monachos ( M I G N E , 

PG. 34, cols. 405/10; P L . 67, 1163/66). 

fols. ccxii^-ccxiijv3: Admonitio ad monachos, és a dir, segons l'«In-

cipit»: H i E R O N Y M u s , De persecutione christianorum (PL. 40,1342/ 

44, P L . 67, 1083/85; G. M O R I N , Anècdota Maredsókma, 111,2. 

[Maredsous-Oxford, 1897] 402/05). 

fols. ccxii v a _ccxviij b: Ps. A T H A N A S I U S , Liber de exhortatione mona

chorum (PL. 18, cols. 71-78). 

fols. ccxviijb-cclxxvjb: B H L . 609, 6596, 5190, 6594, 3879: A T H A N A 

S I U S , Vita S- Antanii, amb els pròlegs; H D E R O N Y M T J S , Vita S. Pau-
li, Vita Malchi; R U F I N U S , Hist. Monach., c. 31 = Vita S. Pauli 
Simplicis; HnsRONYMUS, Vita S . HiL·rionis. 

fols. cclxxvjb-cccxxixv b: B H L . 6524: R U F I N U S , Historia Mmbachorum. 

fols. cccxxixvb-ccclxxixa l: B H L . 4388: L E O N T I U S N E A F O L I T A N U S , Vita 

S. Ioahnnis Eleemosynarii. A la fi —potser com a subscripció 

7. Cito així, abreujadament, la gran obra dels jesuïtes BoLlandians, Biblioteca 
Hagiographica Latina, 2 vols. i 1 suplm. Brussel·les, 1898-1901 i 1911). 

8, Es tracta, probablement, del "recto. col.a", perquè no vaig anotar res d'es
pecial. — E n efecte, ha tingut la bondat de certificar-m'ho el Sr. F . Conde Conde, 
director de la Bibl. Prov.. de Tarragona en lletra del 24-HI-1969, on també li dec 
una altra precisió. 
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de l'escrivà o com a còpia textual de l'exemplar d'on fou copiat 

el ms.—: P E T R U S chlue uocatur / qui Semper benedicatur. L'e

nigmàtica abreviatura chlue. potser es podria transcriure Char-

Uue, és a dir, (de) Charlieu si no significava simplement Chl(ara)-

u(all)e. 

fols. ccclxxixv-ccclxxx: Segueix (?) l'índex del contingut, 

fol. ccclxxxv: buit. 

Ens trobem, en resum, davant una compilació molt representa

tiva de Vitas Patrum, d'un contingut no gens migrat ni tampoc rar 

sota aquesta o una altra forma semblant. Només hi manca alguna 

Vita maior més de dona i el Ps. R U F I N U S (BHL. 6525), perquè pu

gui ésser considerat «complet». I encara devia ésserho més el seu 

original, si hom té en compte l'estranya foliació actual, l'índex que 

comença al foli Ixi i la difícilment interpretable subscripció (?) fiJ 

nal. E n un mot: es tracta, potser, d'una còpia «ad litteram» d un 

exemplar anterior i ja mancat quan fou copiat (?). 

Més difícil de retrobar amb seguretat, suposant que no hagi 

estat perdut, és el Uitas patrum de l'inventari dels volts del 1200, 

citat més amunt. E l Sr. Domínguez Bordona 9 l'identifica amb el 

n.° 81 del catàleg actual, cosa que no és en si mateixa impossible 

i, encara menys, positivament refutable. E l descric un xic més ex

tensament i amb més de detalls que no ho fa el Sr. D. B . , 1 0 

E l còdex, escrit sobre pergamí, com l'anterior, tingué a Santes 

Creus: les numeracions 898 i 9 2 o més aviat a la inversa. 

fols. 152 (lin manquen 2 o 3/4 al començament i 1 només, segura
ment, a la fi); en té 84 de numerats per una mà «moderna» i 
resten vestigis duna foliació antiga; 258/55 X 198/95 mm 
(214/05 X 140/30 mm), 2 7 línies per foli, una sola mà del se
gle xn. L'enquadernació, en pergamí, duu escrita al llom sobre 
pell vermella: D E V I T I S P.P. / D E V I R T U T . / E T V I T I I S . 

fols. 1-40: B H L . 6524: R U F I N U S , Historia monachorum; comença 

mancat, sense el pròl., al c. 1 ( M I G N E , P L . 21, col. 396 C ) : 

9. DOMÍNGUEZ BORDONA, p. 17, 19. 

10. V . O L I V A , Introducción al estudio del arte del alfabeto en Cataluna (Bar
celona^ 1913) p. 35; DOMÍNGUEZ BORDONA, p. 74. 
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...aditum dereliquid; que iracundiam coibet, furor em reprimit... 

- c. 29 inclusivament, 

fols. 40-45: B H L . 6412d: la Vita S. Pachomii iunioris, precedida 

per H I E R O N Y M U S , Prol. in Regulam S. Pachomii (jPL. 23, cols. 

61-66). 

fols. 45-46: B H L . 6524, c. 30 [Vita S. Ammonis]. 

fols. 46-49: B H L . 6524, e. 31 = B H L . 6594: Vita S. Pauli simpMcis. 

fols. 49-53: B H L . 5190: H I E R O N Y M U S , Vita Malchi. 

fols. 53i-81: B H L . 609: A T H A N A S I U S , Vita S. Antonii, amb els prols. 

de costum, 

fols. 81-84: B H L . 3190: Vita S. Frontonii. 

fols. 84-123v: B H L . 6525: Ps. R U F I N U S , Verba .seniorum. 

fols. 123v-143: B H L . 6526: S U L P . S E V E R U S , Dial. + I O H . C A S S I A N U S , 

Inst. et Conhtiones excerpta, cc. 1-54. 

fols. 143"150v: Extractes, pocs, de B H L . 6527: P E L A G I U S D I A C O N U S , 

Verba seniorum, per ex.: I , 10,19; I I I , 4-5, 7, 23-24; I V , 7; V , 14, 
30, 36, 38-39; V I , 21; V I I , 15, 17, 31, 36, 43-44; I X , 11...—... 
X V I I I , 3 4. 

fols. 150v-Í5lv : B H L . 8013: Vita S. Thaisis. 
fols. 15l v-152 v: B H L . 5528: Vita Marinae (Marini) que acaba am

putada al c. 5.è ( M I G N E , P L . 73, col. 693A, lin. 15: frater marinus 
defunctus est. Dicit eis...) 

Ens trobem, doncs, davant un recull que agrupava: B H L , 6524, 
cc.1-31; B H L . 6525, 6526, cc.1-54; pocs extractes de B H L . 

6527 i les Vitae maiores-. B H L . 6412d, 5190, 609, 3190, 8013 i 5528, 
una compilació bastant extensa de vitae minores, narracions de 
viatges, verba seniorum i vitae maiores masculines i femenines. E l 
recull, que transmet B H L . 6525 complet i 6524, 6526, quasi com>-
plets, resta caracteritzat per la ruptura que causa B H L . 6412d en
tre els capítols 29 i 30-31 de B H L . 6524, donats com un tot inde
pendent, cosa freqüent tocant al c.31 = B H L . 6594, Vita S. Pauli 
simpliois, i pel caràcter de la breu selecció de B H L . 6527, col·lecció 
que apareix sovint, en la mateixa forma i extensió, en nombrosos 
mss. medievals, d'origen austríac no rara vegada. 

No hi ha res, doncs, en el fons, com deia suara, que permeti 

de refutar com a inadequada la identificació proposada pel Sr. Do-
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mínguez Bordona, ni tampoc res, d'altra banda, que la demostri 

positivament, exclusivament segura, Res no exclou, en efecte, la 

possibilitat de pensar conjecturalment en un exemplar anterior, per

d u t 1 1 del còdex 121, donada la seva major extensió — 304 folis 

«útils" davant els 155/56 del ms. 81 — i el caràcter «complet», 

sense ruptures ni omissions dels seus textos. H i ha encara un pa

rell d'«arguments», de valor relatiu, que podrien abonar aquesta 

conjectura. No deixa d'ésser curiós, en primer lloc, de comparar les 

numeracions successives d'ambdós mss.: 

121: s. xrv 81: s. xn 

39, 171, 256 898 i 92 (o la inversa [?]) 

Sembla, en canvi, normal que un ms. que ja es trobés a Santes Creus 

al s. xn hagués tingut —no necessàriament, és clar— numeracions an

teriors a un del s. xrv. E l fet no deixa de semblar una mica estrany. 

Hi ha, després, el silenci del P. Villanueva sobre un dels mss. més 
antics del cenobi, quan es dóna tanta feina i pren tanta cura a descriu
re'n tota una sèrie de més tardans, dels segles xin al x v 1 2 . Prou es
menta "Varias obras de Santos Padres" 1 3 , però ni una al·lusió a Vitae 
0 "Vidas de los Padres (del Yerm©)". Les inclou, potser, entre les "Va

rias obras de Santos' Padres"? És possible, però no resulta convincent. 

Cal esmentar, encara, dos altres còdexs de Santes Creus, el 105 

1 el 141, del catàleg actual que contenen també quelcom del compendi 

que ens ocupa. E l darrer, que, entre altre material hagiogràfic, conté 

(fols. l-76v) B H L . 979: Ps. I O H A N N E S D A M A S C E N U S , «Vito» Barlaam et 

losaphat i (fols 106v-131v) B H L . 4388: L E O N T I U S N E A P O L I T A N U S , Vita 

S. Iohannis Eleemosynarii, el descriu extensament el P. Villanueva. 1 4 

11). L a cosa, contra el que pot semblar, no fóra gens estranya. L'autor, en 
efecte, aconsegueix identificar o retrobar només 15 —18, si es compten els dubto
sos— dels 40 mss. de l'inventari; a tot estirar, doncs, menys de la meitat dels cò
dexs inventariats cap als volts del 1200. 

12. V I L L A N U E V A , p. 121-127. 

13. V I L L A N U E V A , p. 124. 

14. P. 122 : . . ."Un vol. fol. vit., que contiene: Liber gestorum Barlaam et lo
saphat a S. Johann. Damasceno. | Vita S. Bramdani (sic) Abbatis. | Vita et obitus 
Sancti Martialis Episcopi. | Vita S. Johan. Eleemosinarii à Leontio Episcop. Nea-
polit. Passió B. Eulaliae Virg. et Mart. Barchin. | Translatio corporis ejusdem. Alia 
traslatio. | D. Prosperi de vita contemplativa. | Vita S. Nicolai, Episcopi." 
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Per a més detalls vegeu Domínguez Bordona. 1 5 E l manuscrit deu ésser 
del s. xin. i 6 

E l còdex miscel·lani n.° 105 tenia anteriorment la cota 75. Sembla 

haver estat escrit als voltants del 1200 o més tard. E l descriu el senyor 

Domínguez Bordona. 1 7 E m limito a esmentar i a identificar, tant com 

m'ho permeten les meves notes i la descripció citada, els extractes de 

les Vitas Patrum que conté: 

fol. 87 v: Vita S. Serapionis: Es tracta d'un fragment: Omnibus igi-

tur..., potser paràfrasi de B H L . 6524: R U F I N . Hist. Monach. c. 

18, si no és derivat de P E T R U S D E N A T A L L B U S , I I I , 217. 

fols. 88 89: Extractes de B H L . 4388. 1 8 

fols. 90v-91: Vita sancte castissime = B H L . 6529, X V I I I , 35. 

fols. 91-91v: De quodam solitario = B H L . 6527, V,37, un xic divers 
al començament. 

E n conclusió ens és permès només d'afirmar breument el que 

segueix: la biblioteca de Santes Creus posseïa abans del 1200 un 

còdex de Uistas patrum. E l seu contingut real no és possible de 

provar-lo positivament. Potser era idèntic al del ms. actual n."> 81 de 

la Biblioteca Pública de Tarragona, però això no podem assegurar-

ho, perquè li manquen els 2 ó 3 primers i el darrer dels folis i ens 

falta, per tant, la subscripció eventual del copista i la rúbrica de 

pertanyença al monestir. També és possible la hipòtesi que el Uitas 

patrum de l'inventari fos un exemplar anterior del s. xn, mancat ja 

dels seus primers 60 fols, aproximadament, del ms. actual n.° 121 

de la mateixa biblioteca de Tarragona, copiat literalment, possible

ment a Santes Creus mateix, i vist allí pel P. Villanueva l'any 1804; 

l'original, com la majoria dels manuscrits de l'inventari de cap al 

1200 fóra perdut. Si, com també és posible, els dos còdexs haguessin 

pertangut a la biblioteca del cenobi cistercenc tarragoní abans del 

1400, ens trobaríem en aquest cas amb una col·lecció no gens menys

preable de Uitas patrum per a un monestir del s. xn, més que més 

15. DOMÍNGUEZ BORDONA, p. 109. 

16. DOMÍNGUEZ BORDONA, MSS. de la Bibl. Pübl. de Tarragona (cf. nota 3) 
p. 13.—Datació oblidada en l'obra anterior. 

17. DOMÍNGUEZ BORDONA, p. 86-87. 

18. Vegeu, més amunt, la descripció del ms. n.° 121, fols. ccxix vb - ccclxxix a. 
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si tenim en compte els altres dos mss. amb fragments del mateix 

recull. E l fet caldria que fos valorat encara més altament, perquè 

Sant Bernat mateix sembla haver-Ies desconegudes, en la pràctica, 

si més no. E n tot cas la Biblioteca Pública de Tarragona posseeix 

una de les col·leccions de Vitas patrum més riques de tota la Pen

ínsula. Tres d'aquests manuscrits havien estat amb certesa de la 

biblioteca de Santes Creus. Referent a les Adhortationes sanctorum 

patrum ad ptofectum perfectianis monachorum (BHL. 6527, 6529/ 

30), que pertany molt sovint, de formes molt diverses, al nucli cen

tral de les compil·lacions de Vitas patrum, només conec un altre cò

dex espanyol 1 9 que sembla haverles conservades senceres. Cal, 

doncs, agrair al «Scriptorium» o, si més no, a la biblioteca del mo

nestir cistercenc de Santes Creus la vella i relativament abundosa 

tradició manuscrita que ens ha conservat. 

C. M . B A T L L E 

m. b. 

Monestir de Montserrat. 

19. És el ms. E S C O R I A L , Bibl. del Monast. T . I. 12, procedent de la Bibl. del 
"Conde-Duque de Olivares", escrit a França cap al 1250 o en la segona meitat del 
s. X I I L 



SANTES CREUS ENTRE DOS BISBATS 

E l dimecres de cendra, 4 de març de l'any 1310, Ponç de Gual
ba, bisbe de Barcelona, va consagrar quatre altars del monestir de 
Santes Greus, i va conferirid, també, el sagrament de la corifirm/a-

ció a alguns membres de la comunitat cistercenca 1. Aquest acte té 
totes les aparences d'una situació normal; només un que fos bisbe 
podia oonsagrar i confirmar. I les circumstàncies que hi concorren, 
anotades en la redacció del text breu, són les corrents en aquests 
casos. Què fóra més protocolari segons la diplomàcia, sinó fer cons
tar, amb un cert èmfasi literari ben conegut, que Ponç, a requeri
ment' i a precs del prior i monjos, acudí al cenobi de Santes Creus, 
radicat al seu bisbat de Barcelona! 

A qualsevol coneixedor de la història del monestir del Gaià no 
se li escapa, però, el problema de fons que hi batega ni la malícia 
jurídica que amaga un curt incís estampat en la nota esmentada. 
Dues paraules basten: barchinonensis diòcesis, referides a l'edifici-
entitat religiosa. Tal afirmació oontrasta totalment amb la condició 
canònica que emparava la comunitat de monjos des dels primers 
anys del seu segon i definitiu establiment al lloc de Santes Creus. 
Els historiadors santescreuins acostumen a dir, respecte d'això,, que 
aquell cenobi era nuïlius dioecesis. Ho asseveren així, com a colofó 
hitòric de la disputa sobre pertinença diocesana de l'indret on es 
construïa el nou monestir, resolta per breus pontificis. Situació ju-

1. Text sencer: "Die mercurii cinerum, anno quo supra (4 de març 1310) dictus 
dominus episcopus, requisitus et rogatus per priorem et conventum fratrum monas
terii Sanctarum Crucium, Barchinonensis diòcesis, consecravit ibi qu^tuor altaria, 
quòrum unum in honorem sancti Jacobi apostoli, aliud sancti Antonii, aliud sancte 
Margarite et sancte Agnetis. Et postea confirmavit ibidem monachos et conversos et 
alios quosdam de família ipsius monasterii et duos scolares". Arxiu Diocesà de Barce
lona, Visites pastorals, I , 113. 
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rídica, excepcional i única, l'inici de la qual és ben conegut, com 

resta per conèixer els seus antecedents i el desenvolupament poste

rior 2. L a present aportació, en homenatge a l'egregi i desaparegut 

J . Vives i Miret, secretari general de la benemèrita entitat Arxiu 

Bibliogràfic de Santes Creus, intenta de presentar l'origen històric 

d'aquest problema i afegir alguna notícia sobre la manera efectiva 

de dur a la pràctica la decisió papal els abats i els bisbes interes

sats, sobretot el de Barcelona. Ens resta dir, tanmateix, que d'a

questa faisó s'arrodonirà més el treball que sobre la problemàtica 

del "Vere nullius" ha escrit el gran coneixedor i entusiasta histo

riador de Santes Creus, Eufemià Fort i Cogul, en tractar de l'es

glésia parroquial de Santa Llúcia del Ga ià 3 . Des d'ací regracio a 

l'esmentat senyor Fort les informacions que amb tanta amabilitat 

m'ha donat. 

A N T E C E D E N T S . B R E U H I S T Ò R I A D E L L L O C D E S A N T E S C R E U S ; 

U N S E N Y O R I U N P R E T E N D E N T 

E n un moment d'eufòria repobladora, després de més de cent 

anys d'anants i vinents expansius en el territori comprès entre els 

castells d'Olèrdola i de Queralt 4, la petja cristiana assolia les pri

meres terres encarades al Camp de Tarragona. Senyor important 

d'aquest indret, el bisbe Vives de Barcelona, el 977 pactava amb 

2. Els cronistes i historiadors antics de Santes Creus, monjos com fra Bernat 
Mallol i fra Isidre Domingo, amb la intervenció de Pedret, Manuductio, any 1720, 
còdex 169 de la Biblioteca Pública de Tarragona, i moderns com Vicente de la 
Fuente, Historia del Monasterio de Santes Creus, B . R A . H . , t. IV , Madrid, 1885; 
Buenaventura Hernàndez Sanahuja, Historia del Real Monasterio de SS. Creus. Su 
fundación, progresos, ruina y restauración hasta el presente, Tarragona, 1886i, etcv> 
han tractat de la qüestió del Nullius. També en parlen Pere de Marca, Marca His
pànica, París, 1688, i Jaime Villanueva, Viage literario à las iglesias de Espaha, 
Viage d Tarragona, X X , Madrid, 1851, pàgs. 109ss. Fins ara, que ho sapiguem, no 
ha estct aprofitat l'article manuscrit d'Antoni Campillo, Speculum Decanatuum 
Poenitensis et Appiariae, (mig segle X V I I I ) , pàgs. 321-329, qui ho va tractar amb 
molta equanimitat i encert, sobretot en posar any a algun document no datat. E n 
tengui's que la paginació consignada de l'obra de Campillo ho és segons l'exemplar 
conservat a l'Arxiu Capitular de Barcelona. 

% L'Església de Santa Llúcia de Santes Creus. Santes Creus, 1954, 86 pàgs. 
H i figura un subtítol revelador: "Notícies històriques del 'Vere Nullius' i de la Par
ròquia des del segle X I I als nostres dies". 

4. Vegeu Josep Iglésies, La reconquesta a les valls de l'Anoia i el Gmà, Epi
sodis de la Història, 40, Barcelona, 1963, pàgs. 7-19. 
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Guitard Muradèn sobre el castell de l 'A lbà 5 . E n el pacte, Vives es 

reservà, entre d'altres coses, meam dominicaturam que vocant 

Sanctas Cruces súper ripam fkiminis Gaiano. Per primera vegada, 

surt documentalment especificat un indret del qual hom en destaca 

el nom, la ubicació al vessant del Gaià proper a l'Albà, és a dir, a 

la banda esquerra del riu,, i el seu peculiar caràcter dintre el terme 

del castell. No hi ha dubte que aquests motius foren més que sufi

cients per a fer incloure una còpia de l'esmentat document al L l i 

bre Blanc o cartulari del monestir6. 

Per al nostre objecte, dues de les tres característiques esmen

tades mereixen un comentari a part. E n primer lloc, la geografia de 

Santes Creus és un tret excel·lent. No n'hi ha prou de dir que es 

troba en un vessant de la serra de Selma, ni afegürhi tampoc que 

a la vall del Gaià. Muntat el lloc en un replà un xic alterós o, com 

diuen els documents, sobre la ribera del riu, semblaria suscitar la 

idea de secà. Res més lluny de la veritat. Per contra, hi brolla una 

deu abundantíssima d'aigua. A més, l'activitat de l'home hi féu la 

resta. No era literatura vulgar d'encenser de fer constar, en els ac

tes de cessió del terreny als monjos i de concòrdia posterior dels 

castlans, que estudiem més avall, que allà hi havia un molí amb 

el seu rec i cap de rec, aigües i rescloses. Tota la riba del Gaià era 

un enfilall de molturadores. Contemporanis a l'establiment del mo

nestir, coneixem construccions, vendes, etc, de dos molins a Santes 

Creus mateix el 1160 i 1173, de diversos a Vila-rodona el 1157, 1161 

i 1172, i d'altres a Vilardida, a la vora del Gaià, el 1151 7 . Per tant, 

és aquest un panorama geogràfic ben contraposat a l'ermot de la 

poesia llegendària. A més, moltes vegades ens haurem de referir 

novament a la importància econòmica del lloc. 

Per la seva pertinença senyorial —la tercera peculiaritat apun

tada— el redol de Santes Creus ha estat objecte de discussió. Tan

mateix, en anomenar-lo dominicatura, Vives el singularitzava dins 

5. A.O.B., Libri Antiquitatum, I V , f. 198, d. 437. 

6. El "Llibre Blanch" de Santes Creus. (Cartulario del siglo XII), edició a 
cura de Federico Udina Martorell, C.S.I.C., Esci. Est. M e d , sec. Barcelona, Textos 
y estudiós de la Corona de Aragón, vol. I X , Barcelona, 1947, document número 2. 

7. De la documentació aplegada als Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelo
na, vol. I V . Cites de Santes Creus a f. 183, d. 431, i f. 177, d. 423; de Vila-rodona 
f. 176, d. 419 i 420, i f. 181, d. 426; de Vilardida, fi 172, d. 409. 
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el conjunt del terme castellològic. D'aquesta manera, tal vegada, 

no feia altra cosa sinó testimoniar una realitat jurídica: la seva 

adscripció als béns patrimonials^fundacionals de l'Església de Bar

celona, o bé, exhaurint les possibilitats, decantava cap a ell el dret 

del lloc, sobre el qual un altre senyor pretenia domini i jurisdicció. 

D'aquí que, si no al mateix segle x , no va tardar a produir-se el 

desacord. Podem avançar que, malgrat un dubte teòric d'altri, el 

bisbe de Barcelona de fet exercia drets sobre les terres de Santes 

Creus. Potser també ho havien fet o ho intentaven els Alamany, 

però, per ara, no ens consta. 

Hom remarca sovint que a finals del segle x i es va produir un 

despoblament molt gran a les contrades properes al mig i alt Gaià. 

No foren oblidades, però, les partions territorials, almenys a grans 

trets. Per una d'elles, feta l'any 1093, consta que la torre de Vall-

dossera tocava, a ponent, in dominicatura Geralli Alamagni8. No 

és la primera vegada que surt aquest personatge. Des d'uns deu 

anys abans, un Guerau Alamany figurava al seguici del comte bar

celoní ü , i ell i els seus descendents, que porten el mateix nom i 

cognom, són amos de moltes propietats al Penedès (castells d'Olèr

dola, Gelida, Ferran, etc.) i a l'alt Gaià, sobretot el castell de Mon

tagut, i titulars de la baronia anomenada de Cervelló, constituïda 

feia p o c 1 0 . 

E l castell de Montagut, comprat per Hug de Cervelló el 996 1 1 

i del qual es desconeixen documentalment les afrontacions, devia 

limitar al sud amb el terme del castell de l'Albà. Aquest indret 

fronterer o part d'ell, podria tractar-se del mateix terreny indicat 

sota el nom de dominicatura pel bisbe i per l'Alamany? o només 

d'una part del domini d'ambdós? Encara que la distància entre 

Santes Creus i Valldossera no sigui gran, tampoc no és tan curta 

per anomenar-los contigus. És, però, un indici a tenir en compte. Si-

8. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm. 22. 

9. El Llibre Blanch, ed. Udina, núms. 20; 26 i 30. 

lOi J . Iglésies, La reconquesta, pàg. 19. F . Miquel RoseJl, Liber Feudorum 
Major, pàgs. X X I I I - X X I V . Per a altres dades vegeu els índexs del Llibre Blanch, 
ed. Udina, "Alamanno, Geraldus", pàg. 412, i Liber Feudorum Major, ed. Miquel, 
vol. 2, "Gerallus Alamanni", pàg. 497. Cfr. P. Manuel de Ribera, Genealogia de 
la ilustre casa de Cervelló, Barcelona, 1743. 

11. J . IglésieSj La reconquesta, pàg. 18. 
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gui el que es vulgui d'això, em la part que els dos senyorius toca

ven al riu Gaià 1 2 , mútuament es devien interferir. 

L'espai concret: la dominicatura antiga o lloc de Santes Creus, 

i la desavinença senyorial que hi conoorria donaren peu a una lle

genda, ja reportada pels cronistes monàstics dels segles xrv-xv, que 

vestia poèticament el fet, "Camp de la Contrarietat", i el nom, 

"Camp de les Santes Creus" 1 3 . 

A mig segle xn continuava l'esmentada discrepància. L'acord 

va arribar per un camí ben inesperat: les dues parts en discòrdia 

feren cessió de la contrada de Santes Creus (honorem quem -quodr 

hàbemus... in loco vocitato -ad- Sanctas Cruces), a un tercer, la 

comunitat cistercenca de Valldaura. Amb aquell motiu, cadascú per 

la seva banda redactà un document, signat el mateix dia 8 d'agost 

de 1160. Alamany i el bisbe se serviren d'un text molt semblant, 

gairebé igual en la indicació dels límits del lloc, i coincidiren en 

deixar ben clar que aquell terreny era del castell de Montagut o 

del de l'Albà, segons el respectiu senyoriu 1 4. 

L a semblança subratllada dels dos documents i llur mateixa 

datac ió 1 5 , deurien pesar en l'ànim de l'escrivà anònim que al tom

bant del 1200 feia la tria per al Llibre B l a n c 1 6 . E n efecte, tindria 

a la mà altres dues actes de cessió del lloc de Santes Creus a l'abat 

de Valldaura, que demostrarien que els primers passos foren fets pel 

12. Cap dels termes dels dos castells no ultrapassava el corrent fluvial. E l 
Gaià servia de límit. Concretament, des del Pont d'Armentera fins a l'indret sota 
l'església de Sant Pere del Gaià, la riba dreta del riu era terme del castell de 
Cabra. Vegeu (text de l'any 980 a El Archivo Condol de Barcelona en los siglos 
1X-X, de Federico Udina Martorell, Barcelona, 1951, núm. 186. 

13. Per a la contalla, vegeu Eufemià Fort i Cogul, Llibre de Santes Creus, 
Biblioteca Selecta, 402, Barcelona, 1967, pàgs. 151-152, i altres obres del mateix 
autor. 

14. El Llibre Blanch, ed. Udina, núms. 91 i 92. Tot i que els donadors es
pecifiquen que la peça donada és a la ribera —Alamany— o sobre la ribera —bis
be— del Gaià, mostren una ambició expansiva semblant, un exemple més d'inte
ressos conflictius. E n efecte ambdós fan constar que a la frontera occidental mar
cada pel riu hi afegeixen "tot el que tenen o deurien tenir més enllà o fins al Coll 
de Cabra". 

15. Respecte a la data, les dues actes empren el doble sistema tie Ttencairnaf 
ció i dels reis francs, i cauen en un mateix defecte. E l 8 d'agost de 1160, no cor
respon a l'any 23 de Lluís el Jove sinó vuit dies després d'iniciar-se el següent 
Udina, El Llibre Blanch, pàg. 94, nota 1, que ho remarca pel document episcopal, 
se li escapa d'assenyalar-ho per a l'altre. 

16. Udina, El Llibre Blanch, pàgs. V I I I - I X . 
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senyor de Montagut el 26 de gener de 1159, i els segons, el 2 de juny 

de l'any següent. Malgrat la versemblança de veracitat, certs indi

cis deixen escolar dubtes sobre la certesa i roriginalitat del testi

moni d'aquests fets 1 7 . Tot indica, però, que en aquesta picabaralla 

teòrica i de prestigi, portà la iniciativa final Guerau Alamany, en 

oontraposició a l'exercici pràctic de domini conduït pel bisbe. És 

palesa un cop més la picaresca que envoltava sovint els actes dels 

grans Homes medievals. 

Amb tot, unes circumstàncies secundàries ennobliren el docu

ment episcopal de donació i en recolzaren la importància. Com si 

tot aboqués a abonar el dret major del senyor de l'Albà. Vegem-ho. 

E n uns documents d'idèntica finalitat i de redacció semblant, con

trasten fortament en la llista respectiva de testimonis-signants. Men

tre en els textos de l'Alamany no n'hi figura cap (sinó només els 

tres donadors: el principal i dos d'altres, segurament castlans seus), 

17. E l document de 26 de gener de 1159 —la datació textual porta el 1158 
de l'any de l'Encarnació del Senyor—• el reporta Villanueva, Viage, X X , ap. X X X V . 
pàg. 251, el Jtext del qual confronta amb un pergamí guardat a l'Arxiu Històric 
Nacional, Madrid (carpeta 159, núm. 5, Valldaura. Vegeu Eufemià Fort i Cogul, 
Los pergaminos de Valldaura - Santes Creus en el Archivo Històrica Nacional de 
Madrid, Studia Monàstica, V I I , fase. 2, Abadia de Montserrat, 1966, pàg;, 300), 
tret que en aquest consta que és un trasllat del 1316, degudament autenticat —en 
temps de l'abat Pere Alegre, contemporani i amic del bisbe Ponç de Gualba. Se'n 
devien conservar dos exempars? Aquest és un text més solemne que el tercer, pel 
nombre de les persones concessores. L a seva veracitat resta més dubtosa! encara si 
ens fixem en les afrontacions1 que dóna. S'oblida del nord i es confon d'una manera 
greu en la part oriental —faria de límit un torrent sota Sant Pere del Gaià'—> que, 
amb l'occidental dóna la idea que la terra de Santes Creus és tota a la banda dreta 
del Gaià fins a Cabra. L'escriptor del text barreja tant les indicacions reals, que 
la situa al costat oposat. Cosa que —junt amb altres indicis, com escriure Santas 
Creus o Santas Crus— ens inclina a dictaminar com a fals aquest document. L a 
ratificació del 2 de juny de 1160 consta així mateix en dos pergamins, l'un con-
temporari a la cessió, insinua Udina, i l'altre una còpia del segle X I V , adverteix el 
mateix autor (El Llibre Blanch, pàg. 89, nota 2, núm. 87). No es pot dir per això 
sol que aquest text sigui sospitós. Però una veritat sobre el terme de migdia 
—l'engrandeix— indica un cert desconeixement d'aquesta contrada; defecte rectifi
cat en la donació d'agost. Es {tractaria potser del primer text presentat, que fou 
substituït per l'altre i definitiu. Les fronteres territorials indicades el 8 d'agost, es 
repetiran, més abreujades, cinc anys després (El Libre Blanch, ed. Udina } núme
ro 117) i continuaran jurídicament fixes fins a la nova senyalització del costat po-
nentí (el primer text ja en parlava) dellà el Gaià, en una feixa de terra que va mar
car l'arquebisbe el 1195 (id., núm. 367). Cal indicar, també, que Antoni Campillo, 
Speculum Poenitensis, pàg. 322, admet la sincronia de textos i actes. Home recer-
cador i crític, aquest arxiver episcopal de Barcelona no deixa de fer constar com 
li explicaren que els monjos es valgueren d'astúcia per aconseguir les esmentades 
cessions; cdsa que ell té per falsa, pàg. 321-322. A mig segle X V I I I , l'anecdotari de 
Santes Creus s'acreixia. 
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en els del bisbe la relació no és curta, i de condició social rellevant 

algun dels signants. Entre els dotze valedors, molts d'ells de la nor 

blesa catalana, destaca la presència del comte Ramon Berenguer 

I V 1 8 . Es pot explicar l'actuació d'aquests personatges amb la sola 

dignitat episcopal i personalitat del donador? Potser sí. Llavors, 

com s'explicaria l'aplec, també il·lustre, en una simple concòrdia 

entre els monjos i els castlans de l'Albà? Per raó de subscriure-hi 

el mateix prelat? Sincerament, admetre això crec que seria una ex

plicació forçada i minimitzadora. Tots ells devien veure-hi quelcom 

de bàsic en els actes relacionats amb Guillem Torroja i el monestir 

de Santes Creus. 

Aquesta mostra —doble i concordant, doncs— d'interès vers 

els monjos del Císter va culminar o afegir una anella més a la llarga 

cadena de distincions que plovien sobre el monestir tot just alineat 

a Catalunya (1150, any de Valldaura). Els mateixos Guillem Torro

j a 1 9 i Alamany de C e r v e l l ó 2 0 l'havien distingit altres vegades. Ara 

feren un pas més, que fou el definitiu, per a la presència de la co-

gulla blanca a les terres d'occident, després del donatiu comtal de 

l'Espluga d'Ancosa 2 1. A la manera que Berenguer I V no predeter

minava l'objectiu de la cessió, en contrast amb el desig concret dels 

Montcada de bastir un cenobi a Valldaura, obraren tant Alamany 

com Guillem. E n tot cas, aquell només afegeix que l'abat en pot 

fer el que vulgui a honor de Déu i a utilitat del la seva església 2 2 , i 

18. El Libre Blanch, ed. Udina, núm. 92. E . Fort, Los pergaminos, pàg. 302¬
303, reporta per primera vegada l'existència de tres exemplars de la dotació epis
copal. L'un, escriu, és original, l'altre, una còpia d'aquest, i el tercer un trasllat 
fet el segle X I I I . 

19. E l bisbe acostumava a actuar en nom de l'Església de Barcelona i d'acord 
amb la canònica o canonges de la Seu. Fort; i CSogul, La canònica de Barcelona y 
el monasterio de Valldaura - Santes Creus, separata de "Yermo", vol. 2 núm. 1, 
Santa Maria del Paular, 1964, 14 pàgs., ha estudiat bé la presència benefactora /del 
binomi bisbe-canonges de Barcelona en els primers anys de la història del Císter 
català. 

20. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm. 64. 
21. L a primera donació comtal d'Ancosa és datada per Fort el 1155 (pauta 

dels reis francs), Los pergaminos, pàg.,297- Udina, El Llibre Blanch, pàg. 63, nota 
1 i d'altres autors donen l'any 1153 (pauta de l'Encarnació). Villanueva, Viage, 
X X , ap. X X X I V , pàg. 250, posa 1153, però en la pàg. 140 raona que ha de ser el 
1155. Variarà així mateix la datació de l'acte confirmatori establert pel citat comte: 
Fort, id., pàgs. 298ss., el 1156, i /Udina, id„ núm. 60, el 1154, en el qual, entre els 
cinc personatges-testimonis, signen de manera premonitòria Guillem Torroja i 
Guerau Alamany. 

22. El Llibre Wanch, ed. Udina, núm. 91. 
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el bisbe, a més d'indicar que dóna el lloc a la lliure voluntat dels 

monjos, addueix que l'indret és per a treballarlo, posseir-lo i ex4-

plotar-lo 2 3. Tot fa creure que ni els donants ni els beneficiaris no 

pensaven llavors a construir-hi un monestir. Amb una granja n'hi 

hauria prou per a fer rendir unes terres agrícolament privilegiades, 

dotades, com ja hem dit, d'aigües i de forces motrius. I això és el 

que remarcaren els concessors. 

Amb ei donatiu de la terra del Codony, vora el Francolí —22 

de desembre de 1160 2 4 — , per tal que la treballessin, i la compra 

de la torre i la propietat anexa de Valldossera —22 de març de 

116125—, en poc temps els monjos vegeren acréixer llurs dominis 

en un espai geogràfic reduït. L a quietud d'aquests paratges, l'ex

tensió real de les noves propietats, la bona qualitat de certes terres 

i les excel·lents condicions que adornaven algunes d'elles, feren pen

sar als monjos en un trasllat de llur monestir des de Valldaura, on 

se sentien incòmodes, segons ho farà saber anys després Alexandre 

I I I , a un d'aquests indrets. 

Noi es féu esperar la decissió de la comunitat. Al lloc de Santes 

Creus s'iniciaren tot seguit unes obres amb tanta empenta, que pa

lesà a tothom una voluntat ferma de bastir-hi un cenobi, nova seu 

del de Valldaura. Aviat l'incipient clos monàstic i la comunitat, 

que continuava resident prop de Cerdanyola, fou anomenada de 

Santes Creus 2 6 . 

D R E T S DELS SENYORS DE L ' A L B À 

Sembla que amb la cessió de Santes Creus als monjos blancs, 

Guerau Alamany donà per finides les seves pretensions senyorials 

23. ld,., núm. 9%. 
24. ld, núms. 9 5 i 96; Fort, Los pergaminos, pàg. 303. 
25 . ld., inúm. 98; Fort, Los pergaminos, pàg. 303. 
26. E l primer testimoni documental del canvi de nom és una autorització de 

pasturatge, de 4 de setembre de 1163, oferta a "Déu i la Benaurada Verge de San
tes Creus, a Pere l'abat i al convent del mateix lloc". El Llibre Blanch, ed. Udina', 
núm. 112J. Després torna a sortir la nova denominació el 1167 de boca dels mon
jos, id., núm. 127 i nota 1, al costat de la primitiva el 1168, id., núm. 140., i es fa 
corrent i exclusiva des de 1170, id., númst 142, 143, etc, sota diferents formes de to-
ponomàstica referida al monestir, a l'abadia, als monjos, etc, llevat d'una relíquia 
tardana, molt curiosa i reveladora, el 1174, id., núm. 178. Breu excursus d'Udina 
sobre aquest tema a les pàgs. X L I I - X L I I I , de id. 
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sobre el lloc. Però durant un temps, aquells nò disfrutarien d'una 

possessió pacífica. Dos conflictes estaven a punt d'impedir-la fins a 

l'extrem que, malgrat la prosecució dels primers edificis, es refre

daria molt llur entusiasme 2 7. 

D'antuvi, el senyor feudal i els castlans del castell de l'Albà 

presentaren als nous posseïdors de Santes Creus unes reclamacions 

per uns drets conculcats, de la mateixa manera que abans ho havien 

fet, sense sortir-se'n, amb el bisbe, senyor del terme. No queda clar 

en el text, que ens innova1 de la concòrdia posterior 2 8, si la discussió 

entre el prelat i els comanadors venia de molt abans o va esclatar 

quan ell els manifestà la voluntat de fer-ne donació o com a conse

qüència de l'acte de concessió (de quo nos, explicaran els interes

sats, conquerebamur a predicto episcopo). E l cas és que Albert de 

Castellví i Guillem Ollers havien insistit davant Guillem Torroja 

que donar la dominicatura de Santes Creus era dret d'ells (diceba-

mus hoc nostri iuris esse. Per l'enfeudament?). No havent-los escol

tat el bisbe, ho reclamaren després del monestir de Valldaura. Tot i 

que tenien motius per a resistir-se, com és ara la presència dels 

dos reclamadors principals a l'acte de donació episcopal, avalada 

amb( la seva signatura i rubricada amb l'aprovació expressa del cast-

là (hoc L·ivdo et firmo), l'abat acabà avenint-se a una concòrdia 2 9 . 

No es cregui que ho féu endut per un desig de pau i un sentiment 

de commiseració. No. E n aquest afer, els monjos no podien comp

tar amb un assessorament més alt i companyia més digna. Els drets 

feudals serien, però, massa patents per a ésser oblidats o arraconats. 

Implícitament ho reconegueren així els prohoms que testimoniaren 

amb llur nom l'acord del 8 de juny de 1165. H i figuren el bisbe de 

Barcelona, el prelat de Saragossa, el rei d'Aragó i comte de Barce

lona, el comte de Pallars, el Dapifer Guillem Ramon de Montcada, 

Guillem de Castellví, Pere de Queralt, Ramon de Montcada i Ber

nat d?Anglesola. Des d'aquell moment Albert de Castellví i els seus 

castlans renunciaren a qualssevols drets, la importància eoonòmica 

dels quals es feia més palesa. Guillem d'Ollers, en representació dels 

altres castlans, rebé 50 morabetins d'or. Cal remarcar que aquesta 

27. Cfr. butlla primera d'Alexandre I I I , a la nota 35. 
28.. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm. 117. Variants sense importància a Fort, 

Los pergaminos, pàg. 308. 
29. Id., id. 
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quantitat fou bestreta dels béns propis del monestir, segons s'espe

cifica en el document. Senyal inequívoc que tothom admetia que el 

lloc de Santes Creus formava part del terme de l'Albà o bé, al

menys, que aquest castell hi tenia uns drets adquirits i reconeguts. 

Aquests drets del senyor i castlans de l'Albà sobre el terreny 

de Santes Creus encara eren més ferms que els termes de la susdi

ta avinença deixen entendre. Cobraren per a cedir, però a més fe

ren una reserva: a la concòrdia no entrà un molí. Per això aquells 

en disposaren a llur albir. Així ho féu saber l'any 1187 Eimeric de 

Spinlis en traspassar la castlania de l'Albà a Bernat d'Albà: sàpigues, 

li diu, que el molí que et dono és aquell que vam retenir en posar 

fi a la qüestió amb els monjos 3 0 . Per tant, ni aquell molí ni tam

poc un altre o, més ben dit, el lloc on després en fou bastit un, 

no passaren als cistercencs, encara que la ubicació al Gaià sota 

el monestir i força a prop del torrent de Rubió s'esqueia dins els lí

mits assignats als monjos 3 1. No pot trobar-se una manera més efi

cient i clara de demostrar el senyoriu. Ultra això, aquestes notícies 

rubriquen la bàsica i bona entesa a què havien arribat el 1165 la 

comunitat de Santes Creus i els senyors de l'Albà. 

INTROMISSIÓ D E L'ARQUEBISBE DE TARRAGONA 

Passada la primera maltempsada, es nota un increment notable 

de les construccions monàstiques. Ja no es tractava de bastir edificis 

provisionals o secundaris, sinó d'obres d'envergadura,, empreses a 

l'estiu de 1165, com serien, apunta Morera 3 2 , la capella romànica 

30. "EiC sciendum, diu el text, quod mulnare ülud quod dono tibi est illud mul-
nare quod retinuimus in finem qua cum monachis fecimus". Composició de juliol de 
1187, en còpia de 1211, inclosa, als Libri Antiquitatum, I V , f. 183, d. 431, de 
l'A.C.B. 

31. Bernat d'Albà, segons un document de 9 de gener de 1211, va retornar 
per venda a Pere, bisbe de Barcelona, "unum locum in flumine Gaiani, in quo pa-
tet meus fecit molendinum et habuit et tenuit per suam dominicaturam, qui locus est 
subtus monasterium de Sanctis Crucibus satis prope subtus torrentem de Rubione". 
Libri Antiquitatum, I V , f. 184, d. 434. No pot indentificar-se aquest molí, construït 
no feia gaire, amb l'esmentat abans, ja existent l'any 116Q, 

32. Emilio Morera y Llauradó, Tarragona cristiana. Historia del arzobispado 
de Tarragona y del territorio de su provincià. Tarragona, 1898, I , pàg. 628. Pel féjt 
de desconèixer la datació bona de les butlles alexandrines, Morera atribueix l'em
penta constructiva a la resolució del problema jurisdiccional eclesiàstic. 
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de la Santíssima Trinitat i el claustre anomenat de Sant Esteve. És a 

dir, s'ha posat en marxa l'edificació complexa d'un monestir, amb 

les necessitats consegüents de numerari i de material. E n aquestes 

circumstàncies es comprèn i s'entén la generosa concessió del rei 

Alfons a l'abat de Valldaura de poder cercar tota la fusta que cal

gués ad ipsam domum de Sanctis Crucibus, a la muntanya de Siu

rana i a d'altres serres des del coll de Balaguer al coll de Cabra 3 3 . 

De tothom, doncs, era coneguda la construcció del nou cenobi, 

i patent, la voluntat dels monjos de traslladar-s'hi ben aviat. Malgrat 

tot, enmig d'aquesta eufòria per a Santes Creus, va esclatar el segon 

conflicte. Si no, quin singnificat pot tenir l'oferiment del lloc de Xet 

a l'abat i convent de Valldaura per a instalar-hi el monestir? Què 

havia passat o quina cosa greu passava que un personatge, Guillem 

de Castellví, molt entroncat en aquests indrets i bon coneixedor dels 

afers de Santes Creus, es permetés o cregués oportú de decantar la 

comunitat vers un paratge vora el Francolí? Castellví, amb el seu 

acte de 26 d'octubre de 1166 3 4 , distorsionava l'oferiment reial fuste-

rer de pocs mesos abans i obligava l'abat a un canvi total dej plans. 

Aquest oferiment no sembla però, massa generós ni recte, sinó fruit 

d'unes circumstàncies tèrboles i confuses: o hi construïen un mo

nestir o Xét passava a l'Hospital de Jerusalem. Res de donació de 

la terra, ni de bastir-hi edificis secundaris; només, es deia, per a fer-

hi l'església major i el claustre amb les oficines anexes. 

Després d'un primer moment de desorientació i de perplexi

tat, es veié que l'impediment era més un destorb enutjós que no pas 

un obstacle fort. De tota manera, calia esbandir-lo. Mentrestant i 

naturalment, en sortiria afectada la marxa de les obres, sense que 

cap document no reporti que foren aturades 3 5. 

L'arquebisbe de Tarragona, que fins aleshores no havia mani

festat mai res en contra, ara, de manera exigent i, fins i tot potser 

33. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm. 121. 

34. E . Fort, Los pergaminos, pàgs. 309-310, l'ha publicat per primer cop ín
tegrament 

35. Diu Alexandre I I I , en la butlla de 12 d'abril: "Unde nos quia contradictio 
eius a vestro proposito vos traxit in loco vestro incommoditates plurimas sustínere 
compellit". Villanueva, Viage, X X , ap. X X X V I . Per contra, el Compendíum ae 
Mallol-Domingo-Pedret, de la B. P. de Tarragona, còdex 166, dedica el capítol 26 
a "Quod archiepiscopus fecit impedimentum ut norí edificaretur monasterium". Ama
bilitat del Sr. Fort. 
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dura, esgrimí les seves pretensions sobre el lloc de Santes Creus. 

Motivà el canvi d'actitud, sens dubte, el fet de contemplar que el 

nou cenobi s'aïçava i que, de fet, hom deia que el diocesà era el 

de Barcelona 3 6. Cosa que ell, Hug de Cervelló, contradeia afirmant 

que aquell veral formava part de la seva diòcesi. L i donaya peu la 

dèbil, però llarga pretensió dels Alamany-Cervelló, ja estudiada, i 

testimoniada, de passada, en força documents, i que, jurídicament 

mai no havia estat contradita pels senyors de l'Albà. A més, recor

dem que Hug era un Cervelló. 

Ara, cal veure aquesta aspiració de l'arquebisbe en el context 

general, del qual serà només un episodi menor, però simptomàtic i 

característic. E n efecte, des de la restauració efectiva de la seu tar

ragonina restava pendent la qüestió dels límits, envaïts en part, hom 

deia, pels bisbats de Vic i de Barcelona 3 7 . Des del segle X, aquestes 

diòcesis es repartien les terres nord-occidentals del Gaià fins a la 

Hispània, atesa la inexistència de la seu metropolitana, sense que 

ambdues s'interferissin. Trobaven prou elements hmitadors al oonr 

pàs de la reconquesta. Així Vic, el 978 3 8 , anava de les. muntanyes de 

l'Anoia a Espanya, i el 1038 3 9 , des de Queralt al Segre. A Barcelo

na, per la seva part, se li assignà, el 1058 4 o
0 els rodals ponentins 

vers Tortosa, als llocs de Balaguer. D'aquesta manera genèrica, bona 

part del bisbat de Tarragona <es fonia dins el barceloní. Alhora el 

comte Ramon Berenguer I marcava els límits del territori tarragoní o 

36. Alexandre I I I diu, en la primera butlla, entre d'altres coses, que en co
mençar l'abat de Valldaura a fixar les seves cases en un terrey cedit pel bisbe de 
Barcelona al límit de la seva diòcesi, l'arquebisbe de Tarragona, Hug de Cervelló, 
"auctoritatem suam opposuit, eriundem locum ad suam asserens dioecesim pertinere". 
L a locució temporal 'hoc cum facere coepistis', referida a la voluntat d'afincar els 
tabernacles, mes vol dir que les obres anaven endavant, i no que tot just eren ini
ciades. L'oposició de l'arquebisbe es manifestà durant l'any 1165 i s' endurí l'any 
següent. 

37. Cfr. la nostra tesina inèdita, "Vida y pràctica religiosa en la diòcesis de 
Barcelona de 1229 a 1344", el capítol: Ambito geogràfico: tierras y limites. 

38. Famosa butlla en papir de l'Arxiu Episcopal de Vic, adreçada al bisbe 
Fruia pel papa Benet V I I . Vegeu-ne la publicació a Flórez, Espana Sagrada, X X V I I I , 
ap. VI," pàgs. 254-257. 

39. Villanueva, Viage, V I , pàg. 294. 

40. Acta de consagració de la catedral romànica. A.C.B. , Constitucions, perg. 
núm. 8. Cfr. Mas, Notes històriques, X I I I , pàgs. 222-225. 



73 

nucli bàsic del futur comtat de Tarragona 4 1. Rodalia que durant el 

segle X I I es repetirà diverses vegades 4 2. 

Cap discussió no s'havia plantejat als primers temps de la res

tauració arquebisbal. L'encengué Bernat Tort, segon successor 

d'Oleguer, poc després de rebre, el 1146, una butlla d'Eugeni I I i 

constatarhi que el papa només es referia als termes marcats pel 

comte Ramon 4 3 . Per tant, la seva jurisdicció no anava, de manera 

precisa, més enllà del Gaià ni de la serra de Cabra, indrets que ell 

ambicionava molt. Donades a conèixer (si abans no ho havia fet ja) 

les seves aspiracions, Anastasi I V l'escoltarà i li .reconeixerà, el 1154, 

drets exclusius sobre diverses, esglésies dels bisbats de Vic i Barce

lona 4 4 . Al cap de dos dies, altra vegada el mateix pontífex stadre-

çarà a l'arquebisbe, tot recensionant-H, més mesuradament, les es

glésies que li pertocaven 4 5. Amb tot, continuava la confusió en

torn del Gaià. Entre d'altres, serien tarragonines les esglésies llevan

tines de Selma i el Montmell, els castells de les quals (Selma formava 

a TAlbà) eren propietat antiga de l'Església de Barcelona. 

Guillem Torroja no restà impassible, davant d'això. E l l també 

va obtenir de Roma una butlla, per la qual els seus drets traspassa" 

ven el Gaià en una línia que, des del castell de Queralt, per Barberà 

i Alió moria al mar, vora Tamarit 4 6 . Aquest privilegi de 1169 —'data 

a tenir en compte—- serà renovat set anys després pel mateix Papa 4 7 . 

Mentrestant, Tarragona no podia insistir a fer prevaldré els seus 

drets, ocupat com estava Hug de Cervelló en l'afer dels descendents 

del comte Robert, que tan dramàticament el va afectar, i tampoc en 

el curt pontificat arquebisbal de Guillem Torroja, prelat provínent 

de la seu barcelonina. Caldrà esperar l'any 1188, amb Climent I I I , i 

el 1194, amb Celestí I I I , per tal que els papes abundin altra vegada 

en pro de Tarragona 4 8. 

Però de Roma no va arribar la solució de l'embull; més ben dit, 

41. E . Morera, Tarragona cristiana, I , pàgs. 336-337. 
42. Ratificacions reials dels anys 1118, Mas. o.c, pàg. 199ss., 1151, Villanueva, 

X I X , pàg. 275ss., 1173, id., pàg. 297ss, i 1194, id., pàg. 171s. 
43. E . Morera, Tarragona cristiana, I , ap. 42. 
44. P. Kehr. Papsturkunden... in Katàlanien... I I , núm. 64. 
45. P. Kehr. id., núm. 65. 
46. Mas, Notes històriques, X I I I , pàg. 216ss. 
47. Mas. id., pàg. 219ss. 
48. J . Villanueva, Viage, X I X , pàg. 165 i 300-304. 
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hom no la podia esperar. Les butlles pontifícies ressonaven com unes 

simples escaramusses menades isoladament per cada bisbe. No es 

troba enlloc que els dos s'enfrontessin, potser perquè cadascun sa

bia prou quins eren els seus drets, o quin era l'àmbit de la pròpia 

jurisdicció. Intentaven, però, d'eixamplar-la. 

Dintre aquest panorama esbossat de joc de forces, tibantors i 

reclamacions, es comprèn millor l'afer de Santes Creus. Hug de Cer

velló va trobar, doncs, el foc encès i per tal d'atiar-lo a favor seu 

aprofità l'avinentesa que li brindava la construcció del monestir cis -

tercenc, precisament al Gaià, al bell mig de la zona discutida i en 

un indret de jurisdicció civil contraposada. E n fer la reclamació, es 

dirigia directament, segons sembla exclusivament, als monjos. Pot

ser les circumstàncies no li permeteren d'anar més amunt. Mentres

tant, com hem vist, el bisbe de Barcelona demanava del papa una 

confirmació de la rodalia i dels privilegis de la seva església. 

INTERVENCIÓ D E L PAPA 

Davant les molèsties que la incertesa els ocasionava, l'abat de 

Valldaura va acudir als bons oficis de l'abat general del Císter, el 

qual per carta, exposà al Papa la situació esmentada. Alexandre I I I 

respongué el 12 d'abril de 1168 i féu saber al superior de Valldaura 

que ordenava als prelats de Tarragona i de Barcelona que tenien 

temps fins a l'Assumpta (Mare de Déu d'Agost) per a posar-se d'a

cord. E n tot cas, li diu per endavant, passat el termini sense avi-

nença, li donava llicència d'habitar al lloc sine praejudicio partium 49. 

(Noteu que ni en aquesta butlla ni en la següent no surt el nom de 

Santes Creus). 

Com calia esperar, els, bisbes no es posaren d'acord o, més ben 

dit, atès el caire de tot l'assumpte descrit, no ho intentaren. Tot se

guit, informat el papa que s'havia escolat el termini sense novetats, 

en una carta molt breu, de 10 de setembre, manà a l'abat que no 

obeís a cap d'ambdós bisbes ni els prestés reverència per! raó de dret 

parroquial, donec determinatum fuerit ad quem illorumi praescriptus 

49. Text sencer a Villanueva, Viage, X X , ap. X X X V I . 
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locus debeat de jure spectare50. Es tracta, doncs, d'una pràctica i 

provisional exempció diocesana. 

És sabut que aquestes dues butlles d'Alexandre I I I , com moltes 

d'altres del mateix pontífex, datades a Benevent no consignen l'any 

de l'expedició; ni l'any de Crist ni el del pontificat. Cosa que ha pro

duït un embolic en el coneixement de la història de Santes Creus en 

aquesta etapa prèvia a la instal·lació dels monjos 5 1. Modernament, 

hom ha limitat la possibilitat de datació a dos anys, 1168 i 1169 5 2. 

Ber la meva part, crec que tot porta a datar-les de l'any 1168. Una 

primera raó és l'aparició del nom de Santes Creus, referit a la comu

nitat i al monestir. Des de començament de l'any 1163 5 3 no torna a 

emprar-se l'apejl·latiu toponomàstic nou, tret d'una al·lussió de 1167 

—sospitosa per a Udina 5 4 —, fins al 25 de novembre de 1168. Espai 

de cinc anys de silenci corresponenlts al lustre de conflictes recensio-

nats (1165-1168). Gairebé l'endemà de la desaparició del segon, ja es 

consigna una donació al "cenobi de Valldaura o de Santes Creus". 

L a partícula explicativa pot remarcar un canvi d'ambient, a les por

tes del trasllat de la comunitat. Res no impedia de fer-ho, si des

comptem l'entrebanc material de les construccions inacabades. Llàsr 

tima que de l'any 1169 només es conservi un document 5 5 . A partir 

del gener de 1170 (dia 9) ja es troba la locució abat de Santa Maria 

de Santes Creus i d'altres formes que desembocaran a dir simple

ment monestir o abadia de Santes Creus 56. 

Cal tenir en compte també —és l'altre argument— que si en el 

primer acte de l'any 1170 l'abat s'anomena ell mateix de Santes 

Creus, en el segon (20 de gener) i el tercer (23 de març) s'especifica 

50. Text sencer a Villanueva, Viage, X X . ap. X X X V I I . 

51. Deixant de banda els cronistes primitius i tots els que han pouat en llurs 
escrits, J . Villanueva, Viage, X X , ap. X X X V I i X X X V I I , les cregué de l'any 1160. 
Vegeu també E . Morera, Tarragona cristiana, I , pàg. 628. 

52. Philippus Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad 
annum post Christum natum MCXCVIH, I I , Leipzig, 1888, edició fotomecànica, 
Graz, 1956, situa la butlla de setembre entre 1167-1169, núm. 11437, i la d'abril 
entre 1168-1169 ,núm. 11524. E . Fort, El llibre de Santes Creus, pàg. 34s, i Los 
pergaminos, amb encert descarta la possibilitat de 1167. 

53. Cfr. més amunt nota 26. 

54. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm. 127, i pàg. 130, nota 1. 

55. Id., núm. 141, porta Valldaura. 

56. Id., núm. 142 i següents. 
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que l'església de la Benaurada Maria és situada a Santes Creus 5 7 . 

Això presuposa que, almenys, l'obra del temple ja era acabada. I 

no és fàcil d'admetre que només haguessin passat tres mesos d'ençà 

de l'esquivament oficial del conflicte, quan sabem que la qüestió 

afectà, en un grau o altre, la marxa de les construccions. E n canvi 

és molt més versemblant i admissible que calgués més d'un any per 

a concloure-les. Per tant, les butlles han de datar-se l'any 1168 5 8. 

Pensem, a més, que alhora s'obrava el primer naicli cenobític, que 

el 1169 —a finals d'any, potser— acollia definitivament la comunitat 

cistercenca de Valldaura, segons hom ha escrit 5 9. Asseveració que 

concorda perfectament, i la corrobora, amb la cronologia que hem 

establert. 

Res no pot escatir-sie, a favor o en contra de l'esmentada hipò

tesi, del silenci d'Alexandre I I I sobre la pertinença del castell de 

l'Albà en la butlla tramesa a Guillem Torroja el 26 de maig de 

1169 6 0. E l pontífex, després de recensionar la rodalia del bisbat i 

els castells i possessions principals de l'Església de Barcelona, va 

citar, entre d'altres, el castell de Montmell i, múrriament, va ca

llar sobre l'Albà. Segurament era massa recent la intervenció papal 

sobre Santes Creus perquè ell caigués en la trampa de decantar-se, 

ni de lluny, per una de les dues bandes. Altrament, un cop perdut el 

record de l'afer, no devia tenir escrúpol d'incloure el castell de l'Al

bà en el privilegi, que, amb idèntica finalitat, va despatxar el 13 de 

juliol de 1176 6 1. 

Acabem de dir no fa gaire, que Alexandre I I I va esquivar de 

donar solució al nucli causant del conflicte. De manera semblant ac

tuarien els bisbes, sense deixar de pressionar sobre el monestir. A 

causa del malestar que això li reportaria, l'abat de Santes Creus cre-

57. E l 20 de gener: cessió a "ecclesie Beate Marie semper Virginis que est sita 
in loco qui dicitur Sancte Crucis", id., núm. 142, el 23 de març: donació a "ec
clesie Beate Marie, que est sita ad Sanctas Cruces", id., núm. 144. 

58. Cal remarcar el perspicaç sentit crítico-històric de Campillo que a mig 
segle X V I I I ja datà el 1168 les dues butlles alexandrines. Speculum Poenitensiü, pàg. 
323-324. -\ -\ -i 

59. E . Morera, Tarragona cristiana, I , pàg. 628. Basant-se en Mallol i Pedret 
afirma que el 1169 estava enllestit el claustre de Sant Esteve i la capella de la San
tíssima Trinitat, quan la comunitat s'hi traslladà. 

60. Mas, Notes Històriques, X I I I , ap. V I I I . 
61. ld.} ap. I X . 
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gué oportú de recórrer novament a Roma, preguntant a quin dels 

dos prelats calia obeir per raó de dret parroquial. E n la resposta, 

adreçada ensems a l'arquebisbe de Tarragona i al bisbe de Barcelo

na, el papa establia que no era just que„ en judici o concòrdia pen

dent, l'abat hagués de subjectar-se a un o altre prelat,, i alhora manava 

als dos destinataris que donec vnter vos súper hoc iudicatum fueriï, 

vel amicabïliter eompositum, ab exactione obedíentiae et aliís iïn-

quietationíbus ipsius Abbatis penitus desistentes, monasterium wpsum 

in nutto aggravare tentetis62. És a dir, amb d'altres' paraules, no féu 

sinó repetir la disposició del seu antecessor. 

Aquest nou rescripte, encapçalat pel nom del papa Urbà, és 

datat a Verona el 28 de gener, sense les restants indicacions crono

lògiques acostumades. Però atribuït a Urbà I I I 6 3 pot correspondre 

solament als anys 1186 i 1187 6 4. No és possible, per ara, de con

cretar més. 

E F E C T E S I PRÀCTICA POSTERIOR DE LA DECISIÓ PAP AL 

L'ordre donada per Alexandre I I I , i ratificada per Urbà I I I , de 

no molestar el monestir de Santes Creus, no fou pas ben atesa ni pels 

arquebisbes de Tarragona ni pels; bisbes de Barcelona. Més ben dit, 

esmorteït i perdut l'enverinament primerenc, els prelats mudaren 

llurs pretensions per atencions. Els monjos se sentiren bé en aquest 

nou aire, i ningú no tingué mai ganes de resoldre jurídicament la 

qüestió. 

E n un principi, els bisbes recelaven l'un de l'altre. Barcelona 

eximia una pràctica de dret molt antiga; Tarragona interposava, en 

canvi, el pes de la seva autoritat arquebisbal. Després, cadascú va' 

aprofitar qualsevol avinentesa per a manifestar que el monestir de 

Santes Creus li pertanyia, sense que ningú s'amoïnés. Veurem tes -

62. Text sencer a Villanueva, Viage, X X . ap. X X X V I I I . 

63. Cfr. E l Fort, L'Església de Santa Llúcia, pàgs. 13 i 14, nota 8. Villanueva, 
Viage, X X , pàg. 137 i ap. X X X V I I I , aquesta vegada s'equivocà enterament: l'assig
nà a Urbà I V , el 1262. 

64. Urbà I I I regnà del setembre de 1185 a l'octubre de 1187. Només resten dos 
anys que tinguin mes de gener. Cf. Jaffé, Regesta, I I , pàg. 292ss. i regesta núm. 15778. 
Indica l'error de Villanueva. L a paraula inicial de la butlla també és un xic canviada: 
"Significarunt nobis". Datació encertada també per Campillo, Speculum Poenitensis, 
pàg. 324. 
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timonis de les dues bandes, encara que per motius d'investigació 

s'acumularan moltes més notes del oostat de Barcelona, a partir del 

segle XIV; per a Tarragona, les notícies no ultrapassen l'inici de la 

tretzena centúria. Molts altres testimonis documentals es deuen con

servar* però aquests són els que hem pogut trobar al curs d'una ra~ 

pidíssima recerca. 

Guillem Torroja,, passat a regir la seu de Tarragona, el 1173 ra

tificà, ampliant-la, l'antiga donació del Codony 6 5 . Adés perquè 

aquest indret s'escau més enllà del Gaià, d'on ell mateix, essent bis

be de Barcelona, havia manifestat tenirhi dret (donació de 1160), 

adés per una frase un xic confusionària (hom pot entendre que el 

monestir és del territori de Tarragona, malgrat que òbviament es 

refereix al Codony), entre els nombrosos i il·lustres signants, hi fi

gura el prelat Bernat de Berga, amb l'incís precisiu, després de la 

seva subscripció, salvo iure ecclesie Barchinone. 

Per la primera de les. dues raons: suara apuntades, estigueren 

presents el bisbe i un canonge de Barcelona, a l'hora de marcar nous 

límits ponentinís al monestir, l'arquebisbe, expressament delegat pel 

rei. Tot i tractar-se dq territori de l'església de Tarragona, com diu 

el document, els barcelonins1 vetllarien els sieus drets pretesos. Era 

el 1193 6 6 . L'any següent arribava la butlla de Celestí I I I confirmant 

privilegis i possessions de la seu metropolitana 6 7 . Ultra assignar-li 

parròquies netament foranes, com ja hem vist, li afegia l'abadia de 

Poblet, el cenobi femení de Vallbona i el monestir de Santes Creus. 

Els comtes que en principi surten al costat de Barcelona, des

prés es decantaren per la metròpoli. Així, confirmant la capellania 

reial a favor de Santes Creus, el rei Alfons el Benigne, el 1327, icor 

pià un decret del seu besavi el Conqueridor. Aquest rei i Bonifa

ci V I I I , que accedí a un canvi de beneficiari, anomenen el monestir 

de la diòcesi tarragonina 6 8. No intervingué en això cap autoritat re

ligiosa barcelonina per tal que ho pogués impugnar o, almenys, esta

blir-hi una reserva. 

Del costat de Barcelona, hem encetat la present aportació 

65. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm. 164. Villanueva, Viage, X X , ap. X X X I X j . 
66. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm; 367. Per error d'impremta diu 1195, V i 

llanueva, Viage, X X , ap. X L I . 
67. Villanueva, Viage, X I X , ap. X X X V I I I . 
68. Villanueva, Viage, X X , ap. X L I I . 
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veient que Ponç de Gualba acudí al monestir per a prestar-hi un 

servei pontifical 6 9. E n efecte, el 4 de març de 1310 hi va consagrar 

quatre altars, de tres dels quals, dedicats a Sant Jaume apòstol, Sant 

Antoni i Santa Margarida, en tenim notícies per un manuscrit re

dactat substancialment pel cèlebre fra Mallol, a principis del segle 

XV, i continuat per altres monjos del mateix cenobi 7 2 . Aquest còdex, 

però, no diu res de l'altar de Santa Agnès, també dedicat llavors. E l 

mateix dia el prelat va administrar el sagrament de la confirmació 

a monjos, a conversos, a d'altres membres de la família monàstica i 

a dos escolans (scolares). És lamentable que l'escrivà episcopal no 

fes constar el nombre dels altres confirmats, tot fent més difícil el 

coneixement de la composició humana de la comunitat. Devien ésser 

molts els habitants del cenobi en aquell moment, quan s'expandia 

amb d'altres noves, fundacions filials. Tretze varons sortiren de San

tes Creus l'any 1298 cap a Valldigna 1 1 , i dotze altres monjos i quatre 

conversos, foren destinats el 1307 per al monestir d'Altofonte, a Si

cília 7 2 Fina lment , d'altres monjos el 1319 passaren al castell de 

Montesa, en crear-se aquest orde religiós sota la oomanda de Santes 

Creus 7 3 . 

E l redactor de la nota, que estudiem, fa bé de dir que el prelat 

anà a Santes Creus pregat pel prior i per la comunitat de monjos. 

Allò no era mera cortesia ni tràmit burocràtic, sinó una necessitat, 

per tal com el bisbe no hi podia fier res si no el demanaven, malgrat 

69. Cfr. nota 1. 

70. Eufemià Fort i Cogul, Notícies històriques de Santes Creus, I , còdex 459 
de TA.H.N. de Madrid, Publicacions de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, núm. 
18. Santes Creus, 1964, 42. pàgs. Relacionades amb l'altar de Sant Jaume reporta una 
llàntia instituïda per Ramon Galceran de Pinós (pàg. 12), un llegat ordenat per fra 
Pere de Rubió de dues candeles a cremar en les festes de dotze sants i tres santes 
honorats al monesíir (pàg. 14), una institució feta per Arnau Baldric, rector de Ta-
marit, de missa diària celebradora per un monjo (pàg. 15) i, finalment, el illegat de 
Jaume el Just per tal que dos sacerdots cantin davant l'altar una col·lecta de difunts 
(pàg. 19). Ultra les deixes de fra Pere i del rei Jaume, ja indicades, i que també valen 
per a l'altar de Santa Margarida, consta que la reina Blanca, sebollida al monestir, 
beneficià l'obra de la capella de la mateixa santa i de santa Maria (pàg. 26). De l'altar 
de sant Antoni se sap una llàntia dotada par Gastó, comte de Bearn (pàg. 13), i dues 
candeles manades per fra Guillem Baró (pàg. 14). 

71. E s interessant de destacar la composició d'aquesta comunitat fundadora de 
Valldigna: monjos preveres senectes, 4; mitjans, 4; joves, 4 i un diaca. E . Fort, Noti
cies, I , pàg., 17. 

72. E . Fort, Notícies, I , pàgs. 15-16. 
73. Villanueva, Viage, X X , pàg. 142. 
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que l'escrivà faci constar el monestir com del bisbat de Barcelona. 

Tots coneixien la situació jurídica. Ara, els monjos precisaven d'uns 

serveis pontificals i acudiren a un prelat, el criteri del qual sobre 

l'afer de jimsdicció era ben conegut. 

E n efecte, una àpoca de 52 torneses d'argent per raó de la talla 

de lluismes i d'altres drets de persones eclesiàstiques, estesa per 

Ponç el 20 de setembre de 1306, va adreçada a fra Bonanat, abat 

monasterii Sanctarum Crucum, nostre diòcesis- L i fa saber que amb 

això no vol pas inferir cap prejudici als privilegis i immunitats del 

jenobi, ni tampoc cap impropietat a l'església barcelonina 7 4 . 

Encara més, per elevació a l'episcopat de fra Pere Arters, re

caigué l'elecció d'abat en la persona de fra Pere Alegre. Llavors, l'e-

lecte havia de rebre la benedicció del bisbe propi,, Jlevat del cas 

que la seu ordinària fos vacant, en què, per privilegi d'Urbà I I I el 

1186-118775 concedit als cistercencs i ratificat per Gregori I X el 

1234 7 6 , podien cridar qualsevol prelat veí, i també en l'escaiença de 

passar pel monestir un altre bisbe. 

Santes Creus, que no disposava d'una concessió especial —al

menys fins ara no és coneguda— optaria per comunicar als dos pre

lats veïns el resultat de l'elecció, tot esperant de veure què determi

naven ells. E n el present cas de fra Pere, sembla deduir-se això de 

la carta-llicència datada a Barcelona el 5 d'abril de 1309. Ponç de 

Gualba al·ludeix a la qüestió original, mentre parla del cenobi de 

Santes Creus de la nostra diòcesi. Malgrat tot, continua, per aquesta 

vegada dono llicència i facultat d'ésser beneït l'electe abat per qual

sevol bisbe de la província tarraconense, el que prefereixin, salvo in 

omnibus et per omnia jure nostro et ecclesie Barchinone. Document 

curt, però dens i tot ell ben sucós. És oopiat íntegre a lesi notes 7 7 . 

74. A. D. de Barcelona, Regestrum Commune de 1302-1311, f. 58. 
75. El Llibre Blanch, ed. Udina, núm. 281 i pàg 278, nota 2. 
76. No és lícit a cap bisbe, diu el papa, de ficar-se en qüestions d'elecció d'a

bat, de la mateixa manera que és permès (licoat) als abats electes de rebre la benedic
ció d'altre bisbe l'ordinari, "si requisitus id impediré renuerit". Segons el resum 
de Potthast, Regesta, I , núm. 9377. Butlla de 23 de gener. 

77. "Poncius, miseracione divina, barchinonensis episcopus, venerabili ac religio-
so viro frati Petro Alegre, electo confirmato in monasterio de Sanctis Crucibus, nos
tre diòcesis. Salutem in domino sempiternam. Cum súper iure parrochiali loci huius-
modi, in quo prefatum monasterium est constructum, inter reverendum patrem domi-
num archiepiscopum terrachonensis et nos qüestió sit suborta. Quod questione huius-
modi non abstante, a quocumque malueritis episcopo provincie Terrachone, sacrosan-
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Cal qualificar com harmonioses, doncs, les relacions entre el bis

be Ponç i l'abat Pere. Una mostra en seria la invitació, ben! atesa per 

cert, de fer les esmentades consagracions, a l'any escàs de govern 

del nou abat. A més,, la diada era solemne: dimecres de cendra. No 

minva la importància del gest que en aquells dies els prelat girés 

visita pastoral a les parròquies de la rodalia 7 8 . Perquè una cosa po¬

dia condicionar l'altra, sense que ara poguem esbrinar quina fou 

la primera condicionant. L'altra mostra, també enmig de visites 7 9 , 

s'esdevingué el 24 de novembre de 1314, amb una estada de dos 

dies sencers al monestir. E l primer dia, diumenge, Ponç va celebrar 

Ifofici diví, el qual, potser per deferència de l'abat, presidiria. Tam

bé seria així en els actes religiosos monacals de l'endemà. Pel fet 

de trobar-se en el mes de novembre (de les ànimes, hom en deia), 

el dilluns digué la missa de difunts i de seguida resà una absolta al 

sepulcre del rei Pere i al de la reina s o . Pere el Gran (f 1285) ja des

cansava a la famosa uma de pòrfir, mentre era enllestit el mausoleu 

de Blanca d'Anjou (f 1310), esposa de Jaume el Just 8 1 . L'absolta 

s'avançà en un jorn a l'aniversari mensual, celebrador al novembre 

el dia 26, segons diu l'epitafi82. 

Per tal de no allargar massa la cita de textos i comprovants, i 

com que la relació que segueix fou recopilada per Antoni Campi

llo 8 3 , només esmentem el tema i la data. E s comprova que expres

sament hom diu que el cenobi de Santes Creus pertany a la diòcesi 

de Barcelona (d.B.), o bé se l'inclou en llistes diocesanes, o bé es 

te romane Ecclesie communione habente, benediccionem accipere valeatis vobis reci-
piendi et eidem conferendi, salvo in omnibus et per omnia jure nostro et ecclesie Bar-
chinone, ista vice, auctoritate presencium, licenciam concedimus et liberam faculta-
tem. Datum Barchinone, nonas aprilis anno domini M . C C C . nono." A. D. B., Reges
trum commune 1302-1311, f. 98. 

78. A.D.B. , Visites Vastorals, I , l l l s s . 
79. Id., I I , 68ss. 
80. Text sencer: "Sanctarum Crucum. Die dominica, viii kalendas decembri anno 

quo supra (1314), idem dominus episcopus fuit in monasterio Sanctarum Crucum et 
celebravit ibi divinum officium, et crastinum, que fuit dies lune, celebrata missa de-
functorum, absolvit sepulcrum regis Petri et sepulcrum domine regine, et remansit ibi 
per dictas duos dies, et deinde redivit ad castrum de Villa Rotunda". A.D.B., Visites 
Pastorals, I I , 70v. 

81. Eufemià Fort i Cogul, Santes Creus. Notes històriques i descriptives, Barce
lona, 1936. pàgs. 77-80. 

82. Id-, pàg. 80, nota 3. 
83. Speculum Poenitensis, pàg. 327 i 328. Treu les notes dels Registres Comuns 

de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. 
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relacionen actes de jurisdicció ordinària. Encara que consti o 

es pressuposi que l'abat estava obligat a assistir a sínode diocesà o 

a concili provincial, Urbà I I I 8 4 n'havia eximit tots els cistercencs. 

S E G L E XIV: 

—Llicència al monjo Andreu Riambau per a escoltar confes

sions. 3 desembre 1344. 

— Comendatícies a Pere Cugullada, monjo expulsat del monesr 

tir. 1 març 1345. 

— Llicència a Ramon Sa Franquesa, sagristà, i, a Pere Puig, per 

a escoltar confessions dels membres de la família de l'infant Pere, 

comte de Ribagorça. 7 novembre 1353 (d. B.). 

— Relació de taxats, en una carta als col·lectors de la Dècima 

biennal per al rei (d. B.). 

— Concessió de 40 dies d'indulgència als visitants de la ca

pella de Sant Antoni. 10 juliol 1366 (d. B.). 

— Mandat episcopal per a pagar la talla del concili de Tarra

gona. 15 desembre 1369 (d. B.). 

SEGLES XV, XVI i xvn: 

— Sínode de 1566. L'abat figura en la llista dels citats. No 

conta, però, que hi assistís. 

— Consta també a les relacions de convocats pel bisbe de 

Barcelona als concilis provincials. Lletres expedides els anys 1565, 

1567, 1574, 1584, 1586, 1587, 1591, 1597, 1601, 1603, 1607 i 1618. 

A partir de 1625, hom ja no troba l'abat de Santes Creus en 

cap citació més moderna, si es conserva. Campillo, que escrivia ai

xò a mig segle X V I I I , dóna amb reserves, dues raons febles per a 

explicar aquest oblit: ignorància de les convocatòries anteriors i 

per a estalviar despeses al nunci de la cúria. 

E l mateix arxiver diocesà, que no s'amaga pas de dir que in

tentava de demostrar que el monestir és dins els termes de la par

ròquia de l'Albà 8 5 , oferia al lector la seva recerca per si se susci-

84. Cfr. nota 75. 
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tava la qüestió sobre a quina diòcesi ha de pa r tànye r 8 6 . Senyal que 

aleshores ningú no es plantejava aquest problema, encara que fos 

sabut per tothom. 

Dos eminents recercadors de la història religiosa de Catalu

nya han emès llur judici imparcial sobre l'afer, a l'era moderna. A 

mitjan segle X V I I , el famós Pere de Marca, prelat francès, escrivia: 

Puto autem eum littem nondum esse finttam, nam etiam nunc Mo

nasterium illud diciiur esse Tarraconensis seu Barcinonensis Dio~ 

cesseos87. Jaume Villanueva, eximi dominic valencià, de resultes de 

la seva visita a Santes Creus el 1804 i comentant brevíssimament i 

jurídica el text de les dues butlles d'Alexandre I I I , va escriure; Un-

de et àdhuc sub vudice Us est, monasteriumque illud non vere nu

llius, sed alicuius non determinatae dioeceseos dicere debemus88. 

Si el primer autor constata una realitat, el segon vol donar_hi 

una explicació jurídica. Això és una elucubració científica, i allò 

un testimoni de l'estimació de la gent (i dels monjos,, també). Cal 

no oblidar que en la documentació recensionada mai no es parla 

de procés, discussió, lluita o plet, sinó simplement de desavinença, 

de qüestió. Per això, com deia el Papa, calia arribar a un acord. I 

aquest va arribar, no en la forma que ni ell ni ningú no podia pre

veure. Cadascun dels dos prelats considerava seu el monestir. Però 

no hi podien fer res, si els monjos no ho volien. I els abats no sols 

tenien a la mà aquestes dues possibilitats, sinó que a la vegada ju

garen quatre cartes. Tan aviat es deien del bisbat de Barcelona, 

com del de Tarragona, adés utriusque, adés nullius diòcesis89. De 

les quatre denominacions, ha prevalgut sovint la fórmula nullius, 

per manca d'un mot canònic que comprengui tota la riquesa histò-

rico-jurídica de la realitat complexa i única del monestir de Santes 

Creus. Situació que, tret d'un enutjós principi, els abats l'explotaren 

sempre a benefici seu. 

85. Speculum Poenitensis, pàg. 321. 
86. "Haec si accurate pando, ut si aliqua oriatur quaestio, cuyus Diòcesis sit 

dictum Monasterium, habeas haec jam speculata munimina quae observavi..." Spe
culum Poenitensis, pàg. 329. 

81. Marca Hispànica, col. 502 i 503. 
88. Viage, X X , pàg. 253, nota (a). 
89. Aquesta informació verbal m'ha estat donada gentilment pel Sr. Eufemià 

Fort. 
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F I N A L DE LA QÜESTIÓ: LA PARRÒQUIA DE SANTES C R E U S , 

ANEXIONADA A TARRAGONA 

Durant el segle X I X foren abolits els senyorius escadussers i 

la comunitat cdstercenca fou suprimida. Però al redós del cenobi 

havia nascut un nucli de poblament, els habitants del qual eren 

atesos religiosament a la capella forana de Santa Llúcia, primer 

per monjos i després, al ritme de les ensulsiades anti-religioses vuit

centistes, per sacerdots seculars. D'alguns segles, aquesta església 

actuava verament com a parròquia. Per tant, des d'un altre angle 

de visió, encara restava pendent la qüestió de bisbats. 

Aquesta darrera etapa del problema ha estat estudiada exten

sament i acurada per Eufemià Fort, en el seu treball sobre lesglé 1-

sia de Santa Llúcia, esmentat al principi de la present aportació 9 0 . 

Remetem, doncs, el lector interessat a aquesta obra, els punts prin

cipals de la qual sobre l'afer tot seguit són apuntats. 

Arran del decret antimonàstic de 1820, restava suprimit el mo

nestir de Santes Creus. E l govern civil que, d'acord amb l'article 30, 

havia d'habilitar-lo interinament com a parròquia, féu un prec al bisbe 

de Barcelona (en iguals termes devia escriure al de Tarragona). Po

dien encarregar-la a un altre bisbat, els respongué el vicari general, 

sense que això prejutgés res ni perjudiqués drets de ningú. 

Passat el trienni liberal, retornaren els monjos al cenobi,, del 

qual en foren foragitats definitivament l'any 1835. No sense dificul

tats ni perills algun n'hi restà —en certs moments fou demanat l'ajut 

del rector de Vila-rodona (Barcelona) i, potser, del de Pont d'Ar

mentera (Tarragona)—, portant la cura d'ànimes, que des del 1843 

s'exercí a l'església monàstica. Tretze anys després, amb l'amplia

ció de la rodalia parroquial, hom li assignà els serveis d'un vicari, 

que molt aviat fou un clergue de la diòcesi tarragonina. 

"Als 30 de març de 1867, conclou Fort i Cogul 9 1 , es firmà un con

veni del Govern amb el Nunci del Papa a Espanya, en virtut del 

qual Santes Creus i la seva feligresia nullius passaven a la jurisdicció 

del prelat de Tarragona". 

* * * 

90 Cfr. nota 3, sobretot pàg. 37 i següents. 
91. Id. pàg. 59. 
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Com a conclusió, podem assenyalar els punts següents, segons 

les tres etapes històriques diferenciades del problema: 

1. — El Ifoc. 

— A la riba esquerra del Gaià hi havia un territori anomenat, d'an

tic, Santes Creus (Cert el 977). 

— Aquest lloc es trobava al mig de la línia divisòria dels comtats i 

sobretot, dels bisbats de Barcelona i Tarragona; línia, per altra 

banda, de concreció un xic difícil, a la llum dels afers reconque-

ridors i repobladors. 

— Els prelats de Barcelona, senyors del terme del castell de l'Albà, 

i els Alamany-Cervelló, amos del també veí castell de Montagut, 

pretenien de tenir drets sobre el mateix indret. 

— Però hi exercia un dret efectiu el bisbe, mentre l'altre mantenia 

una reivindicació teòrica. Més tard, aquest en tindrà prou amb 

el títol de benefactor, els castlans de l'Albà, en canvi, seran res-

cabalats econòmicament pels nous senyors de Santes Creus (1165). 

— No s'ha descobert encara —si és que de veritat n'hi hagué mai— 

que per aquesta causa hi hagués discusions serioses ni molt menys 

hom promogués plets. 

— Les dues parts s'avïhgueren o, més ben dit, coincidiren, pràcti

cament a una solució: cedir el lloc als monjos cistercencs, radicats 

a Valldaura (1160). — Finia així l'aspecte senyorial de la qüestió. 

2. — El monestir. 

— E n mostrar-se efectiva la voluntat dels monjos blancs d'instajl·lar-

se al Gaià, l'arquebisbe de Tarragona pretengué per primera ve

gada de tenir jurisdicció sobre la contrada (vers l'any 1165-1166). 

— A precs dels cistercencs, intervingué Alexandre I I I ordenant als 

prelats que es posessin d'acord. Mentrestant, però, els monjos 

restaven lliures d'obeir a cap dels dos, per raó de dret parro

quial. Any 1168. Aquesta disposició fou ratificada íntegrament 

per Urbà I I I (1186-1187). 

— Sense ganes de pledejar, el diocesà de Barcelona i el de Tarra

gona continuaren dient i escrivint que Santes Creus era del bis

bat respectiu. 

— L'aplec de notes documentals remarca un dret més eminent a 
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favor de Barcelona. Amb el temps, aquesta primacia s"esboirà 

totalment (segles XII -XIX) . 

— L'abat so|l·licitava a vegades l'ajut d'un o altre bisbe (constatat 

per Barcelona). No es pot al·legar, fonamentant-se només sobre 

un mapa, que Tarragona és més a la vora. E n fer la visita pas

toral a Vila-rodona i a l'Albà, el prelat de Barcelona passava a 

frec del monestir. 

— L a qüestió d'obediència del monestir, desaparegué amb la su

pressió de la comunitat (1835). 

3. — La parròquia. 

— Amb el segle XIX, la qüestió continuava indecisa. Barcelona no 

pensava pas d'anul·lar i retirar els seus drets, a l'hora de la pri

mera supressió del monestir (1821). 

— A l'enltitat parroquial de Santes Creus, única subsistent després 

de l'exclaustració dels monjos, hi fou assignat bastant aviat un 

clergue tarragoní (1860). 

— Finalment, el nunci de la Santa Seu i el govern d'Espanya acor 

daren d'anexionar la demarcació de Santes Creus a l'arquebisbat 

de Tarragona. 30 de març de 1867. 

— Des de l'any 1957, per conveni entre el Vaticà i Espanya, les 

parròquies veïnes de llevant, en una extensió considerable, han 

estat traspassades a Tarragona. Absurdament, fa de límit la rat

lla partionera civil de la província. 

* * * 

De les tres etapes en què hem subdividit la història jurisdiccio

nal de Santes Creus, la segona és la de cronologia més llarga, la més 

definida, coneguda i important, històricament parlant. Santes Creus-

monestir, bé que gaudia d'independència "provisional" de qualsevol 

autoritat religiosa local, no podia exercir-la del tot. Per a certs afers, 

necessitava els serveis d'una potestat episcopal. I li era millor de 

servir-se dels prelats veïns de Barcelona i de Tarragona. Podem dir, 

per tant, que la comunitat cistercenca de Santes Creus es mogué 

sempre entre dos bisbats. 

JOSEP BAUCELLS I R E I G 

Arxiu de lo Catedral. Barcelona 



EL VILAFRANQUÍ JOAN BARBA I ROCA 
ABAT DE SANTES CREUS 

SANTES C R E U S I VILAFRANCA 

A la cantonada de la plaça de Jaume I —ningú no ha escatit 

encara per què Jaume I i no Pere I I — amb el carrer de Sant Ber

nat de Vilafranca del Penedès, s'aixecava la casa de Santes Creus, 

recer i aixopluc dels reis d'Aragó, on una nit del mes de novembre 

del 1285 va morir Pere el Gran, les despulles del qual foren tras

lladades al monestir de Santes Creus, tot iniciant així un corrent 

espiritual entre la capitalitat del Penedès i aquest important cenobi, 

que no s'havia d'acabar mai. 

D'aquest fet transcendental no cal parlar-ne per la nostra part, 

perquè l'home de Santes Creus, Eufemià Fort i Cogul, ha expremut 

el tema fins a l'última gota amb el seu documentat treball sobre La 

mort i Venterrament de Vere el Gran. Per cert que el nostre amic 

ens descobreix que Guillem d'Orenga, escultor de Vilafranca, va 

treballar en el túmul dedicat al Rei. 

Però, a més, Vilafranca i Santes Creus tenen un altre punt de 
contacte sentimental i artístic. Un escultor, també vilafranquí, Jo
sep Tramulles, imatger i tallista del sis-cents creava l'altar major 
de l'església parroquial del monestir que avui podem contemplar 
amb tot l'esplendor de la seva lluminositat. 

No obstant, això encara no és tot. 

Així com Vilafranca donà a Montserrat un abat restaurador, Jo" 

sep Blanch i Graells, i a Poblet l'abat Copons, donà a Santes Creus, 

justament en un moment difícil de la seva vida monàstica l'abat 

Joan Barba i Roca. 

Tenim, doncs a Vilafranca del Penedès, terra assaonada, on 
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hi havia, en els moments històrics més crítics, el planter d'abats 

necessari per a regir els tres cenobis més importants del Principat. 

JOAN BARBA I ROCA 

E n els llibres parroquials de Santa Maria de Vilafranca es pot 

llegir aquesta inscripció: 

Als 9 de janer de 1762 en les fonts baptismals de L· Parròquia 

de Santa Maria de ViL·franca del Penedès Bisbat de Barcelona ab 

L· deguda llicència fou per mi, Joan Batlle batejat Joan, Anton, 

Francisco, nat dit dia i mes fill del Sr. Ramon Barba apotecari de 

L· present vila i de L· Sra. Maria Franciscà Barba Roca cònyuges. 

Padrins Manuel Barba, jove, fill llegítim i natural dels sobredits i 

Maria Teresa Roca i Mas, muller del doctor en Medicina Anton 

Roca de dita vila. 

E l pare era una figura venerable de la població i el padrí, el 

jove Manuel, que aleshores tenia vuit anys, fou més tard una figura 

preeminent, per la seva capacitat de treball i lliurament al país. 

És per això que la vida dels dos germans corre paral·lela i for

çosament haurem de parlar de l'un i de l'altre. 

A la Vila hi havia aleshores el convent dels franciscans en tota 

la seva plenitud. A l'edifici noble sever i de pures línies gòtiques, 

mausoleu dels senyors de l'edat mitjana, i a la sala capitular del 

qual celebraren les Corts Catalanes memorables sessions, van fer 

els seus primers estudis els germans Barba i Roca. 

Als 27 anys —13 de març del 1789— veiem ja Joan Barba, figu

rant com a monjo del monestir de Santes Creus, amb vot a les de

liberacions de la comunitat. 

Mentrestant el seu germà Manuel, home d'una sola peça, de 

caràcter afable, amb amor a la Humanitat i fe en el progrés s'aboca 

amb esguard escrutador cap a la realitat de la seva vila i comarca 

i nd descansa ni un moment, crea, instrueix, actua, mou l'opinió pú

blica i il·luminat per l'amor al proïsme, reorganitza l'antiga Casa 

de Caritat, anomenada Pia Almoina que fra Marc d'Avinyó havia 

establert al segle xv i que posada al dia, venia a transfigurar el 

concepte i sentit de l'almoina. 

Aquesta fundació, en aquell temps, va produir un enrenou en 

el clos de la Vila, que es trobava davant una vida social 
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dominada per instints primitius, desllorigada i amb una escanyolida 

espiritualitat. 

D'aquest renovellament, Manuel Barba en fa participar inten

sament el seu germà, el monjo de Santes Creus. 

L a data triada per a la solemne inauguració de la Junta de 

Caritat és el dia primer de setembre de 1779, justament quan la 

festa major de Vilafranca coneguda arreu com "la més típica de 

Catalunya", llançats els últims coets i apaivagat el so de les gra

lles de les danses populars, es dedicava, cada any, a activitats més 

reposades i greus. 

I en efecte, dintre la majestuosa nau de la Catedral del Pene

dès, plena de gom a gom, fra Joan Barba i Roca monjo del mo

nestir de Santes Creus, pronunciava el memorable sermó sobre la 

caritat discreta que és un estudi exhaustiu del concepte de la ca

ritat, tret de les sagrades escriptures i dels sants pares. 

E n l'eloqüent exordi, recollirà —diu— el llenguatge senzill de 

la veritat i us obriré els llibres sants perquè vegeu amb els vostres 

propisi ulls Tobligació ineludible de Talmoina i L· manera més efi

caç, de fer-la. Aquesta serà L· millor apologia —segueix dient-^ de 

L· il·lustre Junta que s'ha proposat per mitjà de L· caritat prudent i 

discreta, Texercici d'aquesta virtut suprema. 

I s'abranda d'entusiasme quan diu amb paraules de foc de l ' E 
vangeli: dóna el teu pa al famolenc, recull a casa teva el necessitat 
veMeix el despuUat, no despreciïs el pobre que és de L· teva mar 
teixa carn i sang... i així segueix amb un reguitzell d'imatges evan
gèliques,, recomanant als poderosos benestants que facin bon ús de 
llurs riqueses: ^com podeu resvstirvos —clama— a L· voluntat de 
Déu, si ell us les ha donades i us les pot arrabassar...? 

Però també s'adreça als menys afortunats i els reoomana hu
militat i gratitud. 

Tot això era, aleshores, una novetat colpidora. I explica segui

dament el propòsit d'aquella Junta de caritat, amb la finalitat d'o

rientar-la amb ordre, precaució, discreció, i escomet contra els fal

sos pobres i mendicants de professió i després d'un clam de patri-

tisme local: "Oh Vilafranca, la meva amada pàtria, de tu depèn 

realitzar aquestes esperances", acaba enaltint el zel de la Junta 

que s'acaba de constituir. 
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Aquest memorable discurs del monjo de Santes Creus va im

primir-se pulcrament a la primera impremta vilafranquina de Fran

cesc Vilalta i dedicat a D. Pedró Díaz de Valdés, Bisbe de Barce

lona i a benefici de les escoles gratuïtes de la Junta de Caritat de 

Vilafranca. 

Al local de la Junta, de la Plaça de Santa Maria, sobre el din-
tell de la porta, podem llegir-hi encara la inscripció en una làpida 
que amb motiu d'aquell acte va posar-s'hi i que diu: Casa de la 
Pia Almoina fundada en 1401 y Junta de Caritat en 1799. 

L'ABAT BARBA 

E l nostre monjo esdevé abat del Cenobi el mes de setembre 

del 1815. 

E n el Definitori de la Congregació celebrat a Valldigna es va 

formar terna per a l'elecció d'abat de Santes Creus en la qual 

figuraven fra Josep Bassa, ex-abat i ex-vicari general, fra Joan Barba 

i fra Bonaventura Morera. L'elecció fou presidida per fra Marià 

Pallejà. No se sap exactament el dia que el monjo vilafranquí va 

ésser elegit; bé que normalment es feia el 14 de setembre, és de 

creure que ho devia ésser a finals de mes, ja que, per efectes de 

la guerra, tot s'havia retardat. E l seu abadiat va durar els quatre 

anys reglamentaris i va succeir-lo fra Benet Vives. 

Val la pena de fixar-nos en la data del seu nomenament: 1815. 
L a Guerra del Francès —1808/1814— ho havia malmenat tot . E l 
seu germà Manuel, tingut com afrancesat, és perseguit a mort i ha 
de fer-se escàpol. Després, però, se li reconeix el seu patriotisme 
sense màcula i representa el Penedès a la Junta de Lleida i li és 
conferida la Secretaria de Gràcia i Justícia de la Junta Superior 
del Principat. 

Els transtorns del seu germà van colpir_lo com a cosa pròpia. 
L'abadiat del nostre monjo va ésser, en realitat, el que va seguir 
els esdeveniments de la guerra que a tot arreu va produir destruc
ció, ruïna i empantanegament de la vida pública. 

Santes Creus no va lliurar-se pas dels estralls. E l monestir ha

via estat reducte dels guerrers que hostilitzaven les tropes france

ses i al principi, era un dipòsit d'abastament militar. Al voltant seu 

van tenir-hi lloc diversos combats. Les forces italianes van fer-ne 
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llur caserna general. Va contribuir als pagaments dels imposts de 

guerra i sofrí un saqueig complet per part dels invasors. 

I com a colofó de totes aquestes calamitats, l'any 1813, sotmès 

el Monestir a la pressió francesa, ha de veure com les seves pro

pietats són envaïdes i les rendes usurpades. E n una paraula, Santes 

Creus, acabada la guerra, quedà en una espantosa misèria. L'histo1-

riador Joan Mercader ho explica magníficament. 

Aquests eren els antecedents i perspectives que es presentaven 

davant els ulls del nostre abat en prendre -possessió del seu alt càrrec. 

E l mandat de l'abat Barba i Roca fou, doncs, profundament tre-

ballós. No solament hagué de refer l'economia del Monestir, desba

llestada durant set anys, sinó la vida mateixa de la comunitat. 

Durant aquells quatre anys va admetre diversos monjos a la 

professió i va deixar, a l'acabament, el monestir molt ben, situat, tant 

monàsticament com econòmicament. 

E l 4 de maig del 1816, assistí al Capítol General de la Congre

gació a Poblet i va intervenir molt directament en la qüestió més im

portant del Capítol, que era la conveniència del trasllat a València 

del Col·legi que la Congregació mantenia a Osca. Hom nomenà una 

ponència formada per quatre mestres que estudiessin la qüestió i per 

la pressió de l'abat Barba va formar part d'aquella comissió d'ex-vi-

cari general Josep Bassa, fill del Vendrell, segurament l'home més 

prestigiós, llavors, de 1 orde. 

Va tenir el gran encert — i el tacte intel·ligent de bon gover

nant— de voltar-ise dè col·laboradors eficients que l'ajudaren en la 

seva immensa tasca de ressorgiment. 

E l mateix any de la seva designació nomenà fra Macià Belart 

vicari de la parròquia nullius de SantaTJúcia de l'abadiat. Que sa

bia triar encertadament ens ho diu el fet que després fra Macià 

fou elegit abat. 

E l seu prestigi i el seu seny el fan moltes vegades orientador 

d'altres convents i conseller de personalitats importants. 

Entre d'altres, cal esmentar la seva relació amb Vallbona de 

les Monges, una de les més importants cases religioses de Catalu

nya, per la predilecció que havien sentit per ella les nobles dames de la 

nostra terra, quan arraconant les vanitats humanes, buscaven la 

solitud del claustre com a recer per a seguir millor els camins de 

l'evangeli. 
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Abans ja d'ésser elegit abat —16 d'agost del 1815— el Vicari 

general de la Congregació cistercenca dels monestirs de la Corona 

d A r a g ó i de Navarra, Pasqual Talens, abat de Valldigna, facultà 

fra Joan Barba, per tal que professés a Vallbona Isabel de Ga

llart, que més tard en fou abadessa. 

L'abadiologi d'aquest important convent, ens mostra un seguit 

de cognoms ben coneguts entre les més distingides famílies de la 

nostra història. 

Entre elles trobem Lluïsa de Dalmau i Fals que va ésser-ne 

abadessa del 1815 al 1853. 

Doncs bé; els 1816 i 1817 trobem l'abat Barba donant consells 

a aquella abadessa, que va demostrar les seves excel·lents qualitats 

de govern. 

I quan aquella sembla que fa resistència a adoptar les obliga

cions del seu càrrec i li ve a repèl de perdre la seva noble perso

nalitat, rep una extensa carta de fra Joan Barba que li diu entre 

altres coses: Vostè ja no és la senyora Lluïsa Dalmau, sinó que, a 

més és abadessa, prelada, superiora de Vallbona; aquests noms imy 

porten una altra manera de viure, de mirar, d'escoltar, de parlar i 

fins de caminar i ha de mirar més el que és com a prelada que 

com a senyora Lluïsa Dalmau. Si quelcom l'enutja, ha de fer-ho, 

atès el seu superior caràcter, tant si li agrada com si no. 

I amb el to més enèrgic segueix: ...ha de portar tots els distin

tius de les altres abadesses, li plagui o no li plagui. Vostè es deu 

al bé i a la utilitat del monestir; i amb una exclamació de sinceritat 

afegeix: li asseguro que mil vegadés deixaria l'anell abacial, el pec-

toral, el bàcul i el guardafred, aniria i tornaria del cor, del passeig, 

sensè company i faria mil coses, perquè tot això, a mi, em mo

lesta molt, però no puc deixar-ho de fer perquè no representi dcl· 

xament de L· dignitat de què estic revestit. 

I quan el mes de juny de l'any següent se li adrecen consultes 

sobre diverses vicissituds de Vallbona de les Monges ell corre tot 

seguit a orientar l'abadessa, assenyalant-li camins, donant-li solu

cions i recomanant-li paciència i pensar molt sovint —diu— que en 

aquest món eh uris als altres ens estem trenant L· palma del mar

tiri. 

Per a refer les finances del monestir no es planyé danar a ar

ranjar afers als llocs on Santes Creus percebia rendes. 
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Hom pot veure diversa documentació on queda reflectida la seva 

acció conciliadora entre la inèrcia del contribuent i les exigències 

del recaptador de rendes. 

Dintre les inclemències del mes de gener del 1818 anava a Pon

tons, encimbellat poble penedesenc de la jurisdicció de l'abat de 

Santes Creus, per acceptar la pensió que el Comú d'aquell llogaret 

feia al monestir de deu lliures anuals i signava rebuts de les pen

sions corresponents als anys 1808 i 1810, és a dir, de vuit i deu 

anys endarrera que s'havien deixat de cobrar per causa de la guerra. 

A Pontons, Santes Creus hi té encara una pedrera d'on treure 

noves per a l'estudi de la seva història d'expansió. 

L A MORT DE L'ABAT 

Retirat a la seva vila nadiua, a casa del seu nebot Fèlix, pres

tigiós advocat vilafranquí, per raó de les turbulències del període 

anomenat bienni constitucional, va morir-hi el dia primer de juny 

del 1821. 

L a inscripció parroquial de la seva defunció diu així: Al pri

mer dia del mes de juny del 1821. En L· present Parròquia de Sta. 

Maria de Vüafranca del Penedès, Bisbat de Barcelona, morí h 

Rd. Pare Fra Dr. Joan Barba, Religiós y ex\~abat que fou del Mo

nestir de Santes Creus de edad 59 anys, fill del Sr. Ramon Barba 

Apotecari y Maria Franciscà Roca. Rebé L· Sagrament de L· extre-

maunció. Dos dies després se li féu Venterro de mà majó y L· Rda. 

Comunitat, per ser un home condecorat li donà asistència y son 

cadàver fou enterrat en L· sepultura de la Rda. Comunitat. 

E l seu prestigi i el dels seus familiars perdurà després de la 

seva mort. 

Vet-ací un detall: 

E l mes de juliol del mateix any, fra Ramon Miquel de Santes 

Creus adreçà una carta al coronel Pere Veciana de les Esquadres 

de Catalunya demanant-li dos mossos de Valls per a un servei a 

Vilafranca. 

Els dos minyons enviats van portar a cap el servei perfecta

ment i talment que el dia 31 el coronel dels Mossos: d'Esquadra 

rebé una altra carta en la qual Santes Creus li agraeix el servei 
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prestat i hom li'n descobreix la causa: portar la plata del monestir, 

per tal d'amagar-la, a Vilafranca del Penedès. 

No hi ha dubte que el lloc on va ésser guardat el tresor era la 

casa de Fèlix Barba, on un mes abans havia mort el nostre Abat. 

L'estudi de l'activitat desplegada per l'abat Barba durant el 

compliment del seu important càrrec, ens portaria massa lluny, i 

aquí es tracta, només, d'una visió de conjunt de la vida d'aquell il-

lustre vilafranquí, que pel sol fet del seu nomenament ens demos

tra que gaudia d'unes remarcables qualitats. 

Va succeir personalitats de gran prestigi intel·lectual i el fet 

que en un dels moments més difícils i esborronadors de la vida mo

nàstica hom es fixés en la seva persona, demostra l'autenticitat de 

les seves dots d'ordenador i de reconstructor, i d'una preclara in

tel·ligència, car en el període més desolat de la història de Santes 

Creus assolí de redreçar el monestir. 

Tot això és prou per a treure'l de la penombra immerescuda 

en què lna tingut la vila que va tenir la sort de veure'l néixer i la 

pena de veure'l morir, perquè bé que és veritat que fa molts anys 

que el municipi intentà de reconstruir la seva biografia i de posar 

la seva figura a la galeria dels vilafranquins il·lustres, el vent de 

l'oblit es va emportar el seu record i el seu nom, i d'ell no queda 

res a la seva vila benamada. 

MANUEL BENACH 

Vilafranca del Penedès. 



QÜESTIÓ DE LÍMITS ENTRE L'ABAT DE 
SANTES CREUS I EL SENYOR DE FOIX 

L'infant Joan, abans d'esdevenir rei Amador de la Gentilesa, 

intervenia habitualment en les audiències del seu pare, el Cerimo

niós, i administrava justícia dictant sentències sobretot de caràcter 

civil. L a documentació referent a aquesta activitat omple gran mu

nió de volums. 

Quan tenia trenta anys, superades les tres quartes parts del 

segle xrv, començada una època que socialment havia de suposar 

moltes adversitats, creada l'adscripció a la terra dels pagesos de 

remença, la seva actuació hagué d'ésser constant i decidida. L a pos

sessió de la terra i les ganes d'expansió per tal de compensar la 

minva de producció que provocava la tendència general dels cam

perols a mudar-se a les viles i ciutats, era causa de continuats li

tigis. Especialment la possessió o domini de masos abandonats o 

mal atesos, era cercada per tots els mitjans. D'aquí provenia una 

lluita jurídica que el 1380 degenera més d'una vegada en lluita 

sagnant. 

Exemple típic d'quest estat social, ens presenta la qüestió plan

tejada entre l'abat de Santes Creus i els nobles Guerau i Guiller-

monet del llinatge Cervelló. E l primer d'aquests dos era amo del 

castell de Foix, però el regentava el seu germà Guillem, conegut 

amb el diminutiu de Guillemonet o Guillermonet, segurament a fi 

de distingir-lo entre d'altres homònims de la nombrosa família, en 

la qual tots dos prenoms sovint es repetien. 

Una primera determinació dels límits del monestir de Santes 

Creus havia estat feta per l'arquebisbe de Tarragona Berenguer de 

Vilademuls, el 27 de març de l'any 1193 de l'Encarnació, essent pre

sident de la comunitat l'abat Hug. Aquests límits inicials eren més 
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aviat estrets, però s'anaren ampliant en córrer les anyades. Per 
aquesta causa, essent abat dom Andreu Porta, calgué repetidament 
lluitar per a l'estabilització de les propietats. D'una d'aquestes llui
tes ens proposem de donar breu raó dintre les planes presents. 

L'abat Andreu i el seu convent hagueren de pledejar contra 

aquells Cervelló, senyors de Foix, per tal com envaïen els termes 

del castell de Pontons, propietat del monestir de Santes Creus. 

Segons els monjos, els de Cervelló no solament s'havien limitat a 

ocupar territori de Pontons, sinó que menyspreant tots els senyals 

delimitadors, havien tret o canviat de lloc els mollons que jurídica

ment regulaven els límits tradicionals entre ambdós castells, tot i 

que alguns d'aquests mollons eren de pedra amb una creu esculpida. 

Com solia esdevenir en ocasions semblants, el plet es feia in

acabable, i a manca de trobar solució davant del tribunal del ve-

guer del Penedès, sota la jurisdicció del qual s'hauria pogut resol

dre en primera instància, calgué traslladar recurs a la cort reial de 

Barcelona. 

Tots dos litigants gaudien de gran autoritat i influència. A la 

potència social dels Cervelló s'oposava l'ascendent que disfrutaven 

els monjos, incrementat per la circumstància que l'abat era capellà 

major del Rei i també de l'Infant. Com hem vist, aquest havia dic

tat la sentència. L'Infant començà per fer pactar els dos adversaris 

que se sotmetrien a la sentència futura, que compareixerien perso

nalment o per procurador sempre que serien cridats a judici i que 

complirien totes les decisions i manaments de llnfant Joan, en 

mans del qual deixaven llur desavinença, amb expressa promesa 

de procedir "sens plet, sumàriament e de pla, amb escrits o sens 

escrits". També es comprometien a admetre com a vàlida i ferma 

la 'sentència tostemps. Davant el notari Bernat dez Jonquer ferma

ven document i posaven per garantia de compliment els béns par

ticulars o els del monestir. Signaren el compromís Guillemonet i 

Guerau de Cervelló els dies deu i vint-i-dos de gener de 1381 res

pectivament, i l'abat amb el síndic del monestir el deu de juny. 

Cridats, doncs, tots dos litigants davant la cort de l'Infant, vis

tes les demandes fetes per cadascuna de les dues parts; examinades 

les proves que adduïen; vistes les al·legacions verbals que volgue

ren fer; considerades totes les circumstàncies pel consell de l'In-
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fant, aquest sentencià que tenint per cert que l'abat Andreu com 

els seus: predecessors tenia el castell de Pontons amb les pertinences 

i termes propis, senyalats per unes fites d'aspecte molt antic, al

gunes "amb sculptura feta de senyal de creu", dintre els termes 

estaven compresos els masos d'en Ansonal, d'en Mascaró, de Puig 

Borrell i d'altres; i sobre ells l'abat del monestir sempre havia usat 

de senyoria, de manera que ningú no es recorda del contrari. Com 

que els nobles Cervelló no podien demostrar altra cosa, eren con

demnats a acceptar els nous límits que persona elegida tornaria a 

marcar amb mollons nous i grans, i s'havien de comprometre a no 

causar damnatge al monestir ni a les persones dependents d'ell. L a 

sentència de l'Infant fou llegida pel notari Bernat Dez Jonquer el 

dia 5 de juliol de l'any de la Nativitat del Senyor 1381, a presència 

solament de l'abat i síndic del monestir, perquè els nobles no vol

gueren fer acte de presència. 

Encara que l'Infant persistí en la decisió que fossin tornats a 

col·locar uns mollons o fites grans i de molta alçada, i ho encarregà 

a persona de la seva confiança, ajudat pel veguer de Vilafranca del 

Penedès, els Cervelló no es resignaren a obeir disciplinadament si

nó que posaren en pràctica dilacions i resistència, tant, que feren 

necessàries noves comunicacions, fent-los avinent que havien de res

pectar les persones i especialment les fites o mollons, que en la do

cumentació que adduïm estan expressats amb el significatiu molt 

de "fixúries". 

JOSEP M. CASAS HOMS 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Secció de Barcelona. 1 





DOCUMENTS 

i 

1381, juliol 5. 

Sententia lata inter abbatem Santarum Crucum et... 
En nom de Déu sia a tuyt manifest que nós Infant en Johan etc. 
Intenents que per lo contrast e divisió que eren entre l'onrat 

e religiós, capellà major del senyor Rei e nostre, l'Abbat de Santes 
Creus e el convent e síndich en dit monestir, de una part, e los no
bles en Guerau de Cervelló propietari e en Guillemonet de Cervelló 
tinent e possehint a present per certs drets lo castell de Foix en la 
vagueria de Penadès situat, de l'altra, per rahó e occasió dels tér¬
mens del dit castell de Foix, e dels térmens del castell de Pontons, 
lo qual és dels dits Abbat e convent, ésser stats seguits molts darnr> 
natges, suscitades e mogudes diverses qüestions axí denant nós com 
denant lo veguer de Penadès. E per aquestes rahons mitjançants al
guns amics de cascuna de les parts, los dits Abbat o convent o sín-
dich del dit monastir, de una part, e los dits nobles e cascun d'ells, 
de l'altra, metessen lo fet de la divisió dels dits térmens en poder 
nostre, e convenguessen e prometessen a nós per pacte entre ells 
fet, que starien e obeyrien a dit pronunciació, decisió e declaració! 
per nós faedoras en e sobre la divisió dels dits térmens e obeyr e 
star en nostres manaments en totes cosas, e per totes posant e ma-
tent lo dit fet absoluts e sens alcuna contradicció o empatxament en 
mans e poder nostre, de fer sobre aquell ço que a nós plagués, pro-
metents cascuna de les dites parts, comparèixer denant nos perso
nalment o per procurador, tota vegada o quantes per nós les dites 
parts e cascuna d'aquelles, de paraula o per letra fossen requests, 
e en lo dit fet proceiren breument e sens plet sumàriament e de pla 
e ab escrits e sense escrits, les dites parts presents o absents, e la 
una part .present e l'altra absent, e citades o no citades o en dies 
feriats o en altra qualsevolgues manera. E que totes aquestes coses 
haurien per vàlides e firmes en per tots temps, e aquelles tendrien 
e observarien e contra no hi vendrien, per alcuna rahó o obligació 
les dites parts e cascuna de aquellas, tots lurs béns e del dit monaa-
tir, segons que aquestas cosas aparen largament per carta pública 
feta e fermada per les dites parts e per cascuna d'aquelles en poder 
del feel scriva nostre en Bernat dez Jonquer, notari, ço és per lo no-
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ble en Guillamonet de Cervelló en la ciutat de Barchinona a deu dies 
de Janer, e per lo noble en Guerau de Cervelló a .xxii. de janer, e per 
los dits abbat e síndich del dit monestir en deu dies de juny del any 
deius scrit. E d'altra part, lo dit noble en Guillamonet de Cervelló per 
los damnages que ell e sos hòmens havien donats al Castell de Pon
tons e hòmens d'aquell, ab altra carta pública en poder del dit en 
Bernat dez Jonquer, notari e scrivà nostre, convenguts e ...netes 
per pacte fer, donar, prestar e fermar aquella pau e seguretat al dit 
Abbat, convent e hòmens del dit monetir de Santes Creus los quals 
nós ordenaríem e a nós plauria, obligant per aquestes coses tots sos 
béns segons que en la dita carta longament és contengut, la qual 
ferma fo feta a .xv. dies de janer de l'any present. Attenents encara, 
per donar fi a les dites coses, nós les dites parts havem citades e 
appellades ab letres nostres e en altra manera que compareguessen 
denant nós per oyr aquelles e cascuna de aquelles, en e sobre lo dit 
fet, per tal que per sentència aquell poguèssem finir e determinar, 
segons que per lo procés d'aquen per nós e de manament nostre fet, 
largament se conten. Emperamor d'açò, nós, vista e oyda la qüestió 
que s'és menada primerament denant lo veguer nostre de Vilafran-
cna de Penedès,, e après denant nós entre lo dit noble en Guillamo
net de Cervelló, tenint e posseint lo castell de Foix, situat en la ve
gueria de Penedès, demanant de una part, e lo religiós frare An
dreu, Aobat del dit monestir de Santes Creus e capellà maior del 
dit senyor Rei e nostre, e lp síndich del dit monestir deffenents 
de l'altra, per rahó de la divisió dels térmens del dit castell de 
Ffoyg, l'aedora ab los térmens del castell de Pontons, lo qual és del 
dit monestir, vistes les demandes fetes per cascuna de les dites 
parts e les respostes a aquelles fetes per les parts damunt dites, 
vistes encara cartes testimonis e altres proves per cascuna de les 

parts fetes e produydes. vistes més avant totes e sengles coses que 
les dites parts han volgudes dir, allegar e produir, e fet examinar 
en nostre consell plenament lo dit fet. 

Vist per açò lo poder a nós voluntàriament donat per les parts 
damunt dites, e encara per lo noble en Guerau de Cervelló, propie
tari del dit castell de Foyx e totes les altres coses que en lo dit fet 
se devien veure, vistes e ateses. Havent nostre Senyor Déu denant 
nostres huylls e los seus sants Evangelis denant nos posats, sobre 
la dita qüestió donam sentència en la manera que's segueix. 

Com per les coses actuades e produydes denant nós sia a nós 
cert que'l dit abbat e sos predecessors en lo dit monestir han tengut 
e posseyt, tenen e poseexen lo dit Castell dè Pontons e térmens e 
pertinences d'aquell a les fixúries qui són meses e posades a tra-
vers, devers lo coll de Sant Ermengol, les quals fixúries se esguar
den de dret en dret, e paren fort antigues, e en alcuna de aquelles 
ha sculptura de senyal de creu, dins los quals térmens són compre
sos los mesos d'en Ansonal e d'en Mascaró e Puig Borrell e altres, 
e en aquelles lo dit abbat e sos predecessors e lo dit monestir han 
usat de senyoria e usen de aquella e de pendre censes e delmes e 
fer exercicis de iuredicció de tant de temps ençà que memòria d'hòr 
mens no és en contrari. E de la intenció dels dits nobles en Guille
monet e Guerau no sia cert a nós, com la carta per ells produyda 
no fos feta entre lo senyor del dit castell de Ffoyx e senyor del cas
tell de Pontons, e així quant és per part del dit monestir sia cosa 
inter alios acta, que no pot noure al dit monestir, ne's mostre que 
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los comdors del dit castell de Ffoyx possesquen o hagen posseyt 
lo dit castell ab totes les confrontacions compreses en la dita carta. 
Per ço pronunciam e declaram lo terme del dit castell de Pontons 
éesser e estendre's fins a les dites fixures. E los dits nobles Guilla
monet e Guerau no han dret de perturbar los dit abbat e monestir 
en los dits térmens compreses dins les dites fixúries. E en les dites 
coses, los dits nobles Guillamonet e Guerau condempnam e aquelles 
al dit abbat e monestir adiudicam, declarant e retinent nós que en 
la divisió dels dits térmens e en lo confin d'aquell pugan fer e po
sar mollons grans e altres a coneguda d'aquell que en açò a fer ele
giran. E en aquells lochs que li serà vist faedor per ço que de la 
divisi,ó dels dits térmens dacianant no puga ésser ser feta qüestió. 

ítem pronunciam, sentenciam e declaram que'l dit noble Gui
llamonet per si e ells seus faça sagrament e homenatge que no darà 
dampnatge al dit abbat ne a ses companyes ne als monges del seu 
monestir ne a lurs companyes ne als béns dels desús dits o dralcun 
de aquells per si ne per altre directament o indirecta, ans d'aquell 
los preservarà aytant com porà. 

Retenim nós, emperò, poder de mudar, corregir e esmenar la 
present sentència e les coses en aquella contengudes, una vegada e 
moltes, axí com a nós serà vist faedor en cas que alcuna cosa en 
aquella fos duptosa o scura, la qual sentència fou ordenada per lo 
dit senyor duch en la sua audiència, la qual ell personalment tenia 
en lo palau maior reyal de Barchinona e legida per manament seu 
per mi, Bernat dez Jonquer, scrivà del dit senyor e notari davall 
scrit, dimecres a .v. dies de juliol en l'any de la nativitat del Senyor 
.mccclxxxi. 1381 presents los dits honrat e religiós abbat e el sín
dich del dit monestir de Santes Creus, la dita sentència acceptants, 
de una part, los dits nobles absents. E presents encara en Jacme dez 
Morell, vicecanceller, lo noble mossèn n'Aymerich de Centelles, 
maiordom, mossèn Johan Janer, camarlench, mossèn Simón Salzet, 
mossèn Pelegrí Català, alguazirs, en Berenguer dez Pont, doctor en 
leys promovedor, consellers del dit senyor e molts d'altres a açò 
per testimonis appellats. Jacobus, vicecancellarius. 

Senyal... de nos Infant en Johan, etc. qui aquesta sentència do-
nam e aquella ab lo segell nostre pendent manam... corroborada. 

Senyal... de mi Bernat dez Jonquer, scrivà del dit senyor In
fant e duch e notari públic per tota la terra e senyoria del molt 
alt senyor Rey d'Aragó, per autoritat sua que a la prolatió de la 
dita sentència personalment fo stat e aquella del manament del dit 
senyor Infant e duch he legida e publicada e feta scriure e la he 
aclosa. 

Dominus Rex in dicta audientia mandavit mihi Bn. de Jonquerio. 
ACA, Reg. 1784, ff. 182v.-184. 
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2 

1381, juliol 5. 

Infans Iohannes, etc. fideli nostro vicario Villefranche Peniten-
sis vel eius locumtenenti, salutem et gratiam. Ecce quod nos per 
nostram sententiam in die presenti latam in et súper questione seu 
controvèrsia que vertebatur coram nobis inter venerabilem et reli-
giosum cappellanum maiorem dicti domini Regis atque nostrum, ab-
batem et conventum monasterii Santarum Crucum seu eius sindi-
cum ex una parte, et nobilem Geraldüm de Cervelione et Guiller-
monetum de Cervelione fratres ex altera, pretextu divisionis termi-
norum castri de Pontonibus, quod est dictorum abbatis et conven
tus, et castrum de Ffuxio, quod set dictorum nobilium, que quidem 
castra sunt in Penitensibus situata, intra alia pronuntiavimus et 
declaravimus quod idem nobilis Guillermonetus de Cervelione pres-
tet iuramentum et homagium de non inferendo per se vel per inter-
positam personam, directe vel indirecte, dampnum dicto abbati nec 
familie sue nec monachis dicti monasterii nec eorum familiis nec 
hominibus dicti monasterii nec eorum familiis nec bonis eorundem 
nec alicui ipsorum, immo ab ipso dampno in quantum poterit et in 
eo erit, eosdem preservabit... prodesset sententias ferri nisi execur 
tione debite mandarentur pro tanto ad humilem supplicationem dic
torum abbatis et conventus prefati monasterii vobis dicimus, comi-
timus et mandamus quatenus (?) nomine et vite nostris a dicto nc-
bili Guillermoneto de Cervelione dictum iuramentum et homagium 
recipiatis iuxta dicte sententie seriem et tenorem, ipsum nobilem 
Guillermonetum ad hec iure remediis compescendo. Datum Barchi-
none .v.1» die julii, anno a Nativitate Domini .m°.ccc°.lxxx.primo. Ja-
cobus vic. primogenitus. 

Pro abbate. 
ACA, Reg. 1784, f. 184v. 

3 

1381, juliol, 5. 
Infans Iohannes, etc. ffideli de exponsoria nostra Dominico Co-

hanerii ( ) salutem et gratiam. Cum nos per nostram sententiam 
die presenti latam inter alia pronuntiaverimua et declaraverimus 
quod propter divisionem terminorum castri de Ffuxio, cuius est 
proprietarius nobilis Geraldus de Cervilione, et ipsum pro nunc tê  
net et possidet nobilis Guillermonetus de Cervilione certis de causis, 
et Castri de Pontonibus, quod est venerabilis et religiosi capellani 
maioris dicti domini Regis atque nostri, abbatem Santarum Crucum 
et conventus eiusdem fore ponendos mollones magnos et altos ad 
cognitionem illius per nos in hiis eliigendi in illis locis in quibus 
iam fexurie infra terminos dictorum castrorum sunt ab antiquo po-
site et edifficate ad ipsius electi cognitionem taliter quod decreto 
propter divisionem dictorum terminorum minime possit fieri ques-
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tio, aliqualis parumque prodesset sententias ferri nisi executioni de-
bite mandarentur. Pro tanto vobis dicimus, comitimus et mandamus 
quod accedendo personaliter ad dictos terminos, una cum fideli vir-
gario nostro Petro Munionis, et vocatis dictis partibus, si interesse 
hiis volunt, exequando dictam sententiam dictos mollones in* locis 
in dicta sententia expressis et expecifficatis apponatis iuxta ipsius 
finem, seriem et tenorem. Comitentes vobis una cum dicto virgario 
súper hiis tum- presenti plenarie vices nostras iniugentes per per 
eandem vicario, subvicario et baiulo Villefranche Penitensis, cete-
risque universis officialibus et subditis dicti domini regis atque nos-
tris, vel dictorum officiis locatis, quod súper predictis omnibus et 
singulis prestent vobis auxilium, consilium et favorem totiens quo-
tiens a vobis inde fuerint requisiti. Datum Barchinone .v̂ . die julii 
anno a Nat. Dni. m°. ccc°.lxxxi<*. 

Iacobus vicecancillarius. 
Ben. de Jonquerio 
ACA, Reg. 1784 ff. 184v.-185. 





NOTE SUR LE PLAN IDEAL D'UNE 
ABBAYE CISTERCIENNE 

i 

Lorsque j'eus l'occasion de visiter en détail Santes Creus, voici 

6 ou 7 ans, guide par Monsieur Fort i Cogul qui voulut bien me 

faire aimablement profiter de son érudition, je remarquai dans les 

parties demeurées intactes une parfaite conformité avec le plan 

idéal cistercien. Cela ne signifíe nullement qu'il n'y ait pas quel-

ques divergences, de celles que l'on rencontre d'ailleurs dans les 

autres monastères. Cela ne signifie pas, non plus, que Santes Creus, 

dans le plan et dans l'élévation, ne pose pas quelques problemes. 

II y en a aussi dans les autres abbayes de l'Ordre. Les remaniements 

que le monastère catalan a subis à certaines èpoques ont altéré en 

plusieurs endroits sa physionomie primitive, et i l serait à craindre 

qu'ici, comme ce fut le cas à Alcobaça, au Portugal, on risquàt, en 

voulant restaurer, de commettre quelques erreurs fàcheuses. 

II me parait convenable de singnaler quelques particularités in-

téressantes au sujet du plan type cistercien. II existe en efíet un plan 

ideal auquel se conforment plus ou moins fidèlement toutes les abbayes 

cisterciennes du moyen àge. Sa connaissanoe est indispensable à 

quiconqu© veut étudier un monastère cistercien quel qu'il soit. 

L'abbaye cistercienne est un quadrilatère dont tous les bàti-

naents sont reliés par un cloitre. L'un des cótés, toujours orienté 

d'ouest en est, est l'église dont le chevet est tourné vers l'orient. Ceci 
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est conforme à la symbolique chrétienne, du moins jusqua ces der-

nières années. Le prètre qui célébrait la messse, le dos tourné au peu-

ple, comme il était toujours d'usage en occident, regardait vers Je

rusalem. Les églises séculières étaient aussi orientées de la mème 

façon. Chez les cisterciens, l'église abbatiale était toujours bàtie au 

point le plus élevé du terrain. Cette remarque a son importance car 

elle explique rorientation des bàtiments conventuels élevés à droite 

ou à gauche de l'abbatiale, c'est-à-dire orientés au nord, s'ils sont à 

gauche, ou au sud, s'ils sont à droite. Certains archéologues et his-

toriens de l'art ont attaché beaucoup d'importance à cette orienta-

tion. H.-P. Eydoux 1 a remarqué qu'en Espagne il y avait davantage 

de monastères orientés au nord qu'au sud. Par contre, l'orientation 

au sud prédomine en Allemagne et en France. On a évoqué le cli-

mat. E n France et en Allemagne,, pays au climat tempéré, l'orien

tation au sud aurait été préférée. Mais, dans ces conditions, les ab

bayes espagnoles auraient dü toutes ètre orientées au nord. II sufBt 

de reveler que les deux grandes abbayes catalanes voisines. Poblet 

et Santes Creus sont orientées, l'une au sud, et lautre au nord. N'y 

cherchons pas non plus une raison symbolique. Les cisterciens du 

moyen àge étaient avant tout des hommes pratiques qui construi-

saient leur monastère en l'adaptant aussi étroitement que possible 

aux nécessités de leur vie quotidienne. L a raison la plus simple et 

la plus logique que l'on peut avancer pour justifier l'implantation 

de l'église au point le plus élevé, et, par conséquent, l'orientation 

des édifiaes claustraux, est la suivante. 

L e cóté opposé à l'église, orienté comme elle d'ouest en est, 

comprenait ce que nous pourrions appeler les "bàtiments utilitat 

res": chauffoir, réfectoires (des moines et des convers) et cuisine. 

Ajoutons les latrines qui se Itrouvaient à Textrémité du bàtiment des 

moines et de celui des convers. On comprend pourquoi l'aile du ré-

fectoire se trouvait au point le plus bas par rapport à l'église. Les 

moines amenaiient l'eau par des canaux qui alimentaient la sacristie, 

puis le lavabo placé dans un édicule en face de la porte du réfec-

1. H. rP . EYDOUX, L'abbatiale de Moreruéla et l'architecture des églises cister-
ciennes d'Espagne, dans "Oteaux in de Nederlanden"!. Westmalle (Belgique), n.o 3, 
(1954), p. 179, note 19. 



POTAG E R I N F I R M E R I E 

F. M-

Plan type d'une abbaye cistercienne 

L EG E N D E 
— E G L I S E 

a : Presbytère avec l'autel-majeur. 
b : transept. 
c : choeur des moines 
b : choeur des infirmes (moines et 

convers), 
e : choeur des conversi, 
f : chapelles du transept. 
g : porte des morts menant au ci-

metière. 
h : porte de la sacristie . 
i : porte des moines. 
j : porte des convers, 

k : escalier du dortoir. 
1 : jubé. 

m : autels du choeur des convers, 
n : collatéraux, 

* 
2 — A I L E D E S MOINES' 

A : sacristie. 
B : armarium. 
C : chapitre. 
D : escalier du dortoir. 
E : passage menant au jardin et à 

l'infirmerie. Sert aussi de par-
loir. 

F : salle de travall des moines. 

Chapitre 
a : siège de l'Abbé. 
b : pupitre du lecteur. 
c : ouvertures pour permettre E U X 

convers d'assister au chapitre 
les jours de fète. 

* 
3 — A I L E D U RÉFECTOIRE 

—• Chauffoir, entre la salle des moi
nes et le réfectoire des moines. 

—• Réfectoire des moines 
a : passe-plats. 

b : chaire du lecteur. 
— Cusine entre le réfectoire des 

moines et celui des convers. 

4 — A I L E D E S C O N V E R S 

Ruelle des convers séparant le bi 
timent des convers du cloitre. 

j : passage servant aussi de parloí 
pour le cellérier. 

G : celliers. 
H : passage servant d'entrée au mc 

mstère. 
I : réfectoire des convers. 

* 
5 — C L O I T E S 

K : cloitre du chapitre ou "de Tie 
ce" desservant le bàtiment de 
moines. 

K": cloitre de la lecture ou "de 1 
collation". 

a : siège de l'Abbé. 
b : siège du lecteur. 

K'": cloitre du réfectoire. 
L : lavabo. 
P : puits. 

* 
N O T E : Le dortoir des moines oc 

cupe tout le premier étage du bí 
timent des moines. Celui des co 
vers se trouve au-dessus de leur bí 
timent. 

L'égout se trouve toujours à l'ex 
trémité des bàtiments des moines < 
des convers. 

L a "ruelle des convers" dessei 
leur bàtiment et leur livre accés 
l'église. Elle isole le bàtiment dc-
convers du reste du monastère. Le 
bàtiments d'exploitation agricole a 
"basse-cour" sont en relation direc 
te avec le bàtiment des convers. L 
cellier se trouve toujours dans 1 
partie la plus proche de l'église afi 
de placer à l'extrémité du bàtimei 
le réfectoire des convers qui se troi 
ve ainsi près de la cuisine. 
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toire. Ils s'en servaient aussi pour alimenter l'Ngout qui courait pa-

rallèlement à l'aile du réfectoire et recueillait tous les détritus pour 

les évacuer. Pour obtenir l'eau dont ils avaient besoin, les moines 

n'hésitaient pas à entreprendre d'importants travaux d'adduction dont 

l'un des meilleurs exemples se trouve à Sao Joào de Tarouca, au 

Portugal. Ils utilisaient ensuite la pente du terrain pour l'amener 

d'abord à la sacristie, puis dans les bàtiments de service. II en fal-

lait ausi pour alimenter le lavabo du réfectoire qui servait aux 

ablutions et oü, sept fois par an, on rasait la tète des religieux. L'o

rientation des bàtiments importait donc peu. C'est ainsi, pour pren

dre un exemple dans les premières maisons de l'Ordre, que Cíteaux, 

L a Ferté et Clairvaux sont orientées au sud, tandis que Pontigny et 

Morimond le sont au nord. Alcobaça qui passe pour le monastère 

qui reproduit le plus fidèlement le plan de Clairvaux est orienté 3 

au nord, contrairement à son modèle. Elle se trouve à l'extremité 

d'un éperon de la serra dos Candeeiros, et elle ne pouvait ètre 

orientée autrerment. 

L e bàtiment des moines joignait l'église à Faile du réfectoire, 

dans le prolongement du transept. On y trouvait, en partant de 

l'église, la sacristie, le chapitre, un passage et la salle de travail des 

moines. OTdinairement, contre l'égHse et donnant sur le cloitre, il y 

avait solt unie petite pièce, soit des alvéoles creusées dans le mur et 

fermées par une grille: Yarmarium. On y conservait les livres qui 

servaient à la lecture dans le cloitre, ainsi que les livres Mtnrgiqujes. 

L e chantre devait tenir rarmarium fermé pendant les heures de 

travail, les repàs, les vèpres et durant la nuit. Presque partout, à 

l'origine, ce n'était qu'une niche creusée dans le mur. Plus tard, le 

nombre de livres augmentant, on en fit une petite pièce qui pou

vait, comme au Thoronet, mesurer trois mètres de cóté. Les archi-

ves se trouvaient dans un autre local. L a sacristie était toujours de 

dimensions modestes. Dans l'ancien rite cistercien, les prétres trou

vaient sur l'autel oü ils célébraieiit la messe les ornements Hturgi-

ques dont ils avaient besoin. Ce n'est qu'à partir un X V I I e siècle 

que Ton construisit des sacristies monumentales comme à Poblet et 

à Alcobaça. L a salle du chapitre venait ensuite. L'Abbé y avait son 

siège contre le mur oriental, en face du pupitre du lecteur. Les reli

gieux prenaient place sur un banc de pierre à double ou triple gra-
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dins placé le long du mur. L a porte du chopitre était flanquée de 

deux grandes ouvertures qui permettaient aux convers groupés dans 

le cloitre d'entendre les instructions données par l'Abbé les diman-

ches et jours de fetes. On trouvait ensuite un escalier conduisant 

au dortoir, puis le parlem ou auditorium. Ce parloir était réservé 

au prieur qui pouvait s'y entretenir en particulier avec un moine, 

ou deux tout au plus. II y distribuait le travail aux religieux qui at-

tendaient dans le cloitre. Dans beaucoup de monastères ce parloir 

servait en mème temps de passage menant au jardin et à l'infirme-

rie qui était toujours bàtie à l'écart, ien dehors des "lieux réguliers" 

pour limiter les risques de contagion en périodes d'épidémies. II y 

avait enfin, à l'extrémité du bàtiment des moines, une grande salle 

appelée salle des moines. Elle existe encore à Santes Creus, mais 

c'est à tort qu'elle porte sur les plans le nom de bodega on de cave. 

Cette salle se trouve dans toutes les abbayes cisterciennes sans ex-

ceptions aucunes. II est possible qu'elle ait servi de noviciat à l'ori-

gine. Dès le X l I I e siècle, presque partout, on construisit un bàti

ment à part pour les novices. Qette pièce fut alors transformée en 

salle de travail pour les moines. Parfois, comme à Poblet, elle était 

partagée en deux. Cette séparation se voit aussi à Santes Creus. 

L a salle située à l'extrémité pouvait servir de noviciat. Bien enten-

du, la salle des moines subit aussi des remaniements au oours des 

siècles. Quand les moines eurent des chambres particulières, on y 

installa souyent la bibliothèque. 

L e chauffoir était toujours situé entre le bàtiment des moines et la 

cuisine. On y trouvait une cheminée. Céta i t en effet la seule pièce 

du monastère munie du chauffage. Les moines ne pouvaient y en-

trer que pour prendre un peu de chaleur pendant les grands froids. 

Cette règle était encore appliquée chez les cisterciens de la Stricte 

Observance (trappistes) jusqu'à la dernière guerre mondiale. Le 

chauffoir servait aussi aux copistes qui travaillaiemt dans la salle des 

moines. Ils y préparaient leurs encres et les parcheímins. Les moi

nes y venaient le matin pour graisser leurs chaussures. L e réfectoire 

des moines venait ensuite- II communiquait avec le cloitre par 

une grande porte ien face de laquelle, dans le préau, se trouvait le 

lavabo. Les heures des repàs des moines et des convers ne coinci-

daient pas. De sureroít, le régime alimentaire des convers était dif-
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férent de celui des moines. Ils ne jeünaient pas aussi longtemps et 

aussi souvent que ces derniers. Pour cette raison, les cisterciens ju-

gèrent-ils bon de séparer les deux communautés, ici comme à l'é

glise. L e réfectoire était muni oÜ'une chaire pour le lecteur. Signa-

lons ici un petit détail: cette chaire se trouve presque taujours pla-

cée dans le mur séparant le réfectoire de la cuisine. L a cuisme, en-

fin, venait après le réfectoire. Elle était située de manière à desser-

vir les deux réfectoires. 

L e quatrième cóté du quadrilatère joignait l'aile du réfectoire 

à l'église. Ce bàtiment, appelé aile des convers, était isolé du reste 

du monastère par un passage qui a disparu dans la plupart des ab

bayes. C'était ordinairement un couloir assez large, voüté ou à l'air 

libre. Dans quelques monastères d'Allemagne, c'est une véritable 

cour. Cette ruelle dets convers communiquait avec l'éghse par la 

porte des convers. A la suite des remaniements postérieurs, cette 

porte se trouve aujourd'hui dans le cloitre à Poblet et à Santes 

Creus. A Tautre extrémité de la ruelle il y avait le parloir du cellé-

rier. 

L e bàtiment des convers s'appuyait sur la première travée de 
l'église. II faisait saillïe sur celle-ci. On trouvait au rez-de-chaussée 
le réfectoUre des convers, parallèle à celui des moines, et le cellier 
contigu à l'église. L e réfectoire et le cellier étaient séparés par un 
passage qui servait normalement d'entrée au monastère. Enfin, ce 
bàtimenlt donnait sur la cour de l'exploitation agricole ou basse-
cour. 

L e cimetière était situé au chevet de l'église avec laquelle il 
l'église. Celle-ci était coupée en deux par le fubé, séparation en bois 
ou en pierre. L a nef était ainsi partagée en deux choeurs, celui des 
moines placé dans la partie avoisinant le transept et communiquant 
avec le cloitre par la porte des moines, et celui des convers, de l'au-
tre cóté du jubé. Entre les deux choeurs, une travée de la nef était 
réservée aux vieillards et aux infirmes qui pouvaient assister aux 
offices en étant assis, ce qui était interdit aux moines. 

L a cimetière était situé au chevet de l'église avec laquelle il 

communiquait par une porte percée dans le transept, ou porte des 

morts. Un escalier placé dans le bras opposé du transept et commu

niquant directement avec le dortoir, servait aux moines le soir, après 
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l'office des complies, pour monter prendre leur repòs, et le matin 

pour descendre à TofRce des vigiles. Les collatéraux sont toujours 

très étroits. L a règle de Cíteaux interdisait les processions dans l'é

glise, aussi ne servaint-ils que de dégagements. 

Voici donc comment se présente le plan idéal d'une abbaye 

cirtercienne. II se retrouve partout, sauf parfois de légères varian-

tes dues à des causes matérielles provenant de l'état du terrain ou 

de l'utilisation de quelques bàtiments existant dans des monastères 

affiliés à l'Ordre, comme Leyre, en Navarre. Cette unité qui est 

l'une des principales característiques des abbayes cisterciennes pro-

vient de la volonté de Pères fondateurs d'appliquer, —et avec quel-

le intransigeance!— le principe fondamental de la Charte de Cha-

rité: unité de coutumes, unité de chant, de livres litúrgiques, une 

seule Règle. Quand un monastère était offert à l'Ordre, ils nhési -

taient pas à remanier les bàtiments pour les rendre conformes à 

leurs conceptionis. Parfois, mème, ils le réduisirent au rang de gran-

ge et construisirent une nouvelle abbaye. 

On ne saurait trop insister sur cette unité de plan voulue par 

les fondateurs, au moins implicitement, car ils ne légiférèrent pas, 

et que les Chapitres généraux imposèrent. Elle nous aidera à éluci-

der, dans la mesure du possible, le petit problème posé par l'exis-

tence dVune pièce à l'extrémité du dortoir des moines de Santes 

Creus. L e monastère que nous venons de décrire rapidement sufïi-

sait à la vie d'une communauté cistercienne. Dans beaucoup d'ab-

bayes on construisit plus tard d'autres bàtiments accolés au noyau 

primitif. Nombre d'entre elles ont deux ou méme trois cloitres. Ce 

sont des additions postérieures qui ne nous intéressent pas ici. 

L'abbaye était construite par étapes. Après un laps de temps 

assez long, souvent de 30 à 40 ans, pendant lequel les moines vi-

vaient dans des installations provisoires, on commençait à édifier le 

choeur que les cisterciens appelaient presbytère et oü était placé l'au-

tel majeur, les transepts et le choeur des moines. Les travaux de 

l'église pouvaient s'arrèter là pendant assez longtemps. On constate 

sur le plan de nombreuses églises de l'Ordre des irrégularités et 

mème des déviations dans l'axe de l'éghse à cet endroit. Ceci est 

très visible sur le plan de Noirlac. Dans celui d'Alcobaça, l'écarte-

ment entre les piliers à cet endroit n'est pas le mème que dans le 
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reste de l'église. On élevait une cloison pròvisoire derrière laquelle 

on pouvait ensuite reprendre les travaux pour achever l'église sans 

gener la célébration des oftïces litúrgiques. Parfois, comme à Mon-

salud de Córcoles et à Santa Maria de Aguiar (Portugal), la nef ne 

fut jamais achevée. E n règle générale, on achevait le cóté de l'égli

se formant l'un des carrés du cloitre et lon élevait le cloitre de la 

lecture. L a longueur de ce mur permet d'apprécier et d'évaluer avec 

quelque certitude les dimensions primitives du monastère quand 

celui-ci a été remanié dans la suite, par exemple à Alcobaça. Après 

la partie de l'église réservée aux moines de choeur, venait le bàti

ment des moines avec le chapitre et le dortoir, la sacristie et la sal

le de travail. Ce n'ets qu'après ces travaux indispensables à la vie 

de la communauté chargée d'assurer le service divin que l'on entre -

le il est posé fénable d'écruire le mot "SALLEI" dans le coupers 

prenait d'élever le bàtiment des convers. Les cloítres provisoires 

furent souvent remplacés par d'autres, comme à Poblet et à Santes 

Creus. II subsiste parfois des témoins des premières constructions, 

surtout dans le lavabo. Celui de Santes Creus en est un bon exemple. 

Ils convient de considérer l'abbaye cistercienne comme un oorps 

vivant qui se développe et se transforme. Quand le nombre des 

moines augmenta —ceci n'est qu'un exemple— il fallut rnultiplier 

les autels. A l'origirie, la règle ne permettait pas de célébrer la 

messe deux fois le mème jour sur le mème autel. On reoourut à 

différents expédients. A Clairvaux, comme à Alcobaça, on supprima 

le chevet carré de l'église et on construisit à sa plaoe un hémicycle 

avec des chapelles rayonnantes. Ailleurs, on plaça des chapelles dans 

les bras du transept, ou bien, comme à Poblet, on doubla l'un des 

collatéraux d'une rangée de chapelles. 

A partir du début du XlVe sièole, les communautés cistercien-

nes subirent de profondes transformations. A la suite des catastro-

phes qui marquèrent la première moitié du XlVe siècle, des fami-

nes qui endeuillèrent les trentè premières années du siècle, suivies 

de la peste noire, la population monastique diminua. Les nouveaux 

Ordres religieux, franciscains et dorrúnicains, attirèrent de nombreu-

ses vocations, au détriment du recrutement des abbayes. L'écono-

mie rurale se transforma. Alors qu'aux X i l e et X l I I e siècles les con

vers étaient souvent plus nombreux que les moines, ils ne furent 

plus qu'une minorité. C'est à cette époque que l'on construisit les 
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cloítres définitifs ou que l'on remania ceux qui existaient. Marcel 
Aubert 2 note q ú à l'origine les cloítres étaient presque toujours 
carrés. Ils étaient en bois ou en matériaux grossiers, simplement 
couverts d'un toit en appenti. II donne un certain nombre d'exem
ples pour l'Espagne: Fitero, Veruela, L a Oliva, Santes Creus 3 . 
Quand on se décida à faire du "définitif", la ruelle des convers 
n'avait plus de raison d'étre. On édifia les cloítres à son dépens et 
on la supprima presque partout, comme à Poblet et à Santes Creus. 
Le cloitre primitif de Santes Creus aurait été un carré presque par-
fait de 35 mètres de cóté environ 4. L a construction du cloitre ao-
tuel commença en 1313. I I est plus long que large. L'aile du nord, 
celle du cloitre de la lecture, mesure 39 m 60. Je ne puis me faire 
une opinion sur le cloitre antérieur, mais il me semble evident qu'à 
Santes Creus, comme dans les autres abbayes de l'Ordre, il y eut 
dès l'origine un cloitre de la lecture et un autre longeant le bàti
ment des moines. Cloitre pròvisoire, simplement couvert d'un toit 
en appenti? Ceci est fort possible. L a lecture privée sous le cloitre, 
celle qui se faisait le soir avant l'office de complies, la cérémonie 
du mandaíum ou lavement des pieds le samedi soir, étaient de règle et 
se faisaient obligatoirement dans ce cloitre de la lecture, ce qui postule 
son existence. Ce serait en 1313, quand fut entreprise la construc
tion du cloitre gothique, que la ruelle des convers disparut et que 
les ailes nord et sud du cloitre furent prolongées jusqu'au mur du 
bàtiment des convers. On fit de mème à Poblet. Les énormes piles 
de maçonnerie qui se trouvent à la jonction des ailes nord et sud 
du claustro do, Silencio d'Alcobaça avec l'aile ouest sont les témoins 
d'un remaniement identique 5. 

L e bàtiment des convers disparut aussi ou subit de profonds 

remaniements. II en reste très peu de primitifs. A partir du XlVe 

siècle, les convers couchaient dans le dortoir des moines. L e bàti

ment des convers fut souvent transformé en logis abbaítial. Certains 

2. MARCEL AUBERT, L'Architecture cistercienne en France, Paris, 1943, vol. 2, 
p. 2. 

3. MARCEL AUBERT, op. cit., vol. 2, p. 3, note 6. 
4. J . VIVES I MIRET, El proyectado claustro cisterciense de Santes Creus, dans 

"Santes Creus", n.° 8 (1959), p. 344. 
5. La "ruelle" existe encore à Huerta. Pour tout ceci, on consultera avec pro

fit MARCEL AUBERT, op. cit., voL 2 , p. 121 et auiv. 
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abbés commendataires le jetèrent à bas et se construisirent un lo-

gis. II existe encore à Clairvaux oü tout le reste du monastère fut 

remanié au XVIIIe siècle, mais il a disparu à Aloobaça dont les bà

timents du moyen àge, féplique presque parfaite de ceux de la 

grande abbaye française subsistent encore. A Poblet, le cellier fut 

démoli et l'on construisit à la place le Pàlais du roi Martin qui fut 

aligné sur la façade de l'église. Le réfectoire et la cave qui se trou

vait en-idessous sont demeurés intacts. A Aloobaça, au moyen de 

travaux considérables, on aligna le nouveau bàtiment sur la façade 

de l'église et il fut affecté au logement de l'Abbé général de la Con-

grégation portugaire, aux tènues du chapitre général et à l'hótel-

lerie. , 

A Rueda, en Aragón, et à Santes Creus, le bàtiment a disparu 

et l'on s'est borné à élever un simple mur fermant le quadrilatère 

du cloitre- Les traces de ce bàtiment sont encore bien visibles sur 

le cóté de l'église et sur le mur dont la partie inférieure laisse voir 

des ouvertures aveuglées. L a porte principale de l'enceinte murée 

appelée Porte royale est encadrée par les arrachements des deux 

murs du passage, l'un fermant le cellier, l'autre le réfectoire. C'est 

à tort que l'on a écrit que cette porte "conserve les vestiges d'un por-

che ou d'un édicule qui la précédait" 6 . Cette porte est celle qui fai-

sait communiquer le passage, la véritable entrée du monastère, avec 

la ruelle des convers. L e prétendu arc de décharge qui se trouve 

au_dessus de la porte actuelle ne serait probablement que le vestige 

de la voüte du passage. 

Supression de la ruelle des convers, agrandissement du cloitre, 

transformation ou disparition de l'aile des convers, voici les princi-

pales altérations faites au plan primitif de nombreuses abbayes. 

Elles sont consecutives à la raréfaction des convers. II en existe bien 

d'autres de moindre importance, mais elles n'altèrent pas sensible

ment la physionomie des monastères, du moins en plan. 

Ces altérations mal interprétés ont été à l'origine de légendes 

parfois stupides, et mème infamantes. Je n'en cite qu'une qui entache 

la mémoire des cisterciens d'Alcobaça. L a cuisine primitive fut sup-

primée et remplacée par un cloitre construït sur l'ordre de D. Afonso 

6. Luis del ARCO, Santes Creus, coll. " E l Arte en Espana", n.° 82, Barcelo
na, 1950, p. 17. 
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V I (1656-1683). Ce cloitre se trouve de nos jours dans les dépendan-

ces de la Càmara municipal. A cette époque, on joignit les pignons 

du bàtiment des moines, du réfectoire et du bàtiment des convers 

remanié par un mur qui borde la route de Lisbonne à Porto. L a cour 

qui se trouvait derrière le chauffoir et qui était traverséé par l'égout 

dont il a été question au debut de cette étude fut recouverte. On 

supprima le mur du chauffoir qui forma une seule pièce avec la cour 

et on en fit la nouvelle cuisine qui fut dotée d'une cheminée monu-

mentale dans le goüt de l'époque, comme on en voit aussi à Sintra et 

à Tomar. Les moines trouvèrent là ressentiel: de l'eau amenée dans 

l'égout qui avait perdu depuis longtemps sa destination primitive 

par un petit canal de 35 centimètres de large, et la cheminée du 

chauffoir. L a nouvelle cuisine devait subvenir aux besoins d'une 

communauté d'environ 150 religieux, sans compter les convers, des 

hòtes de passage et, parfois mème, de la cour. L a nouvelle cuisine se 

trouvait près de la salle des moines. I I n en fallut pas plus pour que 

l'on imaginàt que cette salle servait d'entrepòt de victuailles et on 

en fit l'adega. Quant au chauffoir transformé en cuisine, on voulut y 

voir une "cuisine de Gargantua" ou de "Titan", et un "temple de la 

gloutonnerie" 7 . De l'égout, on fit un "bras de l'Alcoa" sur lequel 

étaient jetés plusieurs ponts, bien inutiles, cependant. Ces lamenta

bles sornettes ont pris place dans les -guides et il est presque impos

sible de rétablir la vérité. A cause de cela, les cisterciens d'Alcobaça 

ont acquis la réputation de goinfres et de bons vivants. L'infirmerie 

de Poblet n'a-t-elle pas été considérée comme la salle de "récréa-

tion" des moines? E t l'une des salles de réception, comme la "cho-

colaterie" oü les cisterciens venaient sacrifier à leur gourmandise! 

I I 

L e dortoir occupait le premier étage du bàtiment des moines et 

de celui des convers. On accédait au premier par deux escaliers, ce-

7. C E . WILLIAM BECKFORD, Excursion à Alcobaça et Batalha, Paris-Lisbonne, 
1956, p. 50: "The most distinguished temple of gluttonery in all Europa". Dans la 
cheminée on pouvait rótir un boeuf, suivant les uns, six ou sept d'après la plus 
récente édition du Guide Bleu du Portugal. (Paris, 1968, p. 282). Je me permets de 
renvoyer à l'étude de ce curieux phénomène que j'ai publiée dans le revue "Mu
seu", 2.o sér., n.° 2, Porto, 1961: William Beckford et la cuisine d'Alcobaça. 
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lui du transept de l'église et celui qui débouchait sur le cloitre du 

chapitre. 

Ce dortoir était une vaste salle oommune aux proportions impo-

santes puisqu'il avait les mémes dimensions que le bàtiment lu i -mè -

me. Celui de Santes Creus mesure environ 50 metres de longueur 8. 

On admire encore aujourd'hui ces vastes dortoirs qui furent voütés 

à partir du X l I I e siècle. Certains étaient divisés en deux nefs par une 

rangée de colonnes. Ceux de Poblet et de Santes Creus sont recou-

verts d'una charpente en bois supportée par des arcs diaphrogmes à 

l'instar d'autre monuments de Catalogne et du Midi de la France. 

Dom Mellet s'inspira de l'architecture de ces dortoirs pour dessiner 

le cloitre de l'abbaye bénédictine de Solesmes, en France. 

Chaque moine avait sa couchette isolée de celle de son voisin 

par une cloison basse. Les lits étaient pïacés la tète contre le mur. 

Si la communauté était trop nombreuse, on alignait d'autres lits, dans 

l'axe du dortoir. L'accés à celui-ci n'était permis que la nuit oü tous 

les religieux devaient prendre leur repòs aussitót après les complies, 

et au malieu de la journée pour y faire la sieste. L a salle de l'infir-

merie était aménagée de la mème façon. Tous les dortoirs de l'Ordre 

étaient disposés suivant ce plan. Le Chapitre général de 1192 obli-

gea l'abbé de Longpont à se conformer à la règle commune 9. A l'o

rigine, comme nous allons le voir, l'abbé couchait aussi au dortoir, 

mais il disposait d'une petite chambre. On prit l'habirude, au XVe 

siècle, d'élever des cloisons entre les lits. Les Chapitres généraux in-

tervinrent pour faire cessen, cet usage. L e prieur 'et le sous-prieur fu

rent alors autorisés à avoir des chambres parriculières. L'abbé dispo

sait à cette époque d'un logis 1 0 . E n 1666, le pape Alexandre V I I au~ 

torisa les cirterciens à aménager des cellules dans les dortoirs. Les 

cisterciens de la Stricte Observance ont conservé jusqu'à nos jours le 

dortoir commun. Les lits sont séparés par une cloison montant jus-

8. Luis del ARCO, op. cít., p. 19. C'est à tort que cet auteur désigne ce dor
toir sous le nom de "dortour dos novices". 

9. CANIVEZ, Statuta Capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis, Louvain, 
1933, vol. I , p. 150, n. 0 1 23: "Dormitorium Longi-Pontis infra triennium ad formam 
Ordinis redigatur non obstante sententia quae de non aedificando et debitis conti-
netur... Quod si forte intra hoc triennium facítum non fuerit, nullus ex tunc et in 
reliquum dormiat". 

10. CANIVEZ, Statuta..., 1429, w°i 2; 1430, n.o 3; 1431, n.o 2; 1437, n. 0 11; 1439, 
n.° 12; 1442, n » 5; 1444, n.o 2; 1449, n.° 9; 1460, n.o 9. 
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qua environ deux mètres. Une porte donnant sur I'allée centrale est 

fermée par un rideau. L'abbé dort conrrne les moines dans ce dortoir 

commun. 

Malgré l'évolution des usages monàstiques, le dortoir conserva 

toujours et partout sa destination primitive. Ce fut lui que l'on amé-

nagea pour installer des cellules individuelles quand elles furent au~ 

torisées, et non un autre bàtiment. Ou cite en exemple celui de l'ab-

baye de Mortemer qui était si vaste qu'on put y faire 80 cellules. On 

retrouve dans beaucoup de dortoirs les traces des cloisons accolées 

au mur pour séparer les cellules. L a règle impérative du dortoir com

mun situé à l'étage du bàtiment des moines et communiquant avec 

l'église par un escalier débouchant dans le transept pose un problème 

au sujet de l'abbaye de Carracedo, dans le Léon. Au premier étage de 

l'aile des moines, et à l'emplacement du dortoir, se trouve le "Palais 

de la Reine", demeure construite, ditron, pour les filles d'Alphonse I X . 

El le se compose de deux très belles salles datant du X l I I e ou du 

X I V siècle. On ne sait oü se trouvait le dortoir des moines. I I est 

evident qu'il y en avait un. On ne comprend pas que le Chapitre 

général de Cíteaux aurait toléré une aussi grave dérogation à la rè

gle commune. L e séjour des infantes à cet endroit aurait été une 

violation impensable aux lois de la olóture avec lesquelles Cíteaux 

ne transigea jamais. E t enfin, il reste ceci: oü couchaient les moi

nes de Carracedo? Quand les souverains choisissaient une abbaye 

pour y résider, ils se gardaient bien de contrevenir à la loi de la 

clóture. L e palais de Pierre le Cérémonieux, à Santes Creus, en est 

un parfait exemple 1 1. Quoi qu'il en soit, Ténigmatique "Palais de 

la Reine" de Carracedo mériterait de retenir l'attention des arcbéo-

logues afin de préciser sa véritable destination. 

Dans la plupart des abbayes qui ont conservé leur disposition 

première se trouvent, à l'extrémité du dortoir et contre le mur de 

l'église, une ou deux petites pièces. Lorsqu'il y en a deux, l'une est 

placée au-dessus de la sacristie et Tautre dans l'angle formé par la 

nef et le bàtiment des moines. Cette disposition n'est pas obligatoi-

re. L e dortoir d'Alcobaça ne comporte qu'une seule pièce au_dessus 

11. J . VIVES i MIRET, Els tres palaus reials de Santes Creus, daaos "Santes 
Creus", 1960, p. 18. 



117 

de la sacristie. Celui de Santes Creus ne fait pas exception à la rè

gle. On y voit une pièce située au-dessus des deux chapelles du 

transept sud. Comme dans les autres dortoirs connus, elle commu -

nique avec le dortoir des moines. El le a ceci de particulier, c/est 

qu'elle communique aussi directement avec l'éghse par un escalier à 

vis. Quelle était la destination de cette salle? 

J . Vives i Miret 1 2 y voit íoratoire du palais de Pierre le Grand 

situé en cet endroit pour permettre d'assister aux offices hturgiques. 

Cette pièce est munie d'une petite ouverture placée entre deux pi-

liers et à peine visible de l'intérieur de l'église. Nous retrouvons, là 

encore, la disposition traditionnelle des abbayes de l'Ordre. Une 

ouverture permettait de surveiller l'intérieur de l'église depuis l'une 

ou l'autre des pièces à l'extrémité du dortoir. 

II conviendrait d'étudier soigneusement l'appareillage de cette 

pièce. Est-elle contemporaine du dortoir? S'agit-il d'un remamie-

ment? Par exemple: a-t-on agrandi la pièce primitive? L'ouverture 

permet-elle de suivre sans peine les cérémonies se déroulant, non 

pas dans le choeur des moines, mais dans le sanctuaire proprement 

dit? Plusieurs solutions s'offrent à nous quant à la destination pri

mitive de cette pièce, ici comme dans les autres abbayes de l'Ordre. 

A — Elle pouvait servir de chambre à l'abbé. Celui-ci, en effet, 

ne couchait pas dans le dortoir mème, mais dans une petite pièce 

attenante. Nous le savons par la vie de saint Bernard. Cette cham

bre de l'abbé se trouvait toujours contre le mur de l'église. 

B — Quand les abbés, au XlVe siècle, voulurent avoir un lo-

gis, cette pièce fut parfois attribuée au prieur. D'autres fois, on y 

abrita les archives et le tresor, c'est-à-dire l'argent nécessaire 

à la vie de la communauté, les reliques et les vases sacres. Plus or-

dinairement, les archives et le trésor étaient conservés dans la pièce 

située au-dessus de la sacristie oü ils étaient à l'abri des vols et dp 

l'incendie. 

C — Cette pièce, enfin, pouvait ètre réservée au sacristain. Ce

lui-ci était chargé de veiller sur l'église et de sonner la cloche pour 

l'orfice de nuit. L e pignon de Féglise était couronné par le cloche-

ton de ïïiorloge que l'on voit sur les gravures représentant Cíteaux, 

Clairvaux, Vauluisant et d'autres monastères. L e sacristain pouvait 

12. Op. cit., p. 20. 
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ainsi sonner le réveil depuis son lit, comme l'y autorisait la r è g l e l s . 

I I se levait ensuite, éveillait les moines et allúmait la lampe du 

dortoir et de l'église. 

On remarque qu'à Santes Creus cette pièce communique à la 

fois avec le dortoir et l'église, ce qui est assez rare. On en vient 

tout naturellement à penser qu'elle pouvait servir au sacristain à 

l'origine. L a petite fenètre lui permettait de surveiller l'église à la

quelle il accédait directement par l'escalier à vis. Tout ceci est trop 

conforme à la logique pour que l'on puisse hésiter sur cette identr 

fication. II est très possible qu'elle ait pu servir de pièce des archi

ves dans la suite. Servit elle aussi d'oratoire royal? Je ne le pense 

pas. Pour répondre à cette destination, il me semble que l'on aurait 

dü agrandir la fenètre, ce qui n'a pas été fait. Mais c'est aux éru-

dits qu'il appartient de se prononcer in situ. Mon unique ambition, 

en rédigeant ces Hgnes, est d'apporter quelques éléments propres 

à faciliter la solution du problème. 

M A U B COCHERTL 

Abbaye eistercievme de Port-du-Salut. 
Entrammes. Mayenne. Fnmce. 

13. Nomasticon cisterciense, Paris, 1664, p. 233: "Sacrista debet horologium 
temperaré, & ipsum in hyeme ante Laudes privatis diebus (nisi dies fuerit) facere 
sonaré, & ante vigilias ad be excitandum quotidie. Qui postquam surrexerit, lumen 
Dormitorii & EcclesÜae clarescere faciat..." 



JOSEP VIVES I MIRET, COL·LABORADOR 
I AMIC 

L a meva amistat amb el plorat Josep Vives i Miret, desgracia

dament, no va ésser molt llarga. No el vaig conèixer fins a l'octubre 

de l'any 1958. Me'l van presentar al Casal de Montserrat de Barce

lona després de la conferència de Ramon d'Abadal, durant la pri

mera Setmana d'Estudis Monàstics. Recordo la impressió que em 

causà: un senyor ja madur, vestit amb gran correcció, molt atent, 

una mica tímid, una mica reservat. No sé per què, vaig pensar en 

els anglesos de la classe educada. 

Poc a poc —no eren pas moltes les ocasions de veure'ns els 

primers anys— el vaig conèixer millor. I ens férem amics. Per aquell 

temps jo solia organitzar les Setmanes d'Estudis Monàstics, que ce 

lebràvem anualment. L'any 1959 vaig fundar la revista internacio

nal Studia monàstica, a Montserrat; l'any 1963, una altra revista, 

Yermo, al monestir de E l Paular (Madrid). Vives i Miret va ésser 

un dels col·laboradors més addictes. Tal vegada més per amistat 

que per la seva profunda devoció al monestir de Santes Creus i a 

l'arqueologia. I , per pura amistat, només per a complaure'm, fins va 

acceptar el nomenament de tresorer de la Societat d'Estudis Monàs

tics, quan fou constituïda a E l Paular l'any 1962- Durant el trienni 

1962-1965 va portar pulcrament, minuciosament, els llibres de comp

tes de l'associació, amb veritable sacrifici de temps i d'aficions, que 

no li agrairem prou. 

Sempre recordaré la seva presència als nostres aplecs d'estudi, 

quan la seva salut i les seves feines no li ho impedien. Gràcies a 

ell i a l'amic Fort i Cogul, no solia faltar-hi el tema de Santes Creus 



120 

Fort s'ocupava — i segueix ocupant-se, gràcies a Déu— de punts 

d'història del vell cenobi català; Vives, de punts d'arqueologia. D'a

questa manera es completaven mútuament. 

Ja a la segona Setmana, celebrada a l'abadia de Cóbreces (San

tander), Vives i Miret presentà el treball La puerta de L· "lioión" 

del claustro de Santes Creus. A la tercera, que va tenir lloc a E l 

Paular, va tractar del tema El refectorio conventual de Santes Creus. 

Mentrestant, al primer número de Studia monàstica (1959), vaig 

tenir el gust de publicar-li un article força interessant: U escriptori 

del monestir de Santes Creus: projecció literària i empL·çament. 

A la cinquena Setmana, celebrada també al monestir de E l Paular, 

tornà a tractar un punt de la seva especialitat: Las sepulturas rea-

les del monasterio de Santes Creus, treball que va publicar en ca

talà a l'esmentada revista Studia monàstica l'any 1964. Indicios ar

queológicos de VaücL·ra (Tarragona) va ésser el títol de la seva 

comunicació a la vuitena Setmana, celebrada a Montserrat; comu

nicació plena de suggerències ben fonamentades. Finalment, la seva 

última aportació a la nostra "família" d'estudis monàstics va ésser 

la publicada a Yermo l'any 1967, és a dir, després de la seva mort: 

Algunas imterpretaciones de L· arqueologia de Santes Creus. 

De professió, Josep Vives i Miret no era ni historiador ni ar

queòleg. No ho recordo com a blasme, sinó ben al contrari. Perquè, 

encara que simple afeccionat, treballava amb una serietat, una soli

desa i una perseverança realment exemplar. Simple autodidacte, te

nia un mètode segur i exigent. Ni divagava ni feia Hteratura, ni 

bastia grans teories indemostrables donant-les per veritats provades. 

Prenia problemes ben concrets i anava fins al fons. I exposava el 

que havia de dir amb sobrietat i justesa. 

L a Societat d'Estudis Monàstics ha perdut amb ell un dels seus 

membres més eficients i estimats. I tots els que l'hem tractat amb 

alguna intimitat —n'estic cert—hem perdut un veritable amic. Un 

amic atentíssim i cordial. Un amic que disfrutava d'ésser útil i fer 

favors. Un amic que sabia sacrificar-se quan calia. Un amic que 

agraïa profundament fins i tot la més petita mostra d'afecte. 

No oblidaré mai la darrera vegada que vaig visitar-lo a casa 

seva, quan ja estava ben ferit per la malaltia que el portà a la tom

ba. L i havia anunciat la meva visita, i va voler rebre'm llevat, ves* 
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tit amb la pulcritud de sempre, sense que hi faltés ni ei detall de 

la corbata. E m va costar de ferlo tornar al llit. Jo hi havia anat 

per a acomiadar-me; aquell mateix vespre sortia cap a Mallorca, 

per a començar els preparatius d'aquesta fundació de Santa Maria 

de Binicanella. E l l va voler absolutament que el seu cotxe em por

tés a l'aeroport. jQui havia de pensar que era aquella la darrera 

vegada que ens vèiem en aquest món! 

Amb gust i amb dolor renovat dedico aquestes notes a la seva 

memòria. Amics, recordem sempre el seu exemple; guardem el seu 

record amb benedicció. 

G . M. COLOMBÀS, m. b. 

Monestir de Santa Maria de Binicanella, Son Cervera, Mallorca. 





UNS QUANTS FACSÍMILS CARTOGRÀFICS 
AMB EL NOM DE SANTES CREUS 

Quan encara teníem entre nosaltres l'amic Vives i Miret, que 
al Cel sia, vaig publicar en aquest butlletí un estudi sobre la To
ponímia cartogràfica de Santes Creus (Vol. I I , núm. 18, pàgines 329¬
334, any 1963). 

I ara, que ha arribat l'hora de dedicar aquest homenatge a la 
bona memòria del company enyorat, em plau d'oferir unes quantes 
il·lustracions, que divulgaran l'aspecte d'algunes cartes geogràfiques, 
esmentades aleshores. 

— L a figura I correspon al mapa més antic on he trobat el topònim 
santescreuí (395 X 523 mil·límetres, any 1559): S.SCrus. 

— E l clixé I I reprodueix el sector oriental d'una altra carta peninsu
lar 380 X 500 mm., any 1570): S.Creus. 

— Aquesta mateixa grafia consta al primer mapa de Catalunya, iden
tificat fins ara. És el que representa el gràfic I I I (382 X 483 mm., 
any 1580). Igualment ho repeteixen molts d'altres cartògrafs an
tics, des de l'any 1602 al 1823. 

— L a forma S.Creux també és molt freqüent; la trobo per primera 
vegada al mapa I V (345 X 465 mm., any 1580). Diverses cartes, 
estampades entre 1607 i 1728, tenen escrit aquest topònim amb 
la mateixa variant. Vegeu, per exemple: 

— E l gràfic V (184 X 155 mm-, any 1707); 

— E l mapa V I (125 X 155 mm., any 1707); 

— I la il·lustració V I I , que reprodueix una bona part del mapa Ara-
gó-Catalunya, de Jaillot (470 X 570 mm., any 1707). 

— E l gravat V I I I (161 X 229 mm., any 1700?), dóna la variant 
St Creux, amb l'afegitó d'una t volada després de la S majúscula. 
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— L a figura I X conté la versió Ste Croix (466 X 648 mm., any 1714). 

— A la carta X veureu la grafia Stas Cruces (132. X 179 mm., any 
1781). 

— Al gravat X I trobareu la variant S. Cruz (335 X 470 mm., any 
1794). 

— Finalment, al mapa X I I diu només Creus (220 X 140 mm., any 
1839)r 

1 : „.. . R MOSSÈN IGNASI M . COLOMER 

Centre dEstudis Comarcals dlgualada 

NOTAS E l Monestir de Poblet, l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista de 
la U . E . C , l'Editorial Martín, la revista "Vèrtex", i l'Editorial 
Montblanc ens han facilitat gentilment aquestes il·lustracions. 
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DOS MONJOS DE SANTES CREUS 
ARQUEBISBES A SARDENYA 

Un dels historiadors de Santes Creus, Cèsar Martinell, ens re

corda com no solament els abats d'aquella gran comunitat cister-

cenca havien gaudit de la major consideració per part dels nostres 

reis medievals. Així mateix alguns monjos, en diferents èpoques, 

foren escollits per a càrrecs molt més importants fora del convent.1 

Entre aquests monjos ens cal ara situar-ne dos, la coneixença dels 

quals hem fet darrerament per mitjà d'unes breus notícies docu

mentals de la cancelleria de Pere I I I : Pere, arquebisbe de Càller, 

i Arnau, arquebisbe de Torres. 

Les referències dels arquebisbes sards donades pels autors tra
dicionals, Gams i Eubel, ens resulten bastant incompletes per al 
període que aquí ens interessa, és a dir, entre el 1348 i el 1359. A 
l'arquebisbat de Càller, segons Gams, hi hagué un prelat franciscà, 
de nom Pere, del 1336 al 1350, seguit d'un arquebisbe Joan que 
morí el 1354 i de Joan d'Aragó, del 1354 al 1359.2 L a informació 
prové, en part, de l'obra de Martini.3 Eubel, en canvi, parla d'un 
arquebisbe Pere que regí la seu de Càller des del 5 de novembre 
del 1348 i que havia estat abat de Benifassà; el succeí l'arquebisbe 
Joan, que tingué el govern arxidiocesà des del 17 de maig del 1352. 4 

E n opinió nostra, és Eubel qui comença a entreveure la veri

tat documental en atribuir a l'arquebisbe Pere un origen monàstic 

català o valencià; i també la data del 1348 és prou precisa. No obs-

1. C . MARTINELL, El Monestir de Santes Creus, Barcelona, 1929, pp. 50-52. 
2. B\, GAMS, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig, 1931, p. 836. 
3. P. MARTINI, Storia ecclesiastica di Sardegna, Cagliari, 1839, p. 319. 
4. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, I , Münster, 1913, p. 157. 
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tant, creiem erroni el títol d'abat de Benifassà com a procedent 

del d'arquebisbe, ja que podem demostrar que Pere, abans, no fou 

altra cosa que un monjo de Santes Creus. L'abadiologi de Benifas

sà només fa esment de Bernat Pallarès (1316-1347) i Guillem Llonch 

(13471359). 5 No hi hagué allà, doncs, cap abat Pere en aquells anys-

A Càller, pel maig del 1348, hi havia un arquebisbe Guillem, 

segons un document, pel qual el rei mana que se li donin els béns 

que foren del governador Guillem de Cervelló, mort l'any 1347, 

per tal com l'arquebisbe era tutor del fill i hereu de l'esmentat noble, 

anomenat també Guillem. 6 Un any més tard l'arquebisbe era un 

fra Pere, a qui el rei s'adreçava per tal de resoldre la qüestió de la 

rectoria dé Bonaire. Fent ús del dret de patronat reial sobre l'es

glésia fundada per Alfons I I I , el rei Pere havia presentat Joan de 

Castellnou com a rector. Però els arquebisbes solien al·legar que el 

patronat només es reduïa a una capella de l'església, i que el dret 

a nomenar rector els corresponia a ells; Així fou com fra Pere, mal

grat haver-li estat fixat un termini de dos anys per a demostrar les 

seves raons,, recusà Castellnou, tot i haver-lo admès abans, i volgué 

donar l'església a un altre clergue. E l rei tornà a intervenir per 

l'abril del 1350 i li féu veure que havia de respectar el nomenament 

de Castellnou. Per aquells mateixos anys hi hagué a Bonaire un ro

batori sacríleg. L'autor, un clergue anomenat Jaspert de Guanes, 

fugi. I l'arquebisbe rebé del rei l'ordre de detenir i castigar el culpa

ble si mai el trobaven dins l'arxidiòcesi calleritana.7 

D'altra part, el 25 d'abril del 1351, el rei demanava a l'arque
bisbe fra Pere que s'informés sobre certes paraules injurioses pro
ferides pel governador Riambau de Corbera contra Marià, jutge 
d'Arborea, i sobre certs perjudicis causats per diversos súbdits del 
mateix rei a la gent de Marià. 8 

5. H|.. GARCÍA^ Abaciologio del Monasterio de Benifazà, en "Boletín de la 
Sociedad Càstellonense de Cultura", X L I V , Castellón de la Plana, 1968, p. 1771 

6ú Arxiu de la Corbnai d'Aragó ( = A C A ) , Cancelleria ( = C ) , registre 1017, 
fol. 164v. 

7. A C A , C , r. 1017, f. 220; r. 1018, f. 25, 76v; r. 1019, f. 115v—La història 
documentada de l'església de Bonaire l'hem exposada en el nostre article " E l san
tuari de Santa Maria de Bonaire a la ciutat de Càller", de propera publicació a 
Sardenya. 

8. A C A , C, r. 1019, f. 174, 175. 
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Si ens hem allargat en referir tots aquests fets és per la sospita 

que tenim que fos el mateix arquebisbe Pere el nostre monjo de 

Santes Creus. Si fossin certes les dades de Martini i de Gams, po

dria ésser encara fra Pere, de moment, l'arquebisbe franciscà que 

ells diuen que visqué fins al 1350; d'ell, diu Martini que fou col·lec

tor de les dècimes destinades a subsidi per a ajudar el rei Pere I I I . 9 

E n tal cas, però, l'hauria succeït un altre Pere, i aquest sí que és el 

monjo cistercenc, que hauria viscut ben poc a Càller, ja que el 18 de 

gener del 1352 era ja difunt. 

E l nostre monjo es deia Pere de Cumbis, probablement "de Co

mes" o "Ses-Comes". I el poc que sabem d'ell amb tota certesa és 

posterior a la seva mort. Foren els seus marmessors Francesc Des-Cor-

ral (segurament el qui fou administrador general de rendes de Sar

denya), Francesc de Sant Climent (futur regent de la governació 

de Càller), Francesc Roig i altres. Li'abat de Santes Creus, Gui

llem, 1 0 reclamà els béns i els diners que posseïa el monjo en ésser 

promogut a l'arquebisbat, perquè de dret corresponien al monestir. 

E l rei ordenà que li fossin restituïts en llur totalitat, no solament el 

llegat, de valor inferior, que li havia fet l'arquebisbe; i encarregà 

al governador de Sardenya de fer complir l'ordre. Els marmessors 

no respongueren. I el 23 de maig d'aquell any 1352, com que l'abat 

insistia, el rei donà una altra ordre peremptòria de lliurament dels 

esmentats béns. Aquesta és, per ara, la darrera referència al monjo 

Pere, arquebisbe de C à l l e r . 1 1 

Pel que fa al segon monjo-prelat, les notícies són queloom més 
extenses. Entre els arquebisbes de Torres (seu traslladada a Sàsser 
al segle xv), Gams fa esment de Dídac Navasquez, del 1354 al 1355, i 
de Bernat (Arnau?), del 1360 al 1369, traslladat després a C à l l e r . 1 2 

Martini, així mateix, anomena Navasques, afegint-hi que fou ell 
qui envià un procurador a les corts de Càller del 1355; després hi 
hagué Bernat, i Martini fa constar com un error que Fara i Vico, 
historiadors de Sardenya, asseguressin que el 1360 l'arquebisbe era 
un cert Arnau Mattei. Per a Martini, doncs, hi hauria hagut con 

9. MARTINI, op. cit., p. 176, nota 2. 
10. Guillem de Ferrera, 1347-1375, (MARTINELL, op. cit., p. 72). 
11. A C A , C , A 1020, f. 36v, 37, 82.—V. Apèndix I . 
12. GAMS, op. cit., p. 839. 
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fusió de noms i aquest Arnau no devia ésser altre que el Bernat de 

qui ell par la . 1 3 L a coincidència amb el nom del monjo català tam

bé es presta a una confusió general, però les cronologies d'un i altre 

Arnau no concorden. 

Eubel aclareix una mica més les coses. De fonts arxivístiques 

vaticanes ens informa que, el 5 d'octubre del 1355, Arnau Bordach, 

monjo de Santes Creus, fou creat arquebisbe de Torres; i que el 

24 de gener del 1356 fou consagrat a la capella del castell de Per

pinyà, participant a la cerimònia els bisbes Pere d'Osca, Hug d'Ur

gell i Joan de Dolia (diòcesi sarda). 1 4 

Vegem ara el que es desprèn dels nostres documents. E l 20 

d'abril del 1355, l'arquebisbe Dídac ja era difunt. 1 5 Pel juny, el 

rei encarregava a Bernat de Cruïlles, governador del Logudor (on 

radicava l'arxidiòcesi turritana) que vigilés, perquè alguns súbdits 

ocupaven injustament els béns d'aquella seu, que devia trobar-se 

vacant. 1 6 Abans de l ' l i d'octubre (podria ésser el dia 5, com diu 

Eubel) fou nomenat arquebisbe fra Arnau Bordich, monjo de San

tes Creus. 

Fins llavors, fra Arnau havia estat delegat pel seu abat per a 

servir personalment la capella reial, de la qual l'abat tenia el títol 

de capellà major. Normalment els servidors havien d'ésser dos, però 

fra Arnau es trobà allà tot sol. E n ésser creat arquebisbe, el rei, 

amb goig, ho referí des de Perpinyà a l'abat i li pregà que li dele

gués dos altres monjos per a la capella. Un dyells, fra Pere de Puig, 

ja es trobava a la cort com a ajudant de fra Arnau, que l'anava 

instruint en el servei que tenia encomanat; l'altre podria ésser el 

que l'abat volgués. No obstant, aquest no pogué escollir gaire. E l 

dia 16 el rei escriví a l'abat de Valldigna i li manà que absolgués 

de l'obediència fra Arnau Saranyó i l'enviés a Santes Creus, on re

bria la delegació per a la capella reial; i, naturalment, fou reque-

13. MARTINI, op. cit., p. 332. 

14. EUBEL, op. cit., I , p. 504. 

15), A C A , C t. 1024, f. 131v.—Les corts de Càller havien acabat el 14 d'a
bril. (A. ERA. L'ordinamento orgànica di Pietro IV d'Aragona per i territori del 
Cagliaritano, en "Studi Sassaresi", X I , 1933, fase. I , p. 12). 

16. A C A , C, r. 1025, f. 118. 
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rida la col·laboració de l'abat de Santes Creus per a portar-la a 
efecte. 1 7 

Després de la consagració a Perpinyà, el rei prepara el viatge 
del nou arquebisbe. Així ordena, a primers de febrer del 1356, al 
governador Cruïlles i als veguers de Sàsser i de TAlguer, a súplica 
de fra Arnau, que li siguin assignades deu heretats per a cinc ho
mes de cavall i cinc d'a peu que l'acompanyarien a Sardenya. 1 8 I 
al mateix temps, fent-se ressò d'un desig de l'arquebisbe, mana que 
els habitants de l'Alguer siguin obligats a pagar la dècima tal com 
feien abans que el lloc esmentat passés al poder reial; i que siguin 
restituïdes a l'església de Santa Maria les cases i terres que havia 
tingut, o bé se li'n donessin d'altres en el cas que aquelles hagues
sin estat després assignades a d'altra gent. 1 9 

E n virtut del seu arquebisbat, fra Arnau passà a ésser conse
ller reial. E l primer de maig del 1356 encara era a Perpinyà, ja que 
en tal data fou concedida al seu escuder Francesc Toló, de Bala
guer, una heretat a Sàsser per valor de 12000 sous d'alfonsins, a 
repartir entre cases, vinyes o camps dels que hom donava als nous 
pobladors d'aquella ciutat, vist que anava a Sardenya amb fra Ar
nau. L a signatura d'aquest figura entre les dels testimonis del do
cument de concessió. 2 0 Per l'octubre següent, fra Arnau ja devia 
regir la seva seu. De bon principi, els algueresos devien crear-li 
problemes i per això li fou encarregat que nomenés un prior per a 
tractar amb ells d'afers eclesiàstics. Pere I I I no podia ocupar-se de 
les reclamacions del comú de l'Alguer, perquè havia començat la 
que havia d'ésser llarga guerra amb Castella; per tant, pregà a ï'ar
quebisbe que deixés d'exigir-los la dècima dels fruits durant tres 
anys, potser per a donar-se a ell mateix un espai que li permetés 
d'enllestir altres coses per tal de poder tornar a mirar amb més calma 
els assumptes de Sardenya. 2 1 

Dintre l'any 1357, el rei segueix mostrant la seva confiança en 
fra Arnau, tot fent-lo intervenir en afers de l'illa. Així li demana 

17. A C A , C , r. 1148, f. l l v , 25v (2 documents). 
18. A C A , C , r. 1030, f. 120. 
19. A C A , C . r. 1030, f. 120.—Les forces reials ocuparen l'Alguer el 1354. 
20. A C A , C , rt 102S, f. 94v. 
21. A C A , C, r. 1028, f. 125v. 126. 
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que faci una informació sobre el valor de les rendes de Siniscola 

i d'alguns altres llocs que tenia promesos en feu a Pere de So. I 

sembla que sense llicència de l'arquebisbe no es podien construir 

cases al Logudor, per bé que el rei deixava a rarbitri del governa

dor la promulgació d'una prohibició reial emparant la decisió ecle

siàstica. 2 2 

No trobem ja més notícies de fra Arnau fins a després de la 

seva mort, anterior al desembre del 1359. Els béns que tenia en 

poder seu quan, de monjo, fou creat arquebisbe, havien de tornar 

a l'abat i convent de Santes Creus, els quals enviarien un procura

dor a recuperar-los. D'una part, l'arxiprest Bernat Suardell hauria 

de fer que li fossin lliurats; i de l'altra, el governador del Logudor 

intervindria per tal que l'acció no fos pertorbada. 2 3 

Cloem aquí la nostra limitada exposició. Publiquem el text dels 

documents més significatius on apareixen els dos religiosos amb 

la doble qualitat de monjos i d'arquebisbes. Demostrada així l'e

xistència dels dos personatges, ens caldria arriscar una conclusió 

al nostre estudi. L a nostra opinió és la següent: Per a l'arquebisbat 

de Càller, ens sembla més lògic que hi hagués un sol Pere, el monjo 

Pere "de Cumbis", elegit el 5 de novembre del 1348 i mort abans 

del 18 de gener del 1352. I per a l'arquebisbat de Torres, no veiem 

cap punt de contacte entre fra Arnau i l'Arnau dels historiadors 

sards, menys encara amb el Bernat vivent el 1360. Creiem poder 

afirmar que fra Arnau Bordich fou nomenat el 5 d'octubre del 1355 

i morí potser a l'estiu del 1359, en tot cas abans del dia 2 de desembre. 

Heus aquí, doncs, dues figures de la història sarda, dues bran

ques de l'arbre frondós de Santes Creus esteses sobre el camí de 

la nostra expansió mediterrània. 

M A R I A - M E R C È C O S T A 

Arxiu de L· Corona dAragó, Barcelona. 

22. A C A , C , r. 1028, f. 135; r. 1029, f. 163. 

23. A C A , C , r. 1032, f. 171v; r. 1033, f. 147v.—V. Apèndix I I . 
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Barcelona, 18-1-1352. 

Pere III ordena als marmessors del difunt Pere, arquebisbe de 
Càller, que lliurin a l'abat de Santes Creus tots els béns que aquell te
nia en el moment de la seva elecció i que, com a monjo, llegà a l'es
mentat monestir. 

Petrus etc. Fidelibus suis Francisco Corralli et Francisco de 
Sancto Clemente ac aliis manumissoribus ultimi testamenti fratris 
Petri de Cumbis quondam archiepiscopi Callaritani, salutem et gra-
ciam. Expositum est humiliter coram nobis per venerabilem et reli-
giosum fratrem Guillelmum, abbatem monasterii Sanctarum Crucum, 
capellanum nostrum maiorem dilectum, quod licet dictus archiepis-
copus tanquam monacus et filius monasterii prelibati teneretur eidem 
abbati et monasterio restituere vasa argentea et libros et nonnulla 
alia bona que ab eodem monasterio habuerat et eciam totam illam 
peccunie quantitatem quam habebat die sue provisionis arehiepisco-
pus Calaritani, que omnia et singula erant de jure dictis abbati et 
monasterio acquisita, tàndem in eorum recognicionem legavit et dari 
mandavit eisdem abbati et monasterio certam peccunie quantitatem 
que ad valorem bonorum per eum receptorum non ascendit. Idcirco 
vobis dicimus et mandamus quatenus abbati dicti monasterii vel cui 
voluerit loco sui exsolvatis vel solvi faciatis totum id et quantum 
fuerit per ipsum archiepiscopum legatum abbati et monasterio supra-
dictis, taliter vos habendo quod idem abbas ex hac causa non habeat 
ad vos recurrere iterato, alioquin merito imputabitur culpe vestre. 

Datum Barchinone XVIII a die januarii anno a Nativitate Domini 
Mo CCC° L° secundo. Visa R. 

Mandato per dominum regem facto Fran
cisco de Prohomine. 

ACA,C,r.l020,f.36v. 

I I 

Cervera, 3-XII-1359. 

Pere III prega a l'arxiprest de Torres que faci que l'abat de 
Santes Creus obtingui els béns que el difunt Arnau, arquebisbe de 
Torres, tenia com a monjo de dit monestir en el moment de la seva 
elecció. 
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Petrus etc. Dilecto nostro Bernardo Suardelli, archipresbitero 
Turritano, salutem et dileccionem. Cum omnia bona mobilia, jura. 
libri, vassella argenti, denarii et alia que frater Arnaldus quondam 
archiepiscopus Turritanus habebat tempore quo existens monachus 
monasterii Sanctarum Crucum fuit assumptus seu electus in ar
chiepiscopum Turritanum ad venerabilem et religiosum fratrem 
Guillelmum, abbatem dicti monasterii capellanum nostrum maiorem, 
pertinere noscantur de jure, propterea vos affectuose rogamus quod 
tractetis et faciatis cum efectu quod dictus abbas seu procurator eius-
dem quem ad hoc deputavit seu deputare intendit dicta bona recu
peraré et habere valeat indilate, ,et regraciabimur vobis multum. 

Datum Cervarie I I I a die decembris anno a Nativitate Domini M° 
CCO L° IX°. Petrus, cancellarius. 

Dominus rex mandavit mihi Jacobo Conesa. 

ACA,C,r.l032,f.l71v. 



DECADÈNCIA A SANTES CREUS 
EN COMENÇAR L'ABADIAT DE 

BERNAT DALMAU (1404) 

Els inicis de la decadència de Santes Creus poden fer-se coin

cidir, gairebé, amb el començament del segle xrv, quan, en minvar 

les donacions cessà la marxa ascendent del monestir 1 . Les dificul

tats greus que es presentaren a mitjan segle ja no pogueren ésser 

superades en mancar l'impuls de creixement; així fou com Santes 

Creus arribà al llindar del segle xv amb la seva economia en crisi 

i la disciplina conventual relaxada-

Les catàstrofes naturals, especialment la despoblació causada 

per la Pesta Negra i tot el que comportà: escassetat de mà d'obra, 

abandó de conreus, malestar a la pagesia, havien afectat profunda

ment el cenobi. Els castells, granges i cases del monestir, abando

nats o mancats de personal suficient, s'enderrocaven, així com els 

edificis del monestir mateix. E n disminuir el nombre dels seus vas

salls, Santes Creus havia vist també minvar les seves rendes, que 

no bastaven per a emprendre les obres de reconstrucció necessà

ries. Algun aiguat, potser un desbordament del Gaià, sembla que 

havia acabat d'empitjorar la situació 2 . 

1. C L MARTINELL, El Monestir de Santes Creus, Barcelona, 1920, pp. 74-76; 
E . FORT I COGUL en el Llibre de Santes Creus (Barcelona, 1967), inclou el segle xrv 
dins el capítol dedicat a la puixança de l'abadia (pp. 36-57). Però si, des del punt 
de vista del prestigi, el primer quart del segle fou encara bo i l'economia del mo
nestir es mantingué en un estat força satisfactori, la Pesta Negra del 1348 suposà 
ja una davallada radical. 

2. Apèndix, dd. 3 i 5; J . E . MARTÍNEZ FERRANDO, Fray Guillermo de Ferrera, 
abad del monasterio de Santes Creus y sus diferencias con Pedró el Cerimonioso; 
"Hispània Sacra", V (1952), pp. 234 i 240-41. 
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Però aquestes calamitats no eren pas les úniques responsables 

de les dificultats econòmiques amb què s'enfrontà l'abadia al darrer 

terç del segle xrv; cal afegir-hi encara els subsidis extraordinaris per 

a les nombroses guerres del rei Pere el Cerimoniós, la malvolença 

dels nobles veïns, font de nombrosos plets, i, sobretot, la greu crisi 

interna —crisi d'autoritat— que sofrí el monestir entorn a l'any 

1370. Aquest any una bona part dels monjos es declarà contra el 

seu abat, fra Guillem de Ferrera, i interposà un plet contra ell a la 

cort pontifícia, acusantlo de malversació dels béns del monestir; 

els monjos rebels es veieren sostinguts per sotamà pel rei Pere el 

Cerimoniós, que no amagava la seva antipatia contra l'abat Ferre

ra; el plet, llarg i costós, no conclogué de fet sinó amb la mort de 

l'abat el 1375. No cal dir que la manca d'una autoritat reconeguda 

per tots degué repercutir sensiblement en la bona marxa adminis

trativa del cenobi, tan necessària en una època difícil com era 

aquella 3 . 

E n morir l'abat Ferrera, el monestir, segons el dir del rei Pere, 

estava empobrit. Segurament no afavorí la seva recuperació l'erec

ció de les muralles a partir d'aquesta data, entre 1375 i 1378, per 

voler exprés del rei Pere, que ja per aquesta raó havia topat amb 

l'abat Ferrera, que no volia construir-les, en part perquè eren alie

nes a l'esperit cistercenc, en part perquè el monestir no estava en 

condicions d'emprendre una obra tan costosa4. 

E l 1387 els deutes devien tenir el monestir tan endogalat que, 

en pujar al tron Joan I, els els condonà, per evitar, digué, la vergo

nya que un monestir com aquest morís durant el seu regnat 5. 

Si hem de creure el testimoni de l'abat Dalmau, potser una 

mica exagerat perquè tractava d'obtenir rebaixes dels pagaments a 

fer, poc després de prendre possessió, el 1405, les rendes amb prou 

feines bastaven per a sostenir la comunitat i els hostes que acudien 

al monestir; Santes Creus, deia, estava endeutat "fins a no poder 

respirar"; els deutes ascendien a 8.000 florins, dels quals el mones

tir havia de pagar interessos o pensions anuals als diversos credi-

3. JL, E . MARTÍNEZ FERRANDO, Fray Guillermo de Ferrera, pp. 241 i ss. 

4. Ibidem, pp1. 235-36, 2 4 2 i 247-48; C. MARTINELL, El Monestir, pp. 7 6 i 
152-155. 

5. C . MARTINELL, El Monestir, p. 77. 
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tors 6 ; el deute era important, però no hauria estat ruïnós sí no ha

gués estat per les escasses disponibilitats en efectiu del monestir-

D'altra banda la indisciplina que s'havia fet patent en la re

bel·lió contra l'abat Ferrera al 1370 continuava arrelada al monestir. 

L a desobediència, segons informava el rei Martí al Papa, s'havia 

ensenyorit de Santes Creus 7 . 

Aquesta era la situació a l'abadia en morir l'abat Andreu Porta, 

el 26 d'abril de 1404 8 , i en obrir-se el període de seu vacant, que 

es resolgué amb el nomenament de fra Bernat Dalmau 9 . 

E l 30 d'abril, poc després de saber la notícia de la mort de 

l'abat Andreu Porta, el rei Martí escriví personalment al Papa per 

demanar que l'abadia de Santes Creus fos confiada a fra Bernat 

Dalmau, conseller seu i lloctinent de la capella re ia l 1 0 ; Bernat Dal

mau era doctor en decrets i home assenyat, virtuós i de bons cos

tums; per raó del seu càrrec a la capella reial, el rei Martí, tan pie

tós i tan afeccionat a les cerimònies religioses, el coneixia bé. E l 

mateix 30 d'abril el monarca adreçava cartes a nombroses persones 

que es trobaven a la cort pontifícia per tal de recomanar-los l'afer 

del nomenament de Bernat Da lmau 1 1 . Uns eren catalans o arago

nesos, com Francesc d'Aranda, donat de Portaceli 1 2, Antoni Cirera, 

6. Apèndix, d. 4 i 5. 

7. Apèndix, d. 2. 

8. E . FORT I COGUL, Notícies històriques de Santes Creus (Ms. Baluze 239 
de la Bib. Nal. de París), "Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliogràfico", 11-17 
(1963), p. 304. 

9. Sobre Santes Creus en aquesta època cf. E . FORT COGUL Bernardo Dal
mau, abad de Santes Creus (1404-1412), "Boletín Arqueólógico" (Tarragona), L l i 
(1952), pp. 244-255; F . A . MIQUEL, Santes Creus i el Cisma d'Occident, "Santes 
Creus.. Bol. del Arch. Bibl.", 1-8 (1959), pp. 329-337; idem, Santes Creus i el rei 
Martí, ibidem, 11-17 (1968), pp. 288-294. 

10. A C A (=Arxiu de la Corona d'Aragó), C (=Cancelleria), reg. 2292, f. 48r-
v. L a carta del Papa apareix citada en aquestes cartes però no és en aquest registre 
de Papalia. Degué ésser copiada en alguna altra secció de la cancelleria i de mo
ment no l'he trobada. 

11. Ibidem. 

12. Francesc d'Aranda, cavaller aragonès que havia entrat en religió era a 
Avinyó, al servei del Papa, des del 1402, any en què hi havia anat com' a ambaixa
dor del rei Mart í : MARTÍN DÉ ALPARTTLS, Chronica Actitatorum temporibus domini 
Benedictí XIII, edició i apèndix documental de F . EHRLE, Paderborn, 1906, ppt 330¬
331; el 1403 havia col·laborat en la fuga del Papa del palau d'Avinyó, on vivia 
assetjat pels avinyónésos i els dardenals rebels: ibidem, p. 140. 
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"panicer" del r e i 1 3 , el bisbe de L l e i d a 1 4 , l'abat de Ripol l 1 5 , l'abat 

de Sant Joan de la Penya 1 6 , Francesc de Blanes 1 7 , Joan R o m à 1 8 , 

i Bernat Centelles, procurador reial a la cort papal; altres eren car

denals amics: el cardenal de Saluces 1 9 , el cardenal de Viviers 2 0 

i el cardenal d'Albano 2 1. 

Vint dies després el rei tornava a insistir sobre el mateix tema 

en cartes adreçades al Papa i als personatges citats; però ara afegia 

que enviava especialment a Avinyó per a aquest afer Tomàs de 

Cotlliure, doctor en decrets va lenc ià 2 2 . E l memorial confiat a aquest 

ambaixador té un gran interès: el rei hi assenyala Testat de "deso

lació" en què es trobava el monestir, tant en el terreny material com 

en l'espiritual, i cita algunes de les causes que havien portat a 

aquesta situació; entre elles destaca la "diversitat e contençó de ab-

bats, mal regidors e administradors", que, creiem, és una referència 

a l'època de l'abat Ferrera i a les acusacions llançades contra ell. E l 

monarca fa referència també, però de passada només, a les calami-

13. E l 17 d'abril de 1404 havia estat enviat com a ambaixador al Papa: A C A , C , 
2292, ff, 45r.-47v. Aquest mateix Antoni Cirera formà part d'una ambaixada, junt amb 
l'abat de Ripoll i Joan d'Abella, que fou enviada pel rei Martí a Castella el 1407: A C A , 
C , reg. 2250, ff. 140v-141v. 

14. E l mateix any 1404 el bisbe de Lleida, Francesc Sagarriga, fou enviat 
per Benet X I I I amb altres dos personatges, com a ambaixador al Papa de Roma: 
ALPARTILS, Chronica, p. 147. 

15. L'abast de Ripoll havia acudit sovint a la cort papal d'Avinyó com a ambai
xador del rei Martí, per ex. de 1399 a 1401: ibidem, pp. 126, 279-280 i 293-294. 

16j E r a vice-rector i cubiculari, és a dir, cambrer, de la cambra papal: ibidem, 
pp. 142-143. 

17. E r a doctor en drets, conseller i promotor de la cort reial. E l gener del 
1400 el rei Martí havia sol·licitat per a ell al Papa el càrrec d'ardiaca major de la 
seu de Lleida; ibidem, p. 322. Era a la cort pontifícia d'Avinyó almenys des de 
1401: ibidem, p. 124. A finals de 1404 i començament de 1405 actuava com a sots-
coliector de la cambra apostòlica a rarxidiòcesi de Tarragona: D . GIRONA LLAGOS
TERA, Itinerari del rei En Martí (1396-1410). "Institut d'Estudis Catalans. Anuari", 
V (1913-1914), p. 569. Cf. també més endavant en aquest hiateix treball. 

18. E r a al costat de Benet X I I I , almenys des del 1402: ALPARTILS, Chronica 
p. 135. Ostentava el càrrec de cambrer del Papa: A C A , C , reg. 2213, f. 21v. 

19. E r a Amadeo de Saluces; ALPARTILS, Chronica, p. 40. 

20. E r a Joan de Brogny. vice-canceller del Pap"a; ibidem, p. 142, n. 2. 

21. E r a Nicola de Brancaccio: ibidem, p. 101,. 

22. A C A , C , reg. 2292, ff. 52r-v. L a carta a F . Aranda: Apèndix, d. 1. L a 
carta al Papa és mencionada a la carta adreçada a Francesc d'Aranda, però no fou 
registrada al mateix registre 2292 i de moment no l'he trobada. Quatre anys abans, 
el 1400, Tomàs de Cotlliure havia portat a terme una altra ambaixada, llavors a 
Navarra, per afers del Cisma: ALPARTILS, Chronica, pp. 317-321. 
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tats naturals, que en altra ocasió destacarà, però ara posa l'accent 

en la responsabilitat del factor humà per raons òbvies: en valorar-lo 

com a causant del desastre posa de manifest la importància de 

l'elecció de la persona que ha de regir el monestir i que ha de posar 

remei als mals que l'arruïnen. L a persona adequada és, naturalment, 

el candidat del rei: fra Bernat Dalmau. E l rei Martí tenia plena con

fiança que fra Bernat Dalmau posaria en ordre el monestir. E l ma

teix monarca es proposava d'ajudar-lo en aquesta tasca residint a 

Santes Creus una bona temporada quan fos a Catalunya, a fi de 

disposar el que fos necessari per a la restauració del cenobi, propò

sit que no arribà a complir 7 3- Per endavant, el rei demanava al Papa 

una mesura que li semblava necessària, la supressió d'algunes pa-

vordies i oficis que havien estat la causa, segons el rei, de la "deso

lació" i "destrucció" del monestir, probablement per les desavi

nences amb els abats. Creiem, en efecte, que hom pot lligar aquesta 

acusació contra els pavordes amb la referència en el mateix memo

rial a les "contencions" dels abats, que ja hem comentat. 

D'altra banda, el monarca desitjava també que fos Bernat Dal

mau el nou abat de Santes Creus perquè a aquesta dignitat anava 

lligada la de capellà major de la capella reial, càrrec de la màxima 

importància per a un monarca tan clerical com fou el rei Martí. 

Martí "lo eclesiàstic", el que, segons la croniqueta del seu regnat, 

oïa tres misses cada dia, deia les hores com un prevere i es preocu

pava pels ornaments de les esglésies, especialment de la seva caper 

lla 2 4 , remarcava en el memorial de l'ambaixada al Papa la delicada 

missió del capellà reial, que havia de tenir cura de les seves relí

quies, de dir les hores amb ell i de donar-li la comunió (notem el pa

ral·lel amb les "aficions" del rei que enumera la croniqueta). E l mo

narca s'hauria sentit incòmode si un estrany hagués ocupat el càr

rec; en canvi fra Bernat Dalmau, que ja era el lloctinent de capellà 

major des del 1397 2 5 , era persona coneguda del rei i era el succes

sor natural de l'anterior abat en les seves dignitats. Cal tenir en 

compte, en efecte, que la comunitat de Santes Creus triava per al 

23. Des que pujà al tron fins a la seva mort no estigué mai a Santes Creus: 
F . A. MIQUEL, Santes Creus p. 294. 

24. Crònica del regnat de Martí I, transcripció, introducció i notes de F . P . V E -
RRIÉ, Barcelona, 1951, p. 19. 

25. F . A. MIQUEL, Santes Creus, p. 289. 



138 

càrrec de lloctinent de capellà major del rei un monjo dels més no

tables, en atenció que era després un dels candidats més ben situats 

per a la successió d'aquesta abadia o d'una altra de la mateixa 

orde 2 6 . 

Afegia el rei Martí en el memorial que comentem que feia 

temps que reservava Bernat Dalmau per a l'abadia de Santes Creus 

i que per aquesta raó no havia demanat per a ell l'abadia del mo

nestir de Roda, que havia quedat vacant dues vegades, ni tampoc 

l'abadia de Sant Bernat de València, que també havia estat vacant. 

Ara que es presentava l'oportunitat, el rei recordava al Papa que li 

havia promès, quan l'havia visitat a Avinyó, que afavoriria la pro

moció de fra Bernat Dalmau, que el rei li havia recomanat singu

larment. 

E l memorial s'ocupava després d'altres afers que ara no ens 

interessen, el dels "coronats" a València, la pertinença dels quals a 

la jurisdicció civil o eclesiàstica era molt discutida i era llavors 

qüestió molt important a causa de les bandositats de València, en 

les quals intervenien, segons sembla, persones d'aquella condició; 

s'ocupava també de la promoció d'Alfons de Tous i demanava un 

bisbe per a la capella reial, honor que el rei volia que recaigués 

en Miquel de Quintana de l'orde de Frares Menors 2 7 . 

E l Papa complagué el rei Martí en la seva petició: Bernat Dal

mau fou nomenat abat de Santes Creus. E l 2 de juliol la designació 

era ja un fet, però les butlles del nomenament oficial tardaren d'ar

ribar. A Avinyó hom exigia que abans Santes Creus pagués a la 

Cambra Apostòlica el que devia per la vacant del monestir- L'abat 

i la comunitat s'hi resistien al·legant la pobresa del cenobi. Segura

ment a precs de la comunitat, Martí l'Humà escriví una carta al 

Papa, el 9 d'agost, per tal d'exposar la deplorable situació econò

mica del monestir, que aquí el rei atribueix a les catàstrofes natu

rals de les quals hem fet esment abans, i per tal de demanar una 

26. E l predecessor de fra Bernat Dalmau en el càrrec da lloctinent de capellà 
major, fra Lluís Rull, fou promogut a l'abadia de Valldigna, filial de Santes Creus el 
1397 ( F . A. MIQUEL, Santes Creus, p. 288) ; quan Bernat Dalmau fou promogut, al 
seu torn, abat de Santes Creus el 1404, el rei demanà a la comunitat d'aquesta aba
dia que elegís un monjo dels més notables per a substituir-lo en el seu càrrec:D. G I 
RONA, Itinerari, pj. 549. 

27 . Apèndix, d'. 2\ 
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reducció de les quantitats exigides per la vacant i per la dècima així 

com una pròrroga per a llur pagament; assegurava el rei, exagerant 

una mica, que altrament els monjos es veurien obligats a abandor 

nar Santes Creus 2 8 . 

Hom degué arribar finalment a un compromís perquè el 26 

d'octubre el rei havia rebut ja les butlles de promoció a l'abadiat 

de Santes Creus a favor de Bernat Dalmau i les trametia a aquest 2 9. 

Abans d'aquesta data o poc després el monestir havia pagat a 

la Cambra Apostòlica el que devia en concepte de vacant i entre 

aquesta data i els primers dies d'abril de 1405 havia pagat també 

la dècima i el servei extraordinari que el Papa havia demanat per 

al seu viatge a Itàlia. Aquest subsidi havia estat demanat al mones

tir per Francesc de Blanes el mes de gener de 1405. Santes Creus 

s'havia negat primer a pagar-lo i fou sostingut pel monarca en aques

ta actitud 3 0 ; però finalment hagué de pagar. E l total pagat entre 

unes coses i les altres havia ultrapassat la suma de 3.000 florins, 

cosa que havia contribuït a agreujar la ja precària situació econò

mica de Santes Creus 3 1 . 

Per si això no fos prou, el sots-col·lector enviat pel rei a l'arque

bisbat de Tarragona, a fi de cobrar els drets pertanyents a la Cam

bra Apostòlica, que havien estat cedits en part al monarca pel Pa

p a 3 2 , havia exigit també a Santes Creus que tornés sis esclaus que 

el Papa havia donat al monestir; al·legava el sots-col·lector que el 

Papa havia cedit els esclaus citats en comanda i que, per tant, po

dia reclamar-los o fer-los reclamar quan volgués. E n el seu recurs 

al monarca, l'abat i la comunitat de Santes Creus asseguraven que 

la intenció del Papa no havia estat la de reservar-se el dret de re

clamar-los sinó la d'evitar que el monestir els pogués vendre. Altra

ment el monestir no hauria acceptat la custòdia dels esclaus, a causa 

28. Apèndix, d. 3. E l mateix dia el rei escriví al cardenal de Viviers, al bisbe 
de Mallorca i al de Lescar, a l'abat de Sant Joan de la Penya i a Francesc d'Aran
da per recomanar-los l'afer: A C A , C , reg. 2216, f. 28v. 

29. D . GIRONA, Itinerari, p. 560. 
30. Ibidem, p. 569. 
31. Apèndix, dd. 4 i 5. 

32. Havien estat cedits a Joan I pel papa Climent V H el 1393 per a l'expedi
ció a Sardenya durant tres triennis: A C A , C , reg. 1997, ff. 4r-15r<.. Aquesta conces
sió fou confirmada i prorrogada per un altre trienni, el 1397, pel papa Benet XUT 
a favor del rei Martí : A C A , C , reg. 2348, ff. 19r.-21it. 
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del risc que corria si fugien. L'abat i la comunitat de Santes Creus, 

que estaven tan necessitats dels esclaus a causa de la disminució 

dels vassalls del monestir per les mortaldats passades, demanaren 

que el rei confirmés la donació dels esclaus i que ordenés al sots-

col·lector que deixés d-inquietar els monjos per aquest motiu- L a 

carta, que s'ha conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, entre les 

del regnat de Martí l'Humà, fou datada només amb el mes i el dia: 

5 d'abril 3 3. Creiem, però, que podem datar-la, com la que comen

tarem tot seguit, amb força seguretat, a l'any 1405. Totes dues car

tes foren escrites poc després de la presa de possessió del nou abat, 

a la qual cosa la segona carta fa referència expressa. E l 5 d'abril de 

1404 encara no s'havia produït la vacant del monestir; per tant, cal 

fer avançar la data a l'any 1405; abonen aquesta hipòtesi la presèn

cia documentada del sots-col·lector de la Cambra Apostòlica a Tar

ragona a començaments del 1405, que ja hem comentat, les refe

rències al pagament de la vacant del monestir, de la dècima i, so

bretot, del subsidi per al viatge a Roma del Papa, demanat a Ca

talunya entre la fi del 1404 i el començament del 1405 3 4 . 

E l 17 d'abril, amb tota probabilitat del mateix any 1405, l'abat 

de Santes Creus hagué d'acudir novament al rei. L a Cambra Apos

tòlica demanava al monestir el pagament de la resta d'una vacant 

endarrerida,, la que hauria hagut de pagar el predecessor de Ber

nat Dalmau, que ascendia a més de 16.000 sous. E n la seva carta, 

que es conserva també a l'Arxiu de la Corona dVAragó, l'abat es 

queixava que el monestir estava arruïnat, ple de deutes, que hi 

havia feina, com ja hem dit, per a cobrir amb les rendes que que

daven les despeses ordinàries del sosteniment de la comunitat, que 

el deute del monestir ascendia, com ja hem comentat més amunt, 

a més de 8.000 florins, dels quals calia pagar interessos cada any. 

Afegia que, després d'haver pagat més de 3.000 florins a la Cambra 

Apostòlica, el pagament dels 16.000 sous exigits ara acabaria de 

portar a la ruïna el monestir- Demanava, per tant, que el rei escri

vís al Papa per sol·licitar que la quantitat exigida els fos perdonada 

o, si més no, reduïda i que, si això tampoc no era possible, almenys 

33. Apèndix, d. 4. 

34. ALPARTILS, Chronica, pp. 353-354. 
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hom els donés un terme de deu anys per efectuar el pagament per 

parts. Com abans havia fet el rei Martí amb el Papa, l'abat procu

rava commoure el monarca deixant entreveure la dramàtica possi

bilitat de l'abandó de l'abadia pels monjos, forçats per la indigèn

cia, en el cas que el seu prec no fos escoltat, i apel·lava al sentit de 

responsabilitat del rei, tot recordant-li l'obligació moral que tenia 

de protegir el monestir, fundat pèls seus predecessors i escollit per 

alguns d'ells per a custodiar llurs despulles 3 5 . 

Ignorem com concluí l'afer, però aquestes cartes ens demostren 

j a que la restauració econòmica del monestir, que havia de portar 

a terme Bernat Dalmau, no es presentava gaire planera. 

E n l'ordre espiritual i d'obediència, Bernat Dalmau no fou tam

poc gaire més afortunat, almenys en els primers temps: el 1406 al

guns monjos marxaren del monestir, amb l'excusa de fer un pele

grinatge a Santiago, sense la seva llicència, i es dedicaren a vaga

bundejar, amb gran escàndol de la gent i del rei Martí, que s'assa

bentà del fet a Perpinyà i escriví a Santes Creus tot seguit, el 30 

de gener, a fi que hom castigués els desobedients segons els esta

tuts de Forde 3 6 . 

L a tasca confiada amb tanta esperança a Bernat Dalmau, es 

revelava com a una empresa difícil, especialment en aquell moment 

de crisi general de l'Església. 

MARIA T E R E S A F E R R E R I M A L L O L 

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona 

35. Apèndix, d. 5. 
361 A C A , C , reg. 2182, f. 14r. 
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A P È N D I X 

i 

1404, maig, 22. València. 
E l r e i M a r t í m a n a a F r a n c e s c d ' A r a n d a q u e f a c i t o t e l q u e p u g u i 

p e r a c o n s e g u i r q u e e l P a p a n o m e n i B e r n a t D a l m a u a b a t d e S a n t e s 
C r e u s , t a l c o m e l r e i d e s i t j a . A c r e d i t a e l s e u a m b a i x a d o r T o m à s d e 
C o t l l i u r e , q u e p o r t a l e s i n s t r u c c i o n s s o b r e a q u e s t a f e r . 

ACA, C, r. 2292, f 52 r-v. 

Lo rey d'Aragó. 
Mossèn Francesch, nós, ab altra letra escrita de nostra mà, sup-

plicam al Sant Pare, axí com ja per altra semblant nostra letra li 
havem supplicat, que plàcia a la sua santedat vulla provenir aí reli
giós e amat conseller e loctinent de capellà major de la nostra capella 
micer Bernat Dalmau, doctor en decrets, monge del monestir de San
tes Creus, de la abbadia del dit monastir ara vagant. E com nós ha-
jam tant a cor que més no podíem que là dita provisió se faça al dit 
micer Bernat, com ho meresquen grantment los mèrits e virtuts de 
aquell e los bons serveys dignes de laor que.ns ha fets e fer no cessa 
de gran cor, per ço. ois pregam tan affectuosament com podem, així 
com ja per altra nostra letra vos havem escrit, e.us manam que façats 
extrem de poder ab lo Sant Pare e en altra manera treballets que 
nós obtengam d'açò nostre vot. E serà cosa de què.ns farets plaer e 
servey que molt vos agrahirem. E sobre açò havem dita nostra inten
ció e informat largament l'amat conseller nostre micer Thomàs de 
Cobliura, doctor en decrets, a la relació del qual a vós de nostra part 
faedora vos pregam e manam donets plenera fe e creença, axí com 
si nós personalment vos ho dehiem. 

Dada en València, sots nostre segell secret, a XXII dies de maig 
del any de la nativitat de nostre Senyor M COCC IIII . Rex Martinus. 

Dirigitur Ffrancisco d'Aranda. 
Sub simili forma fuit scriptum Anthonio Cirera, 

ídem. [Dominus rex mandavit mihi Guillermo Poncii]. Pro visa. 
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1404, maig, 22. València. 

M e m o r i a l d e l ' a m b a i x a d a c o n f i a d a a T o m à s d e C o t l l i u r e , e n v i a t 
p e l r e i M a r t í a l p a p a B e n e t X I I I . 

ACA, C, r. 2292, ff 52v,53v. 

Ço que micer Thomàs de Cobliura deu dir al Sant Pare de part 
del senyor rey per vigor de la creença que del dit senyor se.n porta. 
Guillermus secretarius. 

Primerament dirà lo dit micer Thomàs al dit Sant Pare que, axí 
com sap la sua santedat, lo monastir de Santes Creus és estat ab sobi
rana devoció per predecessors del dit senyor rey fundat e és estat dotat 
copiosament de moltes e grans rendes. Guillermus secretarius. 

ítem, com per moltes calamitats e senyaladament per diversitat 
e contençó de abbats, mals regidors e administradors és vengut quasi 
a desolació. Guillermus secretarius. 

Iem, com de gran temps enç/à per les dites occasions e altres 
lo dit monastir és vengut a tanta desolaciói e inobediència que no 
menys hi és necessària reparació en l'espiritual que en lo temporal. 
Guillermus secretarius. 

ítem, com per singular affecció que.l dit senyor rey ha al dit 
monastir entén (en) ab sobirana diligència en la reparació de aquell 
e per ço ha deliberat lo dit senyor fer residència personal en aquell 
per algun temps del any mentre sia en Cathalunya e fer̂ hi obrar 
amplament, com hi sia bé manester, e regonèxer e veure per quina 
guisa e manera se porà fer la reparació que hi és necessària. Gui
llermus secretarius. 

ítem, com abbat de Santes Creus tots temps és capellà major de 
la capella del dit senyor e té totes les sues relíquies e ab lo dit set-
nyor diu les hores contínuament e de la mà aquell reeb la santa 
comunió, segons que en la letra de la mà pròpria del dit senyor scrita 
al Sant Pare és largament contengut. Guillermus secretarius. 

ítem, com lo dit senyor, no veent bonament que per alcuna per
sona lo dit monastir puxa haver tan fàcilment deguda reparació com 
per provisió que d'aquell monastir sia feta a micer Bernat Dalmau, 
solemne doctor en decrets, conseller e capellà major del dit senyor, 
lo qual és molt honest, devot e prohom de bon seny, vertader reli
giós, molt agredable al dit senyor, per ço supplicarà lo dit micer 
Thomàs al dit Sant Pare que pilàcia a la sua santedat provehir al 
dit micer Bernat de la abbadia dessús dita, per lo qual lo dit senyor 
de gran temps ençà la ha desijada per les rahons dessús dites e per 
tal que contínuament estigués en servey del dit senyor. Guillermus 
secretarius. 

ítem, com per aquesta esperança no ha volgut supplicar lo dit 
senyor en favor del dit micer Bernat per la abbadia del monastir de 
Roda, del regne d'Aragó, la qual ha vaccat dues vegades, ne aytan-
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poch per la abbadia de Sent Bernat de València, la qual ha vagat 
una vegada. Guillermus secretarius. 

ítem, com lo Sant Pare sap la singular affecció que ha lo dit 
senyor al dit micer Bernat, com presencialment lo.y recomanà en 
Avinyó e promès lo dit Sant Pare haver en memòria la sua promo
ció e viceversa lo dit Sant Pare que-1 volgués hayer en memòria dient 
que ell lo col·locaria tantost que cas e loch hi fos, axí com ara és. 
Guillermus secretarius. 

ítem, dirà al dit Sant Pare totes coses que pareguen al dit micer 
Thomàs ésser profitoses e necessàries en obteniment de la dita ab
badia, segons e axí amplament e estesa com lo dit senyor La infor
mat e a ell apparrà fahedor. Guillermus secretarius. 

ítem, com certs officis e pebordries que són ,en lo dit monastir de 
Santes Creus sien en major part estades e sien causa e occasió! de la 
desolació e destrucció del dit monastir, supplicarà lo dit micer Tho-
màs al dit Sant Pare que li plàcia desfer e revocar les dites pebor
dries e officis com en altra manera seria molt diffícil e quaix impos
sible que-1 dit monastir pogués haver reparació alguna. Guillermus 
secretarius. 

ítem, supplicarà al dit Sant Pare lo dit micer Thomàs qíue li 
plàcia provenir fer prestament com sia molt expedient e necessari 
al ben públich de la ciutat e regne de València, assats per bandosi-
tats tribulat, provehir sobre.l fet dels coronats, segons la informa
ció' que se-n porta dels jurats de la ciutat de València. Guillermus 
secretarius. 

ítem, supplicarà al dit Sant Pare lo dit micer Thomàs de part 
del dit senyor que plàcia a la sua santedat haver per recomanat mi
cer Alfonço de Thous en beneficiar4o en l'esgleya de Déu per tal 
guisa que se.n puxa honorablement sostenir e encara en son cas e 
loch en dignitats e prelatures dins la senyoria del dit senyor r,ey. 
Guillermus secretarius. 

ítem com lo dit senyor hage gran necessari un bisbe per la sua 
capella, segons que ell e los seus predecessors han acostumat haver, 
e sobre açò diverses vegades hage scrit de la sua mà al dit Sant 
Pare supplicant que volgués dar lo bisbat de vila d'Esgleyes,, de pre
sent vagant, en lo regne de Sardenya, o qualsevol altre títol, a frare 
Miquel de Quintana, del orde dels Frares Menors, per ço que en la 
sua capella de prelat pusque servir, a la promoció del qual frare Mi
quel lo dit senyor s'és mogut de son propri voler e ha gran cor per 
molts esguarts ja largament al dit Pare Sant escrits. E d'açò suppli
carà lo dit micer Thomàs de part del dit senyor rey al dit Sant Pare. 
Rex Martinus. 

Dominus rex mandavit mihi Guillermo Poncii. Pro visa. 
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1404, agost, 9. Scala Dei 
E l r e i M a r t í d e m a n a a B e n e t X I I I q u e r e b a i x i l a q u a n t i t a t e x i 

g i d a p e r l a v a c a n t d e l ' a b a d i a d e S a n t e s C r e u s i p e r l a d è c i m a i q n e 
c o n c e d e i x i u n a p r ò r r o g a p e r a l l u r p a g a m e n t , t e n i n t e n c o m p t e l e s 
d i f i c u l t a t s e c o n ò m i q u e s d e l m o n e s t i r . H o m h a v i a d i t a l r e i q u e l a 
c ú r i a p a p a l n o v o l i a e n v i a r l e s b u t l l e s d e l n o m e n a m e n t d e f r a B e r 
n a t D a l m a u s i a b a n s n o e r a p a g a d a l a v a c a n t . 

A C A , C, r. 2216, f 28r. 

En mal estat de conservació. 
Abbatis Sanctarum Crucum 

Sanctissime ac beatissime pater, informati fuimus quod bulle et 
alia necessària religioso et dilecto consiliario et capellano maiori 
nostre capelle fratri Bernardo Dalmacii, decretorum doctori, abbati 
monasterii Sanctarum Crucum, nequeent còmode expediri quousque 
abbas ipse vaccantem camere apostolice, ut dicitur, debitam persol-
verit. 'Cum autem, clementissime pater, monasterium antedictum, 
prout placuit Altissimo, tam ob morta [litates], di[luvium] aquarum 
et alia infortunia que sibi ab aliquibus citra temporibus advenerunt 
ad [...]nto[...dirni]nutionem hominum et vassallorum ac reddituum 
et iurium ipsius, quod eius m[on]achi (vix] [possent] ex ipsis red*-
ditibus sustentari, quinymo, nisi de subscripto remedio per cle[men-
tiam] vestram ipsi m[onasterio] succurratur, opportebit eos, quod 
displicenter referimus, monasterium ante dictum deserere.[ ] 
suam, clemencie vestre supplicamus humiliter et ex corde quatenus 
vaccantem per ipsum abbatem cfamore] debitam ad texacionem de-
cime de gratia speciali dignamini reducere et tornaré sibi [ ] vi-
delicet partem per sanctitatem vestram nunc petitam, ut dicitur, 
prorrogaré ipsi que abbati, qui officialis nostri [...] supplicacionis 
nostre huiusmodi misericorditer indulgere quatenus benediccionem in 
capella nostra [...] moris non obstante quocumque statuto apostolico 
in contrarium edito súper istis supplicacionibus [dignamini] miseri
corditer dispensaré ista et enim elementissime pater que cordialiter 
diversis res [...] reputabimus gratie singularis indeque referimus vestre 
beatitudine gratiarum uberes acciones. Almam [personam vestram 
regimini] universalis ecclesie preelectam conservaré dignetur Altis-
simus per tempora longiora. 

[Datum in monasterio de ScalaJ Dei, sub nostro sigillo secreto 
nona die augusti anno a nativitate Domini millesimo OCCC [quarto]. 
Rex Martinus. 

[ ] 
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[1405], abril, 5. Santes Creus. 
L ' a b a t i l a c o m u n i t a t d e S a n t e s C r e u s e s q u e i x e n a l r e i M a r t í 

p e r q u è e l s o t s - c o l l e c t o r d e l a c a m b r a a p o s t ò l i c a a T a r r a g o n a e l s e x i 
g e i x l a r e s t i t u c i ó d e s i s e s c l a u s q u e e l P a p a h a v i a d o n a t e n c o m a n d a 
a l m o n e s t i r ! ; a l · l e g u e n q u e e l P a p a f é u l a d o n a c i ó e n f o r m a d e c o m a n 
d a a f i q u e e l m o n e s t i r n o e l s p o g u é s v e n d r e , p e r ò n o p a s p e r q u è t i n 
g u é s i n t e n c i ó d e r e c u p e r a r - l o s . D e m a n e n q u e l a d o n a c i ó s i g u i c o n f i r 
m a d a s e n s e l i m i t a c i o n s i q u e * e l s o t s - c o l l e c t o r n o eltà i n q u i e t i m é s . 

A C A , C , c. r. de Martí I, caixa 9, n.° 35. 
Original en paper, de 28x29 cms. Restes de segell al revers. Està rose
gat en diversos punts, però l'escriptura no ha quedat afectada. 

Molt excel·lent e molt poderós príncep e senyor, 
amb tota aquella hu

militat, honor e reverència que.s pertany, notifficam a la vostra molt 
alta senyoria que avem reebuda una letra de part del sotscollector, 
per vós, senyor, diputat en la ciutat e arquebisbat de Tarragona per 
collir los béns e drets pertanyents a la cambra apostolical, expressa
ment manant a nosaltres en aquella, de part de vostra gran excel·lèn
cia, que li restituiscam alguns catius, VI en nombre, que lo Papa nos 
ha donats, dient lo dit sotscollector que aquells tenim en comanda, 
res tituidós a voluntat e beneplàcit del Papa, la qual cosa, molt alt se
nyor, jatssessie que estigué axí appariència com diu lo dit sotsco
llector, emperò està en veritat que la entenció e lo voler del Papa fon 
que los dits catius fossen pérpetualment del monestir, mas près 
aquesta cautela de la dita comanda per tal que no.ls poguéssim ven
dre ni alienar e no per entenció que jamés ell los agués a cobrar, car 
en altra manera no.ls li aguérem presos en comanda ni-ns fórem me
sos a perill de guardar-los-hi E no duptets, senyor, que no.ns ha do
nats los dits catius franchs, que no.ls li ajam bé pagats a VI vegades 
més que no valen, car entre unes coses e altres, passats tres mília 
florins naguts dins breu temps, en tant que lo monestir n'està vuy 
en mal partit, endeutat hi encarregat fins à no poder respirar. Per 
què, molt alt príncep e poderós senyor, ab tota aquella humilitat 
que podem, supplicam vostra gran clemència e benignitat que vu-
llats fer cessar la dita requesta e demanda feta a nosaltres per lo 
vostre dit sotscollector, inhibint aquell e a son principal per vostres 
letres que d'aquí enant no.ns enquieten sobre aquesta matèria. E 
més avant plàcie a la vostra real magestat, per contemplació de nos
tre senyor Déus, de confirmar-nos la dita donació e fer aquella de 
nou de gràcia special, per molt necessària servitut de aquest vostre 
monestir, e serà cosa, molt excellent senyor, de la qual farets agra-
dablle servir a nostre senyor Déus e a nosaltres servidors seus e vos
tres, singular gràcia e mercè, per la qual romandrem molt més obli
gats en nostres oracions de pregar Aquell ab major instància per la 
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salut e pròspera successió de la vostra real majestat e gran senyo
ria, la qual nostre senyor Déus vulle mantenir e conservar sota la 
sua gràcia e protecció per lonch temps ab creximent de vostra real 
corona. 

Scrita en lo vostre devot monestir de Santes Creus a V del mes 
de abril. 

Senyor, de part dels vostres servidós e sotmesos qui, besant vos
tres mans e peus, se recomanen en vostra gràcia e mercè, abbat e 
covent del vostre monestir de Santes Creus. 

Al revers de la carta, l'adreça; Al molt excel·lent e molt poderós 
príncep e senyor lo senyor rey. 

5 

fl405], abril, 17. Santes Creus. 

L'abat de Santes Creus demana al rei Martí que intervingui prop 
del Papa a fi que els 16.000 sous que el monestir deu a la Cambra 
Apostòlica a causa d'una vacant endarrerida, els siguin perdonats 
en tot o en part, o, almenys, els sigui concedit un terme de deu anys 
per al pagament. Al·lega que el monestir està en una situació eco
nòmica molt difícil i que darrerament ha hagut de pagar ja més de 
3.000 florins al Papa en concepte de la darrera vacant de l'abadia, 
de les dècimes i del servei especial. 
ACA, C, c.r. del rei Martí I, caixa 7, n.° 1.384. 
Original en paper de 27'5Qx28 cmsj; restes de segell al revers. Estan 
trencats els cantons superiors dret i esquerra i l'inferior esquerra, 
afecta poc l'escriptura. 

Molt a[lt prín]cep e victoriós senyor, 
a la vostra molt alta senyoria 

humilment ab sobirana honor e reverència notiffich que com yo sia 
stat assats novelament provehit de aquest vostre monestir de Sentes 
Creus, e haja trobat aquell molt endeutat e encarregat de més de 
VIII m. florins, dels quals o de la maj,or part de aquells fa interès e pen
sió cascun any a diversos creedós; e no res menys és molt atenuat e 
diminuít en les sues rendes e vassalls per moltes rahons, les quals 
no poria recomptar sens gran enug de vostra senyoria: és axí mateix 
dirruït e no poch en sos edifficis, axí dins com de defora, los cas
tells, granges e cases de aquell totalment venen a menys e s'enderr 
roquen que no pot hom suplir per segona manera a fer-hi alguna 
reparació, hans venen a total destrucció; e en tant és vengut a 
menys que ab gran difficultat pot respirar e supplir als càrrechs de 
la vida comuna dels presents que ací som dedicats al servir de nos
tre Senyor e dels hostes que nunqua çessen en gran abundància; e 
ultra los damunt dits càrrechs incomportables dins fort breu temps 
he hàlits a pagar a nostre senyor lo Papa e als cardenals passats tres 
mília fflorins entre lo comú servey a ells degut per rahó de la dar-
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rera vagant del dit monestir e la dècima e subsidi novellament im
posat per lo Sant Pare. Axí mateix, ultra les damunt dites quanti
tats dels llim. fflorins, hara de present, ab molt gran instància, lo 
dit nostre Sant Pare o sos officials demanen a mi e al dit monestir 
una resta de la vagant deguda a ell per mon predecessor immediat 
de quantitat de més de XVIm. sous. Hon, com per esguart dels da
munt dits càrrechs e altres molts, als quals de necessitat lo dit mo
nestir no pot defalir, sia imposible de pagar la dita resta, sense que 
lo monestir no.n hagués dapnatge irreparable, per ço, molt excel·lent 
senyor, per haver e aconseguir sobre aquesta demanda de la dita 
resta algun consell, favor e hajuda de vostra molt gran clemència 
e pietat recórrech, genolls ficats, a vostra molt alta senyoria e real 
magestat humilment e devota supplicant a aquella que li plàcia ha
ver compassió de aquest seu pobbre monestir, prenent ab gran esforç 
e virtut aquest fet, e vule supplicar affectuosament de part sua al 
dit nostre Sant Pare que de gràcia especial li plàcia relaxar al dit 
monestir la dita resta, a ell e als cardenals deguda,, en tot o en par
tida o almenys partir e divisir aquella en X annuals solucions o en 
tals pagues que lo dit monestir ho puxe conportar; e com açò, molt 
excellent senyor, lo dit nostre Sant Pare, per contemplació de vostra 
senyoria, no vule fer, certifich-vos de tot cert que lo dit vostre mo
nestir és perdut e acabat en gran partida, de la qual cosa me des-
carrech denant Déu e vostra real magestat, de la qual és enterès e 
no poch, com vós, senyor, siats singular deffenedor, protector e con
servador del dit monestir e dels béns de aquell, axí com vostres 
predecessors de gloriosa memòria affectuosament ho són stats e per 
mils demostrar la gran devoció e affecció que ells han haüda al dit 
monestir han decorat e ennoblit de insignes sepultures aquell, hon 
són magnífficosament soterrats e sebolits los sant cossos de aquells, 
per los quals se fa contínua memòria en lo dit monestir e farà men
tre a Déu plàcia que lo covent hic puxa viure; e de açò farà agra
dable servir a nostre senyor Déu e a nosaltres, servidós de Aquell, 
singular gràcia e mercè vostra molt alta senyoria, la qual la santa 
Divinitat mantinga per lonch temps ab compliment de desigs e vic
tòria de sos enemichs. 

Scrita en lo vostre monestir de Santes Creus a XVII d'abril. 
Senyor, lo vostre humil orador e servidor, qui besa vostres mans 

e peus molt humilment, se recomane en vostre gràcia e mercè, l"ab-
bat del vostre monestir de Sentes Creus. 

Al revers de la carta, l'adreça: Al molt excellent príncep e pode
rós senyor lo senyor rey. 

Nota de cancelleria contemporània: Abbas Sanctarum Crucum 
supplicat quod dominus rex intercedat pro eo ad dominum Papam 
súper XVIm. solidis ab eo petitis quod impetret gratiam vel tempus 
condecens, cum monasterium sit pauperrimum. 

Nota moderna; Visto. 



RECORD DE JOSEP VIVES I MIRET 

Hem tingut una estreta amistat amb el senyor Vives i Miret, el 

qual vam conèixer a través d'altres amics. Sovint separats per les 

nostres respectives feines pro pane lucrando, havíem pogut anusar 

un epistolari interromput durant uns anys. 

Vives i Miret fou un home extraordinari que conreava dife

rents activitats espirituals. Potser la més coneguda, la que ha tingut 

més transcendència, ha estat l'arqueologia. L a seva descoberta so

bre les obres realitzades per Reinard des Fonoll, artífex angles vin

culat a Catalunya, on va treballar fins a la seva mort, prop de qua

ranta anys embellint i edificant esglésies, palaus i cenobis, ha estat 

prou discutida i comentada. L a tenacitat de Vives i Miret, en 

aquest aspecte, és d'un mèrit extraordinari, capaç per ell mateix de 

destacar tota una vida. 

Menys conegut, potser, és el Vives i Miret folklorista i musi

còleg. Fou molt amic del mestre Enric Morera, el qual havia posat 

música a una cançó que Vives havia fet sota el nom de L'Arxki de 

L· cortesia, i que era una rèplica mordaç i encertada de Factitud 

dels homes de Ponent i d'aleshores, quan arribaven a casa nostra. 

L'obreta, amb solta i sentit, era cantada pels homes de "Cata

lunya Nova", en aquells temps en què cantar una cançó de protes

ta, com avui diríem, no semblava un pecat massa gros. 

Vives i Miret, era un deliciós poeta i un gran folklorista. Re

cordem amb alegria aquelles nits inesborrables quan després del 

cafè habitual passejàvem plegats pels barris de Jonqueres o de la 

Seu, mentre ell ens explicava —com una lliçó magistral— alguns 

aspectes de la urbs pretèrita que nosaltres desconeixíem en els anys 

trentes d'aquella Barcelona que ell estimava tant. 



150 

Eren els primers temps del G.A.T.C.P.A·C, temps heroics en 

tots els sentits, i també, com sempre, favorables a tota mena d'ar 

ribismes. 

Vives i Miret fou un home cortès, polidíssim, d'una extraordi

nària elegància espiritual. Gran excursionista, aprofitava les seves 

sortides, que feia sovint sol, sense altra companyia que la del seu 

gos, per a copsar aspectes folklòrics poc coneguts i potser absoluta

ment inèdits. 

Veritable erudit, muy leído com diria Cervantes, ens va mos

trar el món meravellós de la literatura i de la música en les seves 

expressions més enlairades. Pel seu guiatge —d^scretíssim— vam 

aprendre a estimar Beethoven, que sempre ens havia semblat mas

sa difícil. Ens descobria els clàssics grecs i llatins i els nous valors 

que aleshores apareixien a Europa. L i agradava de viatjar, de conèixer 

terres; ens explicava aspectes urbanístics dels països del nord d'Eu

ropa; havia estat també a Grècia, potser perseguint el rastre dels 

déus mitològics a través de les ruïnes hel·lèniques. Els anys han es

borrat de la nostra memòria moltes d'aquelles converses, però d'al

tres les recordem com si avui encara les visquéssim. 

L a feina habitual va portar-lo a Madrid, a contracor, des d'on 

sentia l'enyorança de la terra, i de les pedres venerables de Santes 

Creus que ell tan bé coneixia i estimava. Ens explicava, indignat, 

com el nostre Cerimoniós, enutjat amb el cenobi cistercenc, havia 

manat injustament d'escanyar l'aspecte extern del famós monestir 

amb l'excusa d'unes fortificacions que semblaven, almenys, inopor

tunes. Era home de paraula encertada i concisa que sabia expres

sar les idees amb pocs mots, amb quatre pinzellades. 

Vam tenir la sort de visitar-lo a Madrid, repetides vegades, tot 

aprofitant els nostres viatges de negocis. L a Guerra Civil ens va se

parar i passaren molts anys sense saber res d'ell, ni on vivia. Vam 

retrobar-nos —per carta— gràcies al senyor Eufemià Fort i Cogul, 

que, sense saber-ho, era amic de tots dos. 

Encara aleshores ens va sorprendre amb els seus coneixements 

de la ceràmica llevantina; coneixements que la seva posterior estada 

a València havia d'acréixer; d'aquella estada va sortir-ne un deli

ciós llibre de poemes. 

Últimament Vives i Miret estava força delicat; ens escrivia 
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dient-nos que l'estat de la seva salut no marxava gaire llatí; ens ins

tava que anéssim a Barcelona. Tots els amics n'estaran contents, 

—ens deia. Vós igual què jo —seguia—- heu estat un rodamón de 

la feina; Barcelona, ja no és la mateixa que recordeu. Tot és can

viat i no podem fer-hi res, però veniu; us esperem amb els braços 

oberts com sempre. 

Nosaltres feia temps que també ens delíem per veure'l,i,per fi, 

arraconant una mica la nostra feina, poguérem fer un viatge a Bar

celona. Una nit memorable va reunirnos a sopar amb Fort i Cogul 

i les mullers, i parlàrem llargament de les nostres coses, fent un 

resum de trenta-cinc anys de la nostra vida. Encara, abans de mar

xar, vam poder dedicar-li una tarda sencera a casa seva, on va mos¬

trar-nos una pila de microfilms referents a Santes Creus, la nina dels 

seus ulls; va mostrar-nos llibres nous relligats amb elegància i vam 

recordar i reveure una pila de gent ja desapareguda. Vives i Miret 

era un anecdotari vivent sempre renovat. L a tarda de Setembre era 

calitjosa, però la seva conversa refrigerà el nostre esperit. Semblava 

feliç, rejovenit, optimista; però no gaire temps després ens escrivia 

una carta plena de melangia. Als homes de la meva generació, se'ns 

acaba la corda, deia, i s'endevinava cansat; havia treballat i lluitat 

molt; cada vegada sovintejaven més les seves escapades que feia a 

la casa que tenia a Tarragona, prop del monestir de les seves pre

ferències. Mesos més tard moria a la clínica on van internar-lo a 

corre-cuita. 

Encara, uns mesos abans de morir, Vives i Miret, havia llegit 

i comentat benèvolament un llibre nostre, una novella de costums 

barcelonins que nosaltres havíem fet, potser emportats per la dè

ria d'escapar una mica a la tècnica rutinària de cada dia, que és 

la nostra feina. 

E n retornar-nos l'original, ens deia; "Mig novel·lista, mig me

morialista, crec que tenim amb vós l'home adient per a fer les me

mòries barcelonines que tanta falta ens fan des de 1914. Quan po

drem llegir-les?" —preguntava. 

Avui, més que les memòries barcelonines que Vives i Miret 

demanava i que ens plaurà de fer algun dia com un homenatge a la 

seva memòria ens caldria més aviat una biografia del malaguanyat 

amic. E n un món tan torturat com el nostre la lectura de la seva 
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vida i obra seria per a tots un bon sedant i un excel·lent estímul 
per les generacions que pugen. L a feina que cal fer no és curta 
ni planera, sinó plena de dificultats. Rellegir tota la seva obra i 
meditaria, examinar el seu nodrit epistolari, requereix temps, pa
ciència i una gran preparació. Potser no manca qui voldria i podria 
dedicar-s'hi. 

Conferenciant, escriptor i poeta, i recercador del passat; ar
queòleg, folklorista i musicòleg; veritable crític i coneixedor de 
l'art en tots els seus aspectes, Vives i Miret fou un gran huma
nista, un gran amic i també per a nosaltres un mestre, en molts 
aspectes. 

D'ell, no ens queda més que la melangia del seu record i la 
seva obra extraordinària. L a nova de la seva mort, ens va sotra-
guejar dolorosament, i ens aigualí les festes nadalenques d'aquell 
any dissortat. Hem quedat orfes de la seva amistat, del seu mes
tratge, però servem l'esperança de reveure'l algun dia. Al Cel el 
poguem veure. 

JOAQUIM F O L Q U E T I ASPABÓ 

Almendralejo (Extremadura). 



DEL MEU TRACTE AMB 
JOSEP VIVES I MIRET 

Vaig conèixer Josep Vives i Miret a l'estiu del 1954, en unes 

circumstàncies difícils de recordar. Un any abans ell havia iniciat 

els contactes amb Santes Creus i se li havia desvetllat l'interès en

vers la història i l'arqueologia del monestir. Això l'havia obligat a 

fer la coneixença del meu pare, Eufemià Fort i Cogul, i a lligar-hi 

una relació que havia d'esdevenir intensa i cordial. L a meva família 

passava els estius a Santes Creus des del 1942, amb una permanèn

cia de dos mesos i mig cada any; i, és clar, jo, que gairebé havia 

après de caminar i de parlar a Santes Creus, em considerava, en 

certa manera, santescreuí. E l 1954 havia acabat el batxillerat ele

mental; m'interessava la història i m'havia empassat tots els llibres 

sobre Santes Creus que havia tingut a l'abast. Havia acumulat, doncs, 

una quantitat respectable de dades, en perfecte desordre i amb manca 

absoluta de sentit crític. L a irrupció de Vives i Miret a Santes Creus, 

i les intencions específiques que l'hi menaven, provocaren una relació 

amb el meu pare i amb mi mateix que havia de durar dotze anys llargs. 

Vives i Miret havia fet cap a Santes Creus endut per una "es

peculació de tipus literari" a base de la qual pretenia de "copsar 

l'ambient i el sentit emocional del cenobi", com ell mateix confessà 

en un estudi que publicà a Montblanc el 1962. Ignoro si aquestes 

intencions el dugueren gaire lluny; suposo que no, perquè continua 

afirmant que aquell adagi "poc a poc anà transmutant-se en voler 

escatir el com i el què de la seva història", per tal com "els proble

mes que presentava la seva arqueologia eren tan apassionants que 

arribaven a constituir en mi una vertadera obsessió, deixant de ban

da les vel·leïtats literàries que allí m'havien portat". E l 1954 mateix 
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havia publicat els seus Versos de Tarragona, entre els quals hi havia 

un poema relacionat amb Santes Creus. Feia anys, quan vivia a 

València, havia escrit un recull que publicà posteriorment sota el 

títol d'Or i flama. Tota aquesta producció poètica, discreta i de valor 

ben escàs, restà sortosament estroncada quan el seu autor decidí de 

submergir-se del tot en l'arqueologia de Santes Creus, en una dedi

cació completa que havia d'ésser la darrera gran afecció de la seva 

vida. 

Aleshores, a Santes Creus, tota activitat que no fos agrícola o 

administrativa girava entorn de l'Arxiu Bibliogràfic; aquesta socie

tat tot just havia sortit d'una crisi gravíssima que havia amenaçat 

d'afectar-ne l'estructura i les finalitats específiques, i passava un 

moment d'eufòria i de redreçament. E l senyor Vives n'era soci des 

del 1952, però fins aleshores no hi havia col·laborat de manera ac

tiva. També per aquella època jo vaig començar a col·laborar a les 

tasques de l'Arxiu, sobretot pel que feia a l'organització material 

dels actes acadèmics i populars que omplien la festa anual de se

tembre- Aquella feina era plàcida i desproveïda de complicacions; 

els membres més conspicus de l'Arxiu solien passar una bona part 

de l'estiu a Santes Creus o bé hi feien estada cada final de setmana, 

com el meu pare. Per a mi, en realitat, esdevenia un dels escassos 

al·licients d'interès que m'oferia la llarga estada a Santes Creus, a 

part, naturalment, de les grans trapelleries pròpies dels quinze anys 

que acomplíem com calia amb els amics Joan Artigal i Francesc 

Ferran, de Santes Creus mateix. 

E l tracte incipient amb el senyor Vives —que així fou anome

nat sempre per tothom— resultà un altre poderós al·licient que ha

via d'esdevenir una veritable necessitat per a mi. L a presència d'un 

home que passava uns quants dies a Santes Creus, que es dedicava 

a escrutar les pedres del monestir, que del seu examen deduïa unes 

coses que en revolucionaven la història i els conceptes que jo havia 

trobat estereotipats als llibres i que, a més, no s'estava de comuni

car les seves cogitacions a un element jove com jo, empatxat lite

ralment de tota mena de tòpics sobre el monestir, em fascinà del tot. 

E m vaig arrecerar amb ell, me li vaig enganxar amb la confiança 

que em donava la relació cada vegada més cordial que ell tenia amb 

el meu pare i en vaig esdevenir company inseparable. Les preguntes 

que jo li feia obsessivament, les hipòtesis que ell començava a in-
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tuir i em confiava, els comentaris que fèiem, i una enorme dosi de 

paciència i de bona voluntat per part seva, fou l'origen d'una simpa

tia mútua que aviat esdevingué amistat, a desgrat que jo, aleshores, 

només tenia quinze anys i ell me'n duia trenta-set d'avantatge. 

Durant sis anys llargs, la meva relació amb el senyor Vives fou 

quotidiana, intensa i fecunda a la temporada que ell passava a San

tes Creus. Venia gairebé cada festa dels mesos d'estiu i, fins i tot, 

en d'altres ocasions com la setmana santa, la segona Pasqua o d'al

tres festes de la primavera. Passada la festa major de la localitat, és 

a dir, a la segona meitat de l'agost, venia a Santes Creus a passar 

uns quants dies, que comprenien la festa de l'Arxiu. Eren quinze 

dies o tres setmanes —no crec que mai la seva estada hagués arri

bat a un mes— que, per a ell, era la millor època de l'any. L a no*-

tícia de la seva arribada, que jo solia conèixer uns quants dies a 

l'avançada, representava un canvi absolut en els meus costums, per

què mentre romania a Santes Creus no em separava d'ell en les se

ves passejades pels claustres. Les nostres converses començaven a 

mig matí i eren interrompudes a l'hora de dinar; acabada la mig

diada eren represes fins que l'hora foscant ens feia arrecerar a la 

porta del monestir, al cafè o a la vorera de cal Saparó —la fonda 

Grau de Santes Creus— on residia sempre. Sovint, després de so

par, hom reprenia la tertúlia al cafè fins ben passada la mitjanit 

D'aquesta manera vaig ésser el company més inseparable del 

senyor Vives fins després del 1960. Vaig caminar centenars d'hores 

amb ell pel monestir i pels voltants, que jo coneixia pam a pam 

perquè feia més de tretze anys que m'hi arrossegava; vaig poder se

guir la gènesi de les seves idees i el plantejament global de la pro

blemàtica arquitectònica del monestir. No cal dir que jo era un 

dels elements més desvagats de la diguem-ne colònia estiuenca de 

Santes Creus; i el tracte amb el senyor Vives trasbalsà el concepte 

que jo havia arribat a fer-me sobre, què havia estat aquell monestir 

al qual tants anys d'estada m'havien fet estimar com a propi. Ningú 

no podia adonar-se, aleshores, que tot allò que el senyor Vives des

cobria, intuïa o simplement s'imaginava, havia d'arribar a replante

jar tota la història arquitectònica d'un dels monuments més impor

tants de Catalunya. E l senyor Vives sí que començava a sospitar, 

potser no prou conscientment, que tot allò conduiria a algun lloc 

important; i no s'estava pas de comunicar els seus pensaments als 
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contertulians del cafè cada final de setmana. Però quan ell s'expli

cava, jo m'adonava que ja ho sabia tot perquè ell mateix m'ho havia 

explicat a mi dies abans-; això em feia sentir com si diguéssim un 

confident seu i em feia la impressió que assistia directament a la 

consagració del senyor Vives com un dels investigadors més impor

tants de Santes Creus- Més tard he hagut d'adonar-me com, a ma

nera de privilegi per a mi, havia estat realment així. 

Altrament, l'any 1954 representà un tombant ben interessant 

per a Santes. Creus, per a la colònia d'estiuejants i per a l'Arxiu que, 

fet i fet, n'era la causa i la conseqüència. Feia tres anys que hom 

havia començat unes obres que modificaren, fins a cert punt, la fe

somia de la localitat; la pavimentació de l'avinguda principal que 

va des del Pont de Pedra fins al Portal primer (1951), l'agençament 

del sòl de l'església major (1952) i d'altres de no tanta importància. 

E l 1953 havia estat traslladat el rector de la parròquia, mossèn Abr 

dó Socias, un dels fundadors i un dels principals puntals de l'Arxiu 

als primers temps," anà a raure a Puigpelat, i en lloc seu vingué mos

sèn Romà Comamala que, d'entrada, programà una sèrie d'iniciati

ves que feien esperar una època d'esplendor. D e moment, començà 

l'obra de restauració de la capella de Santa Llúcia, abandonada i 

en estat lamentable d'ençà de la Guerra Civil; la restauració fou 

enllestida el 1954 i inaugurada amb una festa lluïda el 12 de desem

bre. Aquell mateix any, el nou rector havia organitzat una missa de 

funeral per als reis i nobles sepultats a Santes Creus, que fou motiu 

per tal que alguns dels estiuejants féssim cap a Santes Creus per 

Totssants i hi celebréssim memorables castanyades a les quals asr 

sistí el senyor Vives durant els dos o tres anys que durà el costum. 

L a regència parroquial de mossèn Romà, que coincidí gairebé jus

tament amb la gran època del senyor Vives, fou fecunda en prome

ses que només esdevingueren realitat en part. 

L'Arxiu iniciava, també, una nova etapa- E l 1954 havia publi

cat el darrer fascicle de les "Memòries", amb el què cloïa una èpo

ca més o menys provisional, que donava pas al butlletí que havia 

de sortir al cap de dos anys. També aquell any havia aconseguit de 

poder instal·lar els materials al local de l'antiga biblioteca del mo

nestir, la qual cosa permetia un acondicionament més digne i més 

capaç que no pas el de Fantïc local de l'Arxiu al Palau de l'Abat. 

I des del 1954 el senyor Vives intensificà, cada vegada més, les vi-
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sites a Santes Creus. Examinà una per una totes les pedres del mo

nestir; fortografià adinirablement —era un fotògraf afeccionat molt 

competent— qualsevol vestigi que fos susceptible d'ésser fotogra

fiat i assolí de formar-se un arxiu gràfic de primera categoria. L'es

tudi directe de les pedres i l'estudi dels materials gràfics que n'ha

via obtingut foren la base de la qual sorgiren, immediatament, les 

seves formulacions més agosarades. Devia ésser a l'estiu del 1955 

que m'explicava com estava convençut que el claustre posterior de 

Santes Creus provenia de Bonrepòs; aquesta suposició, que queia 

com una, bomba, era avalada per unes visites que ell havia fet al 

Mas de Sant Blai, al Priorat, on hi havia hagut aquell monestir, i 

que havien estat pròdigues en material gràfic i en comprovacions que 

concordaven de manera increïble amb el claustre posterior de San

tes Creus. Poc temps més tard vaig saber el que ell creia sobre els 

sepulcres del claustre i els de l'església, sobre les sorprenents vicis

situds dels palaus reials, sobre la insospitada galeria exterior que, me

nava a l'oratori reial de l'església, sobre les maniobres estranyes de 

l'abat L a Dernosa per tal de quedar bé amb el rei Cerimoniós, etcè

tera. Quan m'explicava això, que en realitat era la seva teoria total 

en la formulació primitiva, encara no havia publicat absolutament 

res sobre Santes Creus. Al cap de dos anys aproximadament, les se

ves idees havien madurat gairebé del tot; la seva informació histò

rica sobre el monestir era gairebé exhaustiva per a les seves finali

tats, i l'arxiu gràfic que posseïa li permetia de treballar sobre les 

pedres, de Barcelona estant, durant totes les èpoques de l'any. 

Aleshores, resolts, encaminats o simplement proposats els enigmes 

arqueològics de Santes Creus, una aparició estranya començà a aca

parar la seva atenció: hom disposava d'escassíssimes dades docu-

tals sobre Reinard Fonoll com a executor del claustre de Santes 

Creus, però ell ja en tingué prou; pressentí que allí hi havia la fi

gura d'un gran arquitecte i d'un gran escultor ignorat i es decidí a 

rastrejar-ne l'obra fins al límit de les possibilitats. L a teoria del se

nyor Vives sobre Reinard Fonoll, que havia de dur tan enllà i que 

no tingué temps per a plasmar en un llibre, començà el 1956 i ocur 

pà els darrers anys; de la seva vida. Mentrestant, però, el 16 de no

vembre d'aquell any tingué l'oportunitat d'exposar tota la seva pro

blemàtica sobre Santes Creus en una conferència que donà al Sin

dicat d'Iniciativa de Tarragona, a la qual no vaig poder assistir. 
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Una tarda de l'estiu del 1956, en una cambra de la fonda de 

cal Saparó, el senyor Vives tingué l'amabilitat de mostrar-me tot el 

material fotogràfic i d'altra mena que havia reunit sobre l'arqueo

logia de Santes Creus. E m llegí uns quants capítols dfun llibre que 

aleshores escrivia, en el qual plantejava i explicava totes les seves 

descobertes i feia una història del monestir i dels seus voltants des 

dels temps prehistòrics. Aquell llibre havia d'ésser anomenat amb 

un títol que deia, més o menys, Santes Creus i els reis d'Aragó, per 

tal com el seu autor centrava la història del monestir a l'època més 

puixant de la Corona, i atribuïa les èpoques de prosperitat i d'ad

versitat de la casa a l'actitud favorable o hostil de la casa reial en

vers ella. E l llibre no fou acabat del tot, perquè davant les dificul

tats aparentment insuperables de publicar-lo íntegre, es decidí a 

donar monogràficament el resultat de les investigacions des de les 

planes del flamant butlletí de l'Arxiu. 

Després de la mort, hom trobà, entre els papers del senyor Vi

ves, un manuscrit mecanografiafrnjue conté tota la «part redactada 

d'aquell extens estudi. Aquesta aparició ha suscitat algun dubte sô  

bre la finalitat del llibre, el motiu pel qual havia estat emprès i si 

tenia continuació o no. Jo vaig veure el llibre escrit a mà, el 1956, 

no recordo si en català o en castellà; la còpia esmentada, en caŝ  

tellà, ha d'ésser posterior al 1960, perquè hi ha referències biblio

gràfiques i de troballes que no són pas anteriors. E l l hi seguia tre

ballant, doncs, sense havenne'n parlat més després del 1959. L a 

part redactada definitivament fins a l'època de Jaume I I i la teoria 

de Fonoll tot just hi és apuntada. No crec que ni tan solament n'ha

gués continuat la redacció; en tot cas, els seus papers, que a hores 

d'ara són a l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, diran la darrera 

paraula. També ha aparegut, al costat d'això, l'esborrany d'un llibre 

a manera d'assaig biogràfic sobre Fonoll, promès de feia algun 

temps, però mai no redactat definitivament. 

Tot plegat, tanmateix, havia revolucionat les idees que hom 

posseïa sobre el passat de Santes Creus. Almenys havia desfet fins 

als fonaments una sèrie de tòpics que jo creia a ulls clucs- Davant 

l'obra que el senyor Vives tenia ja feta aquell estiu del 1956 i per 

tal que la memòria no em fallés i hagués de recórrer cada dia a,1 pre

guntes reiteratives, vaig començar a apuntar els resums de les seves 

explicacions en una llibretera, que he perdut, on constaven, dia a 
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dia, les investigacions del senyor Vives vistes a través dels seus co

mentaris i a través de la interpretació que era capaç de donar-los 

la meva edat. 

Al cap d'un parell d'estius d'acudir a Santes Creus, la seva fi

gura havia esdevingut popular per al veïnat del poble, que alesho

res comptava amb cent trenta ànimes escassament. L a popularitat 

del senyor Vives, amb tot, no provenia pas de la seva extraversió 

ni de cap mena de tret pintoresc; ell no posseïa ni una cosa ni Tal-

tra. Era , senzillament, una persona correctíssima i perfectament edu

cada que resultava agradable sense ésser pròpiament simpàtica en 

el sentit usual del mot; el seu tracte era, tanmateix, cordial, amb 

una deferència senyorívola invariable que, en certa manera, ocultava 

una timidesa que no costava gaire d'endevinar a través de molts dels 

seus actes. L a relació amb les persones que no pertanyien pròpia

ment al seu cercle d'amics era una mica distant, sense arribar a una 

fredor excessiva; amb els que ell considerava, i ens honoràvem con

siderant-nos, amics seus, la relació era una mica més càlida. A al

guns anys de distància jo veig el senyor Vives com unj caràcter apas

sionat en el sentit psicològic del mot —és a dir, emotiu, actiu, se

cundari— que, a la darrera etapa de la seva vida mostrava un cert 

desencís envers moltes idees i moltes coses que havien omplert la 

seva joventut. Mai ningú no en suposà les causes, perquè la vida 

privada del senyor Vives i Miret era un dels reductes inaccessibles 

de la seva personalitat; però la seva dedicació absoluta i obsessiva 

als problemes de Santes Creus m'apareix, ara, com una mena de 

trencament amb d'altres especulacions de signe divers que ell havia 

conreat amb la mateixa dedicació abans de la guerra. Amb tot ple

gat vull dir que el senyor Vives no fou un home estrictament "po

pular" a Santes Creus; però ell no es féu mai estrany a l'ambient 

de la localitat en tots els seus aspectes, ni menyspreà la coneixença, 

la salutació ni la conversa de qui fos. Aquest fet, al costat de la re

ceptivitat tradicional i del bon tarannà de la gent de Santes Creus 

li féu guanyar l'estima i el respecte cordial de tothom, i ell es trobà 

còmode arreu i a tothora. > 

Cal dir, també, que l'ambient de Santes Creus, per aquells 

temps, era propici a la comoditat per a qualsevol persona proveïda 

d'una mica de sensibilitat. Aquell ambient era animat per la gent 

del poble i per la gent que hi anava a passar temporada. Entre els 
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primers, cal recordar el conserge senyor Joaquim Jordà, amb qui el 

senyor Vives tractava cada dia i amb el qual l'uní una bona amis

tat, i la figura venerable del conserge jubilat, sogre del senyor Jor¬

dà, el senyor Magí Vidal i Ras —el senyor Maginet dels Claustres, 

com li deien—, les informacions del qual tantes vegades foren pre

cioses i definitives per al senyor Vives. E l rector, mossèn Romà Co-

mamala, literat i artista, la relació amb el qual,, bé que afeblida amb 

el temps, mai no deixà d'ésser cordial- E l senyor Ferran Ferré —el 

Fernando del Molí— que sempre fou un animador formidable i que, 

havent estat alcalde des del 1956, possibilità, en bona part, les obres 

de transformació de la localitat. E l metge senyor Pere Serramalera, 

un dels fundadors i suports de l'Arxiu, el tracte del qua'l amb el 

senyor Vives fou necessàriament curt per raó del seu trasllat. E l 

secretari de l'Ajuntament senyor Eusebi Giró que, les estones que 

tenia lliures, no escasses, solia ésser un dels contertulians del senyor 

Vives. E l senyor Emili Ventura, agutzil i arrendatari del cafè de 

Santes Creus, que aleshores i durant molts anys fou un dels homes 

més valuosos del poble per la seva dedicació i per la seva empenta 

inexhaurible. E l senyor Gaietà Cunillera, home venerable no tant 

pels seus anys com per les seves qualitats humanes, que tota la meva 

família apreciava com si fos l'avi per raó de la famiHarítat cjue 

ens hi unia, i a casa del qual nosaltres havíem passat l'estiu des del 

1945- I , encara, seria possible d'anomenar una dotzena més, de per

sones que, per motius diversos, feien que Santes Creus resultés un 

poble absolutament diferenciat de tots els de la rodalia. L a qual 

cosa, si parem esment que representa més del deu per cent del migrat 

cens demogràfic de la localitat, és1 excepcional; i llur esment ací cal 

que sigui l'homenatge que mereixen, perquè llur conducta fou de

cisiva pel que fa a l'arrelament santescreuí del senyor Vives. 

Al costat de l'ambient local, i mtimament vinculat i compene

trat amb ell, hi havia una colònia temporera —els "estiuejants''— 

que aleshores substituïa el grup que els anys quarantes s'havia aglu

tinat al voltant de certs terratinens absentistes de Santes Creus. 

Aquest grup —el representant més sorollós del qual fou la senyora 

Maria Benet que morí el 1959— començà a desacreditar-'se en co

mençar els anys cinquantes, i el senyor Vives mai no hi tingué cap 

mena de relació. Totes les persones que esmerçaven llurs vacances 

d'estiu a Santes Creus per aquells anys esdevingueren amics del se-
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nyor Vives; foren contertulians seus, esporàdics o no tant, al mones

tir, al cafè o al carrer, davant cal Saparó, a hora foscant. També cal 

esmentar-ne els principals. E l senyor Eduard Castells, pintor esti

mable, de Valls, que pels volts del 1953 llogà un pis a la, plaça de 

dalt i hi passava llarguíssimes temporades que sovint produïen un 

cert nombre de pintures de tema santescreuí i que arribà a ésser un 

bon amic del senyor Vives. E l senyor Joan Planàs i Marca, que co

mençà a passar temporades a Santes Creus des del 1954, i esdevin

gué un gran afeccionat al monestir. Era fill de Reus i vivia a Bar

celona; amb la meva família ens unia una amistat mtima, i em te

nia un gran afecte. Excel·lent afeccionat a la fotografia, m'hi ensi

nistrà des que jo tenia deu anys; coneixedor profund de la música 

clàssica —l'afecció a la qual li venia del seu pare, organista que 

fou de Reus— m'ajudà a apreciar-la; excursionista de vocació, vaig 

tenir la sort de poder fer alguna sortida amb ell des de Santes Creus, 

a desgrat del seu precari estat de salut. E l senyor Planàs fou un 

col·laborador valuosíssim i desinteressat de l'Arxiu —'les col·leccions 

del qual conserven dotzenes de fotografies immillorables d'ell—• i la 

seva amistat amb el senyor Vives que, com ell, era fotògraf, melò

man i excursionista, esdevingué sòlida, entre d'altres motius perquè 

convisqueren quatre anys a cal Saparó. Per a mi, el senyor Planàs 

haurà estat una de les persones més exquisides i de tracte més afec

tuós i refinat que hauré tingut la sort de trobar a la vida; i no m'es

taré de dir, en homenatge pòstum, que ell influí decisivament les 

meves i més apreciades afeccions d'adolescent. E l senyor Pere Gil 

també era un dels fundadors de l'Arxiu i un dels seus membres més 

actius; coneixedor profund de Santes Creus, era un dels organitza

dors principals de les festes anuals, i a través d'elles ens tractàrem 

a fons. L'Arxiu, del qual ell ha estat sempre el tresorer escrupolo-

síssim i eficient, motivà la seva relació amb el senyor Vives- E l se

nyor Lluís Forcada, que era un col·laborador ben valuós, pràctica

ment no tractà el senyor Vives, perquè morí el 1958. E l senyor Lleó 

Bergadà, enginyer i historiador, home de cultura vastíssima i sòlida 

i conversaire inesgotable, la relació del qual amb el senyor Vives 

hagué d'ésser esporàdica com esporàdiques eren les seves estades 

a Santes Creus. E l senyor Joan Bonavia, abnegat secretari de junta 

de l'Arxiu durant molts anys i eficient amic de Santes Creus, que 

tractà el senyor Vives a través de l'entitat per tal com les seva* 
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estades a Santes Creus eren brevíssimes. E l senyor Miquel Castell

ví, farmacèutic del Vendrell, que assistia invariablement a totes les 

festes anuals i a les darreries de la seva vida fou membre de la 

junta. I , encara, molts d'altres, la vinculació dels quals amb el se

nyor Vives fou més o menys relativa. Anys més tard —des del 1958, 

més o menys— els estadants temporers de Santes Creus s'inqre-

mentaren amb el senyors Pau Oliva, Amadeu Fisas, Pere Prat i Ga-

ballí, Ramon Jové, Salvador Salvó i d'altres. I entre tots plegats, és 

clar, el meu pare i jo mateix. 

Durant força temps, la cohesió d'aquesta colla que feia causa 

comuna amb els indígenes que ja he esmentat meresqué la denomi

nació irònicament faceciosa de "partit de l'ombra" per part d'algú; 

era un quahficatiu gens ofensiu que al·ludia al desvagament de què 

presumíem els estiuejants en unes èpoques que, per als pagesos, les 

feines del camp assoleixen la intensitat màxima i els sacrificis més 

penosos, sobretot en una situació social de rabassa com la que afec

ta tota la gent de Santes Creus. 

Les persones que he esmentat, i d'altres, coincidien, un mo

ment o altre, a Santes Creus amb el senyor Vives- Tothom s'enriquí, 

poc o molt, amb el seu tracte, amb la seva cordial·ltat exquisida, 

amb la seva diferència i amb la seva cultura extensa que li permetia 

de no ésser aliè a cap mena de tema que hom suscités en conversa. 

E l senyor Vives podia opinar sobre literatura o música, sobre folk

lore o arts plàstiques, sobre excursionisme o economia; tot plegat 

eren al·licients que atreien al voltant seu. Però també és segur que 

el senyor Vives, si no hagués trobat aquesta mena d'ambient, si no 

hagués tingut l'oportunitat de fer petar la xerrada sempre que calia 

i si li hagués mancat l'audiència que tots plegats formàvem per a 

les seves elucubracions i per a les seves opinions, les estades d'ell 

a Santes Creus no haurien pas estat tan agradables ni tan profitoses 

com foren. Això m'ha obligat a esmentar el nom de oertes persones 

que mai no haurien estat recordats altrament i que tingueren un 

paper important, bé que subaltern en certs casos, durant aquells 

anys- Tots plegats, però — i jo era el més jove de la colla, no cal re

cordar-ho— aconseguírem de crear un clima cordial i de col·labo

ració mútua per a Santes Creus. I foren els anys de més projecció 

externa de l'Arxiu. 

Dintre aquell ambient, el senyor Vives esdevenia tot diferent 



163 

de com es manif estava en el tracte superficial. No estalviava la ria

lla satisfeta, no defugia la facècia ni l'acudit. I el seu gust per la 

cosa popular es manifestà més d'una vegada de manera inconfusi

ble. Caldrà donar-ne un exemple ben significatiu. A Santes. Creus 

havia estat típica una comparsa grotesca que hom representava en 

escaiences memorables: parlo dels "nanos". És un espectacle, su

poso que pràcticament perdut a hores d'ara, dotat d'un primitivisme 

i d'un ef ecte sorprenent per a qui el veu per primera vegada. Jo els 

vaig veure a casa meva quan els meus pares estrenaren el pis que 

havien agençat damunt de cal Gaietano: era l'any 1945, i, de fet, 

és un dels records més antics de la meva vida, perquè jo tenia, alesr 

hores, cinc anys. Vaig trigar molt de temps a tornar-los a veure; 

una de les avinenteses en què hom els tornà a organitzar fou amb 

motiu dels famosos "sopars de la cacera", és a dir, un sopar col·lec

tiu que hom feia després d'una gran cacera que cloïa la verema, a 

mitjan octubre. Jo hi assistia regularment als darrers anys de la 

dècada dels cinquanta, i el senyor Vives hi fou present almenys una 

vegada. I una de les darreres escaiences que motivaren l'aparició, 

estranya i esglaiadora —sobretot per a les senyoretes— dels rústics 

"nanos" fou el 15 de maig del 1959, amb motiu d'una visita col·lec

tiva dels professors i dels alumnes de la Facultat de Filosofia i L le

tres de la Universitat de Barcelona presidits pel degà senyor Ma

teu i Llopis. Aquell dia jo mateix vaig organitzar els "nanos", amb 

els meus amics Antoni Martí, Emili Ventura i algú altre. Jo mateix 

em vaig disfressar, en aquella avinentesa, per manca de figurants, 

i el senyor Castells tingué cura de les caracteritzacions, Aquell dia, 

el senyor Vives hi era present, però no era pas la primera vegada 

que veia l'espectacle; l'havia vist en algun dels sopars de la cacera 

als quals assistí, i n'estava fascinat. L a seva sorpresa envers allò és 

reflectida al seu llibre inèdit, que he esmentat, amb aquests mots: 

"Es notablemente curiosa la [costumbre] que se celebra para con-

memorar el fin de la vendimia, consistente en una cacería que ter

mina con una cena a la cual todo el pueblo queda invitado y como 

remate de la cual suelen hacer su jocosa aparición los llamados Na

nos: una extrana comparsa compuesta de cuatro individuos con los 

abdómenes al descubierto tiznados en forma de caras monstruosas 

y los brazos recogidos tras de la cabeza, recubiertos a guisa de to-

cado, que son presentados por un introductor y que a continuación 
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ejeeutan elementales danzas. Esta costumbre es de procedència es

candinava y se practica en Noruega todavía..." Aquesta interpre

tació, filla del seu entusiasme i de les seves elucubracions científi

ques, és exagerada de totes passades. Jo vaig explicar-li les meves 

reserves, fonamentades en el fet que m'havien explicat que aquell 

costum fou inventat i introduït a Santes Creus per un conserge del 

monestir que es deia Argilaga, feia més de vuitanta anys; no em 

serví de res, perquè ell s'entossudí en una interpretació que el feia 

venir dels normands, repobladors del Camp de Tarragona i del Pe

nedès, segons ell. 

L'endemà de la festa de l'Arxiu i com a part d'ella, que cons

tava als programes, era celebrat un funeral per als socis difunts, 

Aquest acte s'esqueia sempre en dilluns, i només hi podien assistir 

els privilegiats que gaudien de vacances o d'allargassats finals de 

setmana, que eren, és clar, pràcticament tots els del "partit de l'om

bra", el senyor Vives inclòs. Acabat aquell "acte pietós", tota la 

colla, que s'incrementava circumstancialment amb els adherits de 

Santes Creus que podien disposar d'un dia de festa, havien esta

blert el saludable costum —que datava dels temps de la fundació 

de l'Arxiu— de celebrar una gran costellada a la Font dels Llorers 

de Santa Agnès, vora Selma. Alií hom confeccionava i degustava 

ún esplèndid dinar, obra exclusiva dels assistents, tots del sexe mas

cle, que acabava amb tota mena de facècies i d'acudits, de color 

intens. L'animador més conspicu d'aquesta mena de disbauxes no 

acadèmiques era el senyor Narcís Mascaró, de Vilafranca del Pe

nedès, soci de l'Arxiu que es desplaçava gairebé exclusivament per 

a aquesta solemnitat; fabricant com era de xampanys acreditats i 

d'un conyac excel·lent, en feia ofrena als comensals, que en restà

vem força complaguis i ens esmerçàvem a no f ei-lin despreci- E l 

senyor Mascaró, una de les persones dnumor més excel·lent i de ca

ràcter més divertit que mai hagi conegut, era propietari del Mas Mi

quel de les Pobles, de les fecundes vinyes del qual provenien part 

dels seus apreciats productes; morí a darreries del 196G. Un altre 

animador infatigable dels dinars, de Santa Agnès fou el senyor Lluís 

Forcada, que havia subministrat estones impagables a tots els assis

tents. L a disbauxa post-acadèmica caigué en decadència des de la 

mort d'ell, el gener del 1958; aquell setembre, hom la celebrà a 

l'Albereda de Santes Creus; hom hi convidà, per raó de pressions 



165 

i recels irresistibles, les mullers dels protagonistes, i no durà ni un 

parell danys més. E l senyor Vives assistí dues vegades als dinars 

de Santa Agnès, amb complaença gens dissimulada, i jo mateix sóc 

testimoni de com fruïa en una jornada de platxèria al marge de 

les àrdues especulacions històrico-arqueològiques a què es lliurava 

la resta dels dies que romania a Santes Creus. 

E l senyor Vives s'arrelà del tot a Santes Creus el 1956, quan ja 

feia dos estius que s'havia familiaritzat amb el monestir- Per aque

lla època jo havia començat a mtervenir activament a l'organització 

de la festa major del poble, que era celebrada el diumenge que se

guia el 17 d'agost. E r a una feina grata, perquè els que hi interve-

níem érem joves, però plena de problemes derivats de les objec

cions de l'autoritat eclesiàstica a bastir l'envelat a la plaça del Joc 

de la Pilota —l'única que es prestava a admetre un envelat— per 

tal com el pecaminós, local era arrambat al mur de l'església, i , fins 

i tot, els llibants que asseguraven l'estabilitat de l'edifici tèxtil con

tra la inestable marinada havien d'ésser subjectats a construccions 

tan venerables com els merlets del monestir. Després de la urbanit

zació de les places, hom es veié obligat a prescindir de plantar els 

pals de l'envelat a terra i hagué de resoldre la dificultat a base de 

fer un local enramat, tan pecaminós com l'altre i més exposat als 

riscs de la meteorologia —que amenaçaren perillosament en alguna 

ocasió— però que no desvetllà tantes protestes. E l senyor Vives no 

fou mai present —que jo sàpiga— a cap festa major; probablement 

devia considerar-la com una manifestació popular massa adulterada 

—com, en realitat, era— per tal de merèixer-li la mateixa atenció 

dels "nanos". 

Però, sobretot, on jo intervenia amb més dedicació era a l'or

ganització de les festes anuals de l'Arxiu, que aleshores eren veri

tables aplecs que congregaven uns quants milers de persones a San

tes Creus, amb motiu de les audicions de sardanes a la plaça, que 

eren complementades, sovint, amb ballets folklòrics. E l mateix 1956 

vaig ingressar a l'Arxiu com a soci; la preparació de la festa pogué 

comptar, per darrera vegada, amb l'ajuda valuosa del senyor Ser-

ramalera. Aparegué el primer número del butlletí "Santes Creus", 

que substituïa les "Memòries" de l'Arxiu. Aquell estiu, altrament, 

fou particularment interessant: pel juny, l'ajuntament de Reus ha

via regalat un reliquiari per a una relíquia de sant Bernat Calbó, i 
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amb aquest motiu hom organitzà una festa que presidí l'abat Gar-

reta de Poblet. Durant l'estiu vaig ajudar el senyor Serramalera a 

reproduir fotogràficament una col·lecció d'escuts del monestir que 

havia fet el meu pare amb la col·laboració tècnica del senyor Ra

fael Móra, que fou exposada amb motiu de la festa anual. 

A finals d'agost i primeries de setembre d'aquell any, el senyor 

Vives promogué una petita obra de restauració que, tanmateix, li 

subministrà dades importants per a l'estudi que aleshores prepara

va sobre els sepulcres del claustre. Aquells dies el senyor Castells, 

mossèn Comamala, el senyor Enric Miret i Rull —dibuixant i pro

fessor de belles arts que passava temporada a Santes Creus— i jo 

mateix, ens dedicàrem a resseguir amb llapis carbó i a refer la part 

que encara es conservava de les pintures primitives del sepulcre 

antic de Ramon Alamany de Cervelló i del de Guillem de Clara" 

munt, a la galeria meridional del claustre. Un cop ressaltats els trets 

de les pintures, en traguérem uns calcs en paper vegetal que expo

sàrem al públic amb motiu de la festa de l'Arxiu; més tard,, el ma

teix senyor Vives reproduí els sepulcres amb les pintures destaca

des al seu llibre sobre els nobles morts a la conquesta de Mallorca. 

L a festa de l'Arxiu del 1956, celebrada pocs dies més tard d'aquella 

restauració, fou força lluïda: el senyor Fèlix Duran i Canyameres 

parlà sobre les reines enterrades a Santes Creus; inauguràrem l'ex

posició heràldica i la de les fotografies del concurs anual, entre les 

quals n'hi havia del senyor Vives, del senyor Bonaventura Icart, del 

senyor Juli Munté, del senyor Planàs i de meves; el senyor Planàs 

i jo feia dos anys que concorríem al certamen i hi obteníem premis, 

però el senyor Vives s ni havia presentat per primera i darrera ve

gada. Al vespre d'aquell dia, a la sala de ball del cafè, els senyors 

Planàs i Serramalera organitzaren una projecció de diapositives en 

color fetes per ells mateixos. 

E l 1956, també, s'havia fet càrrec de l'alcaldia d'Aiguamúrcia 

el senyor Ferran Ferré i Ventura, ja esmentat, que substituïa el 

senyor Joan Artigal, pare del meu amic homòm'm, que havia mort 

el 1955. Poc temps després de la presa de possessió del nou alcalde, 

la Diputació de Tarragona concedí al municipi la subvenció corres

ponent a l'anomenat "Dia del municipio rural", que permeté de co

mençar de seguida les grans obres del 1957. Mentrestant, el senyor 

Vives havia començat a donar forma escrita a les seves conclusions 



167 

arqueològiques de Santes Creus- Havia escrit l'estudi sobre el claus

tre posterior —el claustre de Bonrepòs, com en deia ell— i en pre

parava d'altres. A més, havia estudiat els vestigis d'uns fonaments 

que apareixien a la plaça de daít o del Joc de la Pilota, que ell iden

tificà de seguida com a pertanyents al projectat palau reial, i d'ací 

nasqué la idea que havia de plasmar en el seu estudi sobre els tres 

palaus reials de Santes Creus; les fotografies i les mesures que en 

prengué, aviat assoliren un remarcable interès per tal com aquelles 

restes desaparegueren completament quan la pavimentació de la 

plaça l'any següent. Actualment, hi ha qui impugna, amb fonament 

0 sense, que allò pogués haver estat mai un projecte de palau reial, 

1 atribueix aquells vestigis a una altra mena d'edifici monacal. Si

gui com vulgui, i es resolgui com es resolgui el problema, allò que 

és ben cert és que sense la descoberta del senyor Vives i sense les 

seves fotografies i els seus estudis, l'existència d'aquells fonaments, 

absolutament alineats i detectables a la plaça de dalt, hauria pas

sat desapercebuda per sempre, perquè que jo sàpiga —hi hauria tin

gut motius sobrers per a saber-ho— mai ningú no s'adonà que aque

lles pedrotes que més aviat provocaven l'ensopegada inoportuna 

amb l'acompanyament de locucions poc científiques que no pas l'a

tenció estudiosa que hi veia la base d'un gran edifici monacal des^ 

aparegut o mai no construït. 

E l 1957 assenyala l'any de la incorporació definitiva i absoluta 

del senyor Vives a l'Arxiu i a les seves tasques. E l qui havia estat 

president de la societat des de la fundació, el senyor Joaquim Gui-

tert i Fontsíeré, havia mort pel març. L a nova junta directiva que 

hom elegí uns quants mesos més tard tingué com a president el 

senyor Joan Noguera i Salort —en una votació renyida que guanyà 

per un vot sobre el senyor Serramalera— i el senyor Vives hi entrà 

com a vocal; fou la primera assemblea general a la qual vaig assis

tir. I als butlletins que aparegueren aquell any; els números 2 i 

3— el senyor Vives publicà els estudis sobre el claustre posterior i 

sobre els rosetons del Pla de Cabra i de Santes Creus. A les rituals 

oassejades pel monestir, aquell estiu, em vaig adonar com el senycr 

Vives aprofundia les seves intuïcions sobre la construcció del claus

tre anterior i com començava a interessar-se per la ignorada figura de 

Reinard Fonoll. Des d'aleshores, la seva devoció pel claustre ante

rior o major s'encomanà a tots els seus companys. E l l , el senyor 
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Planàs i jo ens encaparràrrem a fotografiar sistemàticament i en detall 

tota l'escultura —que és exhuberant i inexhaurible— dels capitells 

del claustre; i no era gens estrany, aquells estius, de veure'ns, al 

matí o a la tarda —segons el sol— enfilats damunt escales vetustes 

de fusta, de seguretat dubtosa, fent equilibris amb risc greu de la 

feina i de les respectives integritats físiques. I com que hi havia1 ca

pitells i fragments de capitell que es resistien a deixar-se fotogra

fiar amb llum escaient perquè s'amagaven púdicament dels raigs 

del sol, els equilibris fotogràfics foren prosseguits de nit, amb l'a

companyament fantasmal dels llampecs del flash. I també devia 

ésser a les nits d'aquell estiu i dels següents que el senyor Roca i 

Santamaría, ganiveter de Barcelona, promogué unes audicions dis

cogràfiques nocturnes de música clàssica al claustre, en acabat de 

sopar. Hi assistíem, és clar, tots els que no havíem, de matinar l'en

demà- E l senyor Vives, el senyor Planàs, el senyor Castells, jo i d'al

tres guillats per la música, ens entreteníem passejant pels claustres 

sota la lluna, tot escoltant Cimarosa, Palestrina, Monteverdi i d'al

tres autors d'acord amb l'ambient. És un record inesborrable, per a 

mi; i per al senyor Vives, suposo que devia resultar una mena de 

substitut a aquella recerca de "l'ambient i el sentit emocional del 

cenobi" que, almenys en teoria, l'havia dut a Santes Creus. 

Aquell mateix estiu, per altra banda, havíem perdut la com

panyia del senyor Serramalera, que pocs mesos abans s'havia tras

lladat a Sitges a exercir la medicina. Aquest fet el desvinculà una 

mica de Santes Creus i de la col·laboració amb l'Arxiu. L a meva 

família, aleshores, llogà el pis que el senyor Serramalera havia dei

xat vacant a la plaça, i ens hi traslladàrem per Sant Jaume, tot dei

xant el piset de cal Gaietano on havíem estiuejat durant onze anys-

Les obres de la plaça, la urbanització de l'Albareda, el subministra

ment d'aigua a domicili i tantes altres reformes que havien estat 

possibles de fer amb la subvenció oficial esmentada, foren enllesti

des i inaugurades el dia 18 de juliol, amb una festa de caire oficial 

que tanmateix, resultà lluïda. A la festa de l'Arxiu, el senyor Jesús 

Domínguez Bordona, director de la Biblioteca Pública de Tarrago

na, donà una conferència sobre els manuscrits cistercencs. Al con

curs fotogràfic guanyàrem premis els senyors Planàs, Icart, Munté 

i jo, que per aquell temps havíem esdevingut concurrents assidus 

i gairebé únics del certamen, amb risc evident de l'honorabilitat 
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i de la imparcialitat del jurat que, altrament, mai ningú no posà 

en dubte. L'ajuntament d'Aiguamúrcia fou distingit amb la conces

sió del títol de soci de mèrit de l'Arxiu, i hi hagué parlaments a 

càrrec de diverses persones i "jerarquies" que glossaren amb el més 

oficial dels llenguatges -es millores i els serveis amb què els soferts 

contribuents del municipi d'Aiguamúrcia —talment els hagués tor

çat la rifa— s'havien vist agraciats aquell any per la benemèrita 

corporació provincial. Les obres públiques, a Santes Creus, havien 

d'ésser continuades, des d'aleshores i per sempre, segons afirmaren 

càlidament els portaveus oficials. LfAlbereda de Santes Creus havia 

estat adquirida per la corporació amb el saludable propòsit de con

vertir-la en un parc natural i provincial com mereixia; però al cap 

de dotze anys d'haver estat anunciats aquells excel·lents i lloables 

projectes, l'AIbereda de Santes Creus no pot ésser presentada pas 

com un model dintre el gènere, cal suposar que per motius de for

ça major. 

L'any següent, 1958, tampoc no fou pas estèril. A la prima

vera, una altra subvenció oficial —aquesta vegada provinent del 

ministeri— permeté que la brigada de pedrapiquers gallecs que ja 

havia treballat a Santes Creus l'any anterior, es fes càrrec de l'obra 

de restauració dels calats dels ogius de l'ala septentrional del claus

tre major. Fou una obra de gran envergadura que, malauradament, 

no prosseguí a les altres galeries- L a intervenció del senyor Vives 

en aquesta obra fou decisiva i gairebé providencial; cal parlar-ne 

perquè és una de les intervencions més felices i més perdurables 

d'ell al monestir. Els pedrapiquers ja havien cisellat almenys tota 

l'obra que corresponia al primer finestral d'amplada normal —els 

dels extrems es conservaven més o menys íntegres— i l'havien exe

cutada segons un disseny factici, per tal com no hi havia restes que 

poguessin orientar sobre el que havien estat aquells calats. E n 

veure allò, el senyor Vives s'adonà que no tenia relació amb el que 

la lògica arqueològica deia que podien haver estat aquelles filigra

nes; i endut per un accés d'intuïció, de responsabilitat i d'higiènica 

ira arqueològica s'esmerçà a dissenyar la forma que, segons ell i 

segons el sentit comú arquitectònic del temps, havia d'haver tingut 

el dibuix d'aquelles arcades que ell feia molt de temps que estudia

va a fons. Proposà la seva disconformitat i la seva idea rectificadora 

als responsables de la brigada d'obrers; aquests es convenceren de 
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llur error i, en un gest de responsabilitat que els honora, abando

naren l'obra ja feta i la repetiren segons les instruccions i sota el 

guiatge oficiós del senyor Vives. D'aquesta manera fou estalviat un 

dels bunyols de més envergadura que hauria registrat la moderna 

restauració de Santes Creus. E l mèrit escau, exclusivament, al se

nyor Vives que, un cop enllestida l'obra, en publicà una notícia ar-

borada al butlletí de l'Arxiu. 

L a festa anual del 1958 no deixà d'ésser interessant. E l senyor 

Felip Mateu i Llopis s'explicà sobre alguns aspectes de la història 

de Santes Creus al segle xn; els clients eterns del concurs fotogrà

fic recollírem els nostres premis; el senyor Planàs s'havia guanyat 

el títol de cooperador de l'Arxiu per raó de la seva perseverança 

i la seva dedicació, el senyor Castells, per motius idèntics, se n'ha

via guanyat un altre, i hom els els lliurà aleshores. L'Orfeó Reu-

senc cantà a l'església durant la missa i després oferí un concert 

als assistents a la sessió acadèmica, que acabà amb la interpretació 

del "Cant de la Senyera", escoltat dempeus per tothom i repetit a 

causa dels aplaudiments; era la primera vegada que jo el sentia en 

públic, i em semblà un signe evident de gosadia que resultà confir

mat quan hom intentà de cantar-lo a Barcelona al 1960, on produí 

incidents ben famosos. L'Arxiu distingí la senyera dels reusencs amb 

una condecoració. Al vespre, i seguint la tradició iniciada l'any an

terior —que no tingué continuïtat— el senyor Planàs oferí una pro

jecció de diapositives en un local de l'antic Palau de l'Abat. 

E l mes de setembre d'aquell any s'esdevingué un fet que havia 

d'influir, en certa manera, la trajectòria posterior del senyor Vives. 

A Montserrat hom havia convocat la I Setmana d'Estudis Monàs

tics, organitzada per una "comissió de benedictins i de cistercencs" 

que més tard havia de provocar la creció d'una "Sociedad de Es

tudiós Monàsticos" de la qual el senyor Vives havia d'arribar a és

ser tresorer. E l l i el meu pare s'afanyaren a adherir-s'hi en nom propi 

i de l'Arxiu; hi concorregueren amb comunicacions, i el meu pare 

fins i tot personalment- L a comunicació del senyor Vives es referia 

a l'escriptori de Santes Creus i al seu abast literari; com que ell no 

hi assistí, la seva communicació fou llegida per mossèn Romà Coma-

mala, el 3 d'octubre. Per cert que aquest treball, aparegut l'any se

güent a la revista "Studia Monàstica", fou el primer estudi científic 

que el senyor Vives publicà en català després de la guerra, bé que 
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la redacció primitiva fou feta en castellà. Mai no he comprès per 

què fins aleshores el senyor Vives publicava en castellà; podria és

ser per raons de difusió entre els seus amics de Madrid i de l'es

tranger, o per d'altres causes, que jo no li vaig preguntar mai, ni 

ell no em va explicar. 

Aquella mateixa època el senyor Vives intervingué en un altre 

afer de la màxima importància per a la futura historiografia de San

tes Creus; era pels anys 1958 o 1959- E m refereixo als documents 

del monestir que són a l'Archivo Histórico Nacional de Madrid. A 

través de gestions que ell i el meu pare havien fet amb el director 

d'aquell centre, hom descobrí que el fons documental de Santes 

Creus era importantíssim; de fet, un dels més importants entre els 

que hom serva allà. H i havia un bon nombre de còdexs la pista 

dels quals havia estat perduda arran de la mort d'Emili Morera i 

Llauradó, a primeries de segle; i una gran quantitat de lligalls, de 

llibres i de documents d'interès bàsic. E n realitat, l'existència de 

tot aquell fons no era desconeguda absolutament: l'inventari de 

procedències que aquella institució havia publicat el 1924 donava 

compte, més o menys, del que hi havia allí i, sobretot, palesava el 

fet que pràcticament ningú no s'havia esmerçat a ficar-hi el nas; 

només els anys quarantes el senyor Frederic Udina n'havia tret 

algun profit real quan incorporà alguns dels pergamins a la seva 

edició del Llibre Blanc de Santes Creus, servat a Tarragona. E l 

descobriment no era, doncs, tan sensacional com això. Però el se

nyor Vives s'hi entusiasmà de manera absoluta; es pensava que allò 

era la panacea de la història de Santes Creus, que allà trobaria la 

clau de tots els enigmes que l'obsessionaven. De seguida, el meu 

pare i ell iniciaren els passos corresponents per tal d'aconseguir 

una reproducció fotogràfica de tot aquell gavadal de papers, i 

aconseguiren alguns diners a base d'aportacions personals d'ells ma

teixos i d'altres; ben aviat començaren a arribar els primers rodets 

de microfilm a casa del senyor Vives i a casa de meu pare. E l se

nyor Vives començà a fer-se'n treure ampliacions, i em parlava de 

la "restitució" de l'arxiu documental al monestir amb una il·lusió 

i amb un abrandament que eren dignes d'un infant que estrena 

una joguina. E l l es pensava, en realitat, que li havia tocat la rifa 

científica; però sospito que els resultats d'aquella microfilmació, en

llestida en poc temps, no correspongueren pas a les esperances! que 
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ell hi havia posat- A qui de debò han aprofitat els microfilms ha es

tat, en definitiva, al meu pare que, a través d'ells i de les amplia

cions que n'han estat fetes, ha pogut publicar articles sobre punts 

obscurs de la història de Santes Creus, i ha pogut dreçar treballs 

que han imprès un nou estat de la qüestió en matèria d'història del 

monestir i que, premiats per l'Institut d'Estudis Catalans, algun 

d'ells ha vist la llum sota els auspicis d'aquella institució. 

L'any 1959 ja no fou, aparentment, tan fecund per a Santes 

Creus. Tanmateix, aparegueren els números 5, 6 i 7 del butlletí de 

l'Arxiu, corresponents als anys 1957 i 1958. Al número 5 fou publi

cat un article meu sobre Valldaura i la procura de Santes Creus a 

Barcelona, que aclaria un error històric que s'arrossegava des del 

segle passat. Aquell article —el primer que jo publicava— era, en 

realitat, un avançament d'un treball~més ambiciós que havia co

mençat el 1957, que pretenia d'estudiar la història de la casa de 

procura que el monestir de Santes Creus havia posseït a Barcelona 

durant set segles. N'havia enllestit una primera redacció, i a mitjan 

desembre, el senyor Vives em convidà a anar a casa seva, a Barce

lona, per tal qut li llegís el meu treball. L'escoltà amb la màxima 

atenció, i els seus suggeriments i la interpretació aguda que donà 

a alguns dubtes que jo no havia sabut aclarir em feren emprendre 

una nova redacció que millorà notablement la primera. E l meu es

tudi ha romàs inèdit, però em serví per a fer l'article esmentat i 

per a redactar el text d'una conferència que fou retransmesa per 

Ràdio Reus el 27 de setembre del 1960. Aleshores, el senyor Vives 

redactava definitivament el seu treball global sobre Santes Creus, 

del qual ja he parlat, i en un paràgraf on fa esment del problema 

de Valldaura em fa l'honor de citar el meu article; ell, que coneixia 

el tema tan bé com jo i en podia parlar, pràcticament, de primera 

mà, tingué aquesta gentilesa. 

L'estiu del 1959, els meus contactes amb el senyor Vives esde

vingueren més intensos que mai, si era possible. Orientà les seves 

recerques sobre la prehistòria i la protohistòria del territori de San

tes Creus i de tota la vall del Gaià- E l senyor Magí Vidal li donà 

certes informacions sobre la pedra visigòtica que hi ha al templet 

del claustre posterior, i això permeté al senyor Vives de començar 

a descabdellar la teoria sobre l'emplaçament del primitiu culte cris

tià a Santes Creus- i a formular les primeres hipòtesis sobre la ca-
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pella de Santa Llúcia i sobre la de Sant Pere del Gaià. Una tarda 

d'aquell estiu, tot passejant, ens arribàrem a la Vinya Closa, que és 

un quilòmetre lluny del monestir, i que tenia en rabassa el senyor 

Gaietà Cunillera, tantes vegades esmentat. A T extrem meridional 

de la vinya, sobre el torrent del Rubió, el senyor Vives s'adonà dYun 

promontori aïllat artificialment per un fossat, talment hagués estat 

una torre de guaita o una fortalesa. De seguida identificà aquell 

sorprenent promontori com el lloc d'emplaçament d'una torre de 

vigilància de l'aqüeducte del Gaià, del temps del Baix Imperi. Les 

anades que d'aleshores ençà hi férem, donaren com a resultat la 

troballa d'alguns fragments de ceràmica romana de baixa qualitat, 

i d'alguns sílexs. Ens assabentàrem que feia trenta anys que havien 

desaparegut d'aquell lloc uns vestigis de parets, i el senyor, Francesc 

Cunillera —el Paco de cal Gaietano— que aleshores portava la fin

ca, ens digué que feia algun temps que havia trobat una moneda 

tot llaurant, que cedí al senyor Vives per a l'Arxiu; aquella moneda 

fou examinada per un pèrit de Barcelona i resultà romana, del 

temps de Trajà, de valor intrínsec escàs, però important pel que fa 

al lloc on aparegué. Pocs dies més tard, un altre veí de Santes Creus, 

el senyor Josep Morgades i Artigal —el Pepito de cal Seremeu—, 

ens oferí una altra moneda que ell havia trobat pels voltants, que 

resultà ibèrica, de Cese. Tot plegat ingressà a l'Arxiu, on es con

serva; i el senyor Vives; féu construir un marc en forma de mone

tari on foren instal·lades les monedes esmentades i algunes d'altres 

que el conserge del monestir havia trobat dintre el recinte, i que 

pertanyien a una època moderna. L a teoria del senyor Vives sobre 

la prehistòria i sobre la protohistòria de Santes Creus, inèdita en 

bona part fins avui, nasqué aquells dies-

A la festa de l'Arxiu del 1959, hom encarregà la conferència 

anual al senyor Vives, que aprofità l'ocasió per a parlar dels tres 

palaus reials de Santes; Creus, segons la teoria que feia algun temps 

que havia bastit. Aquella conferència fou complementada por una 

exposició de més d'un centenar de fotografies seves sobre el tema, 

i d'alguns plànols i projectes de reconstrucció, que fou exhibida al 

local de la biblioteca del monestir. 

E l 12 de desembre del 1959 morí, a Barcelona, el senyor Joan 

Planàs; feia dos estius que havia pogut fer realitat la seva il·lusió de 

posseir un pis de lloguer a Santes Creus. Tenia 63 anys, la mateixa 
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edat que el senyor Vives quan traspassà; amb ell jo vaig perdre un 

amic que estimava més que si hagués estat de la família, el senyor 

Vives perdé un company i un bon amic, i Santes Creus i l'Arxiu un 

dels col·laboradors més desinteressats i eficients. I fou la primera 

defunció remarcable entre la colla d'amics i contertulians del senyor 

Vives, que esdevenia com una mena de premonició- Un mes després 

s'esdevingué un fet molt desagradable que de seguida em semblà 

com si fos un averany maligne; vaig tenir el pressentiment que la 

gran època de Santes Creus s'acabava. Hi hagué un robatori a l'es

glésia i al monestir, acompanyat d'algun acte de difícil qualificació. 

E r a el mes de gener del 1960. Els fets no foren pas aclarits, i gai

rebé dos anys més tard —desembre del 1961— desaparegué del 

monestir l'estela funerària que la tradició popular vinculava amb 

la llegenda de la santa mà. Aquest objecte fou trobat al cap de poc 

temps, perquè havia estat dipositat anònimament al monestir de 

Pedralbes, de Barcelona, i fou el senyor Vives i Miret, juntament 

amb d'altres membres de l'Arxiu, que el reintegraren a Santes Creus 

el 21 de gener del 1962. Alguna cosa passava a Santes Creus, i el 

meu pressentiment, infonamentat i gratuït, no havia de trigar pas 

gaire a ésser confirmat. 

E l T960, el senyor Vives publicà un llibre sobre les sepultures 

santescreuines dels nobles morts a la conquesta de Mallorca. L'edi

ció d'aquell llibre formà part de la "Collectanea de Santes Creus" 

de la qual era la tercera publicació; aquella sèrie era editada sota 

els auspicis dels "Amics dè Santes Creus", una mena de filial que 

l'Arxiu havia segregat en escaure's el desè aniversari de la fundació 

i amb motiu de retre un homenatge al senyor Serramalera tot pu

blicant-li el seu llibre sobre Guillem de Montpeller. Pel juny d'a

quell any, el senyor Vives féu una exposició de la problemàtica de 

Santes Creus en una conferència que organitzà el Museu de Vila

franca del Penedès- Vull suposar que el fet d'aquesta conferència 

significà molt per al senyor Vives, atesa la simpatia especial que ell 

sentia per al Panadès, d'on era oriünd el seu pare —segons m'ha

via dit sovint— i vers on tenia simpaties gens dissimulades. I , a 

més, l'assemblea general de l'Arxiu d'aquell any el nomenà secre

tari general de l'entitat, càrrec que fins aleshores havia exercit el 

meu pare i que representava la funció executiva màxima. E l senyor 
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Vives havia de morir exercint aquell càrrec amb competència re

marcable. 

Ara, el senyor Vives havia arribat al capdamunt del seu pres

tigi científic; el càrrec que exercia dins l'Arxiu li conferia una cate

goria enorme davant els "medis erudits": era tresorer de la Socie

dad de Estudiós Monàsticos i mantenia una relació amb frares de 

tota mena de monestirs, que, per a ell, començava a ésser un al·li

cient tan important o més que la seva afecció a Santes Creus. I al

hora, a Santes Creus, aquell ambient agradable i excel·lent que ha

via fet possibles tantes coses —entre les quals la investigació del 

senyor Vives—• s'esfondrava de manera imperceptible però conti

nuada- Feia dos anys —el 1958, més o menys— aquell entregent 

havia arribat al zenit; des del 1960, també més o menys— perquè 

esdevé impossible de datar esdeveniments que són evolutius per na

turalesa— començà la davallada, lenta però inexorable. Des del 

1960 fins al 1963 desaparegueren de Santes Creus —per trasllat de 

residència o lamentablement per defunció— moltes de les persones 

més significatives. Pel gener del 1961 el senyor Eusebi Giró, que 

era secretari de l'ajuntament, se n'anà a Riudoms a agençar l'admi

nistració d'aquell municipi; pel març morí el senyor Magí Vidal, 

conserge jubilat i una de les persones a qui més ha d'agrair el mo

nestir i els seus amics; pel juny, mossèn Comamala fou traslladat 

per tal que administrés la parròquia de Castellvell del Camp, i ha

gué d'interrompre una tasca i una dedicació que, bé que el temps 

havia matisat i afeblit, encara era imprescindible per a Santes Greus. 

E l mes de febrer del 1962 morí el senyor Gaietà Cunillera i Figue

res —el Gaietano—, que als seus vuitanta anys ultrapassats era una 

figura venerabilíssima. I el 1963 moriren els senyors Miquel Castell

ví, Jesús Domínguez Bordona, Ramon Jové, Pere Prat i Gaballi i 

Bernat Morgades, monjo de Poblet, tots els quals havien estat vin

culats, d'una manera o altra, a Santes Creus i al senyor Vives. 

E l 1961, doncs, assenyala el començament de la davallada. Les 

persones traslladades havien estat substituïdes per d'altres que, a des

grat de llur bona intenció, no arrelaren a Santes Creus pels motius 

que fossin; el nombre d'estadants estiuencs s'havia incrementat i 

s'havia heterogeneïtzat alhora. I , en definitiva, aquell ambient fa

miliar dintre el qual tan bé s'havia trobat el senyor Vives, s'estron

cava definitivament, per raons complexes que fóra massa llarg d'ex-
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plicar. Des del 1961, les seves estades a Santes Creus s'escurçaren 

i, en certa mesura, s'espaiaren- Les seves investigacions sobre Fo

noll a d'altres llocs de Catalunya el distanciaren una mica de San

tes Creus. L'estiu del 1960, tanmateix, encara em fou possible de 

compartir amb ell la seva estada a Santes Creus perquè, bé que jo 

m'havia posat a treballar, la meva dedicació a l'ensenyament em 

subministrava unes vacances llarguíssimes- Però el 1961 ja fou el 

darrer estiu que vaig passar íntegrament a Santes Creus i que vaig 

ésser company seu. L'any següent vaig haver de marxar al servei 

militar i, acabat allò, ja no vaig poder passar-hi llargues tempora

des. I des del 1963, les estades del senyor Vives al monestir també 

esdevingueren esporàdiques, i el meu contacte amb ell, bé que sem

pre possible a Barcelona, irregular. 

Paral·lelament, les festes de l'Arxiu que, durant els anys cin

quantes havien constituït un aplec important de persones, comen

çaren a davallar. Jo havia pres part molt activament a l'organitza

ció des del 1956, almenys; podia fer~ho perquè m'agradva i per

què la meva estada llarga a Santes Creus m'ho facilitava a basta

ment. Però el 1961, la festa popular començà a acusar un cert grau 

de deslluïment; perquè, fet i fet, la festa depenia, en més o menys 

grau, de l'ambient humà que ja es desintegrava. L'any següent, 

1962, ja només vaig poder assistir a la celebració estricta de la fjss-

ta; l'acte acadèmic anà a càrrec del senyor Joaquim Molas —la meh 

va amistat amb el qual data, pràcticament, d'aleshores— i hom re

gistrà la incorporació a l'Arxiu d'algunes persones noves que ha

vien d'assolir una certa importància. Fou el darrer any que hi hagué 

festa popular a càrrec de la cobla de sardanes. Hom ja no trobava 

col·laboració popular per a organitzar l'aplec, i l'Arxiu decidí de 

suspendre la festa de carrer des d'aquell any. L a festa del 1963, a 

la qual disertà el senyor Josep Iglésies, ja restà reduïda a l'acte aca

dèmic estricte, tal com encara perdura avui, amb l'assistència dTu-

nes quantes dotzenes de persones. Aquell any, la festa acadèmica, 

celebrada al local de la biblioteca del monestir, fou objecte d'un 

reportatge filmat que retransmeté la televisió pocs dies després, i 

que anà a càrrec dels bons oficis del senyor Carles Pérez de Rozas 

que havia fet cap a Santes Creus per mediació del seu amic i col·le

ga Ramon Dimas i Montserrat, fill del Pont d'Armentera i empa

rentat a Santes Creus, on morí el 1965. Els senyors Pérez de Rozas, 
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Dimas i alguns amics d'ells s'integraren a la colònia d'estiuejants, i 

llur presència donà un impuls nou a la festa major, al tercer dia de 

la qual —el dia del gos— hom organitzà un festival infantil que 

tingué un gran èxit, i a la preparació del qual vaig col·laborar du

rant uns quants anys- Però la festa de l'Arxiu, en el seu aspecte po

pular, havia mort inexorablement. 

Tota una època de Santes Creus havia acabat. Encara, els pocs 

que hi restàvem, havíem de desertar dintre els anys a venir, per 

raons diverses; les nostres visites a Santes Creus havien de restar 

reduïdes, gairebé, a l'assistència habitual a l'assemblea de l'Arxiu 

i a la festa acadèmica anual, a part d'algun diumenge que l'atzar 

ens hi dugués. L a salut del senyor Vives, alhora, s'havia començat 

a afeblir, i des del 1964, suposo, substituí en gran part el seu con

suetudinari sojorn a Santes Creus per una estada, al balneari de Vall

fogona de Riucorb. Des d'aleshores, les meves coincidències amb 

ell ja foren raríssimes, i quan se'n produïa una, era un gran esde

veniment-

L a darrera vegada que vaig coincidir a Santes Creus amb el 

senyor Vives fou en l'escaiença dels tres dies del I Col·loqui d'His

tòria del Monaquisme Català, pel setembre del 1966. L a seva apor

tació a les tasques científiques del Col·loqui consistí en una visita 

col·lectiva al monestir, comentada per ell, el resum de la qual ha 

estat publicat pòstumament. L a visita s'escaigué el segon dia del 

Col·loqui, el matí del 10 de setembre. J ó no hi vaig assistir; em pen

sava que me'n podia estar, perquè dotzenes de dotzenes de vegades 

havíem recorregut aquell mateix itinerari plegats. Més tard vaig 

haver de penedirme'n, perquè hauria estat la darrera vegada que 

ell m'hauria acompanyat a la visita del monestir. Els qui s'hi aple

garen i el seguiren —que eren, pràcticament, tots els amics que li 

restaven de la seva bona època— tampoc no sospitaven que aquella 

era la darrera lliçó que rebien d'ell- L a pròxima vegada que ens aple

gàrem fou a la Rambla de Catalunya, de Barcelona, el 16 de de

sembre del 1966, poc més de dos mesos més tard, per a assistir al 

seu enterrament. Havia mort la vigília, als 63 anys d'edat. I feia 

cinc dies que el Patronat del monestir de Santes Creus l'havia ele

git com a membre. 

A tres anys de distància, hom s'adona que el buit que deixà el 

senyor Vives no ha estat omplert perquè una personalitat com la 
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seva és difícil de substituir. L a perspectiva i la serenitat que dóna 

el temps fan que la seva figura i la seva obra apareguin dins llur 

dimensió real, que no deixa d'ésser, tanmateix, excepcional. Jo el 

recordo com un home de gran cultura, sòlida i vasta que, a part la 

seva vocació darrera com a arqueòleg autodidacte, era un apassio

nat de les arts, de la literatura, de la música i, en general, de tota 

manifestació de la cultura humana. Els seus domicilis de Barcelona 

i de Tarragona era veritables biblioteques, exposicions permanents 

de pintura i discoteques selectíssimes. L a seva capacitat de treball 

fou notabilíssima, i, dotat d'una intuïció en grau genial que poques 

vegades li fallà, replantejà l'arqueologia de Santes Creus i la revo

lucionà des dels fonaments en un termini de pocs anys. Era 

un home que acceptava el diàleg i els suggeriments i les objeccions 

a les seves idees amb una cordialitat senyorívola; però mai no do

nava el braç a tòrcer amb facilitat. I com que s'entusiasmava amb 

l'encadenament perfecte de les seves idees, és ben possible que ha

gués dut més d'una hipòtesi fins a límits insostenibles. 

Jo vaig seguir dia a dia l'evolució de les seves idees; jo dec a 

ell els primers coneixements seriosos i científics sobre folklore, sobre 

arqueologia i sobre moltes altres coses; i, per tant, no sóc pas el més 

escaient per a judicar amb objectivitat. Però estic convençut que 

la seva obra aguantarà la crítica en bona part. Les seves teories so

bre el claustre posterior, sobre els palaus reials o sobre les sepul

tures podran ésser objecte de revisió; possiblement Reinard Fonoll 

no executà personalment totes les obres que el senyor Vives li atri

buí, sinó que solament fou el cap d'una escola important; és possi

ble que apareguin documents que anul·lin o modifiquin algunes te

sis del senyor Vives. Però em fa l'efecte que la seva obra sobre

viurà en un bon percentatge. Perquè, si més no, hom no pot dub

tar que Fonoll era una figura precàriament coneguda abans que les 

investigacions del senyor Vives el situessin en un lloc important de 

la història de l'arquitectura catalana. I és indubtable que els estu

dis arqueològics sobre Santes Creus han d'ésser dividits, des d'ara, 

en dues èpoques: abans i després del senyor Vives. No és possible 

d'escriure honestament ni una sola ratlla sobre l'arquitectura del 

monestir sense tenir al davant les seves publicacions. L a investiga

ció històrica documental que ha dut a terme el meu pare des de fa 

quaranta anys i la investigació arquitectònica que dugué a terme 
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el senyor Vives des del 1954 es completaren, de fet, més que no 

sembla. Després de les disbauxes pseudo-històriques de mossèn Pa 

lomer —que han enlluernat tants d'autors— i després de les va

guetats sublims que han fabricat els pocs que s'han dedicat serio

sament a l'arquitectura del monestir, avui sembla que podem co

mençar a petjar un terreny no tan bellugadís. 

L'obra de Josep Vives i Miret només ha estat publicada en 

part. Els materials inèdits més o menys elaborats que deixà conte

nen dades valuoses i suggeriments importants. Caldria considerar, 

doncs, la possibilitat, la conveniència o l'oportunitat de publicar-ne 

la part més interessant- Perquè la presència dels escrits pòstums del 

senyor Vives a les planes del butlletí de Santes Creus o a les publi

cacions de l'Arxiu seria, en definitiva, l'homenatge més positiu i 

més autèntic que hom li podria retre. 

XAVIER FORT I BUFUJL 

Societat Catalana d'Estudis Històrics, de Barcelona. 





EXEMPLARITAT CISTERCENCA 
DE SANTES CREUS 

NOTA PRELIMINAK. Quan p feia temps que teníem escrit 
aquest article, expressament destinat al present ameplec de 
treballs a la membria de Josep Vives i Miret, ens arribà l'im
portant estudi del nostre vell i $ileate amic, eminent histo
riador de l'orde cístercenc, fra Maür Cocherü: Note sur le 
plan idéal d fune abbaye cistercienne, i que va publicat unes 
quantes planes abans. Com veurà el lector, entre el treball 
de fra Cocheril i el nostre existeix una certa identitat de rao
naments —si bé parcial— que un moment ens ha fet pensar 
si havíem de desistir L· publicació del nostre artide- Però, 
rellegüs l'un i l'altre, ens adonem que han estat elaborats 
des de punts de partença no coincidents i que també assolei
xen proves i conclusions ben diverses,, com ja era divers el 
propòsit inicial. De fet el dens treball de fra Cocheril om-
pliía considerablement alguns principis i conceptes que nos
altres no fem sinó apuntar i que ell il·lustra amb el doll de 
L· seva doctrina i dels coneixements que té de Torde. Tan
mateix el nostre, en d altres aspectes problemàtics santes-
creuins, pL·nteja i pretén resoldre daltres qüestions. Per ai
xò, considerant-los mútuament complementaris, ens deci~ 
dim a publicar (també el present nostre article; per al qual 
teníem dreçat un esquema gràfic d'un monestir cistercenc 
ideal, substancialment idèntic a l'elaborat pel nostre erudit 
amic i que acompanya el seu estudi, i al qual remetem el 
lector- Confiem que el bondadós fra Maür no ens ho tindrà 
en retret. 

Ha estat reiteradament ponderada l'exemplaritat cistercenca de 

Santes Creus, principalment en allò que ateny la disposició de l'es 

dependències bàsiques d'un monestir del seu temps. Efectivament. 

Un dels tractadistes més albirables amb què actualment compta 
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l'ordre cistercenc, Anselme Dimier, publica un pla ideal de mones

tir cistercenc 1 que convé exactament a la disposició que va tenir 

Santes Creus a les darreries del segle xn i que sumàriament podríem 

descriure així: 

L'església, —com a centre del monestir i com a punt de par 

tença de l'enumeració de les dependències monestirials—, tindria 

l'absis devers llevant i l'entrada devers ponent. Presentaria una 

planta de creu llatina. Davant la porta d'accés, és a dirj a la façana 

ponentina, hi hauria un porxo protegint la porta d'ingrés a l'esglé

sia. Entrant a dins, immediatament i al centre de la nau, hi hauria 

el cor dels conversos. De mitja nau en amunt, és a dir, fins al creuer, 

el cor dels monjos. L'església, doncs, en la part central de la nau, 

des del seu accés fins al creuer, estaria migpartida pels dos cors: 

dels conversos o llecs, i dels monjos o coristes-

L'altar major i el presbiteri serien a l'absis, al centre de llevant, 

i tindria a cada costat dues capelles obertes al creuer. A l'esquerra 

—sempre de l'espectador— i oberta al parament nord del creuer 

la porta que conduiria al cementiri; cementiri que s'estendria ptl 

N E forà de l'església, rodejant-la per la banda de llevant, és a dir, 

vorejant l'absis. 

A la dreta del creuer i al parament de migdia sbbriria la porta 

conductora a la sagristia. Per l'angle occidental del creuer baixaria 

l'escala des del dormitori, paral·lela al parament oest de la dreta, 

amb porta oberta a l'alçària del pis i al parament del migdia, a frec 

de l'angle esmentat. 

A la nau dreta de l'església, és a dir, a la de migdia, s'obririen 

dues portes que comunicarien amb el claustre i els seus anexos. Una 

d'elles, propera al creuer, anomenada porta dels monjos; l'altra, pro

pera a la porta d'accés, o façana, anomenada porta dels conversos. 

L'església, doncs, seria la peça més important del monestir; i 

com la de més alçària de totes, per la seva ubicació al nord del con

junt monestirial l'empararia degudament de les inclemències atmos

fèriques, fent-li d'eficaç recer. 

Tocant a la paret del migdia de l'església hi hauria el claustre 

quadrangular, formant quatre naus: la septentrional paral·lela a l'es-

1 Anselme DIMIER: Recueil de plans d'églises cisterciennes (París, 1949) , p. 16. 
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glésia i adossada a la seva paret del migdia que tindria al capda

munt, vora l'angle N E , la porta dels monjos que hi comunicaria, i 

que tancaria ans d'arribar a la porta dels conversos; aquesta seria 

la nau anomenada de la lliçó. Perpendiculars a ella s'estendrien, a 

llevant i a ponent, altres dues naus, que amb una altra al migdia 

clourien al paral·lelògram claustral amb una nau a cadascun dels 

quatre punts cardinals. 

L a nau de ponent només tindria a frec de l'angle S una porta 

que comunicaria el passadís dels conversos amb el claustre. E n can

vi, la de llevant contindria, d'esquerra a dreta, obertes les següents 

dependències: l'armari o biblioteca, que repartiria el cos de l'edi

fici monestirial llevantí immediat al creuer de l'església, amb la sa

gristia: aquesta, a l'est i comunicant directament amb l'església, 

oom hem dit; i l'armari a l'oest i obert al claustre. Seguiria el capí

tol, agafant de banda a banda tot el cos d'edifici. Al seu costat re

muntaria l'escala des del claustre al dormitori dels monjos- Segui

dament hi hauria el parlador o auditòrium, que emmenaria a l'ex

terior llevantí del monestir- Aquest cos d'edifici de llevant seguiria 

més enllà de l'auditòrium amb una dependència important: l'escrip

tori o sala dels monjos, que no tindria accés directe des del claustre 

sinó a través del calfador. 

L a nau del migdia, d'E a O, obriria al claustre les dependències 

següents: amb la porta enfront a la nau llevantina, és a dir, gairebé 

a l'angle, hi hauria el calfador, en el parament oriental del qual 

s'establiria comunicació amb l'escriptori. Al mig de la nau, el men

jador o refetor, amb el lavabo o templet obert al davant o enfront, 

a l'altra banda de la nau, cap al centre del claustre. E l menjador 

comunicaria amb la cuina que tindria al costat occidental, i en 

aquest mateix parament, la trona del lector. L a cuina tindria, tam

bé, una porta practicada al claustre. 

Paral·lel a la nau ponentina del claustre correria un passadís 

anomenat dels conversos el cap septentrional del qual es comunica

ria amb l'església per la porta que ja hem indicat amb nom idèntic, 

i que l'altre cap conduiria al defora limitat per la paret occidental 

de la cuina. 

A la banda oposada del claustre, després d'aquest passadís, for

mant angle amb ell i l'atri de í'església, hi hauria un cos d'edificà 

amb una porta a l'exterior; la cellereria o majordomia, limitada, a 
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migdia, per un altre passadís on s'obriria una altra porta; el qual 

passadís conduiria al claustre travessant el passadís dels conversos 

i a través de la porta que ja hem esmentat su la nau ponentina claus

tral. Després d'aquest passadisset i fent angle amb el dels conver

sos, seguiria el cos d'edifici de l'amplària de la cellereria, amb el 

refetor dels conversos, que tindria porta oberta al corredor d'idèn

tic nom. (Vegeu el plànol publicat amb l'anterior treball de fra Co

cheril). 

Al pis del cos d'edifici de llevant, és a dir, al damunt de la sa

gristia i de l'armari o llibreria, i del capítol, i del parlador o audi-

tòrium, i de la sala dels monjos o escriptori, hi hauria el dormitori 

dels monjos. 

Com és cosa fàcilment comprovable aquesta disposició ideal d'un 

monestir cistercenc que fa seva, també, un altre tractadista tan se

riós com Alberto Gómez de las Bàrcenas 2 gairebé idènticament, 

convé exactament a Santes Creus, i entenem que així es va bastir el 

nostre monestir a les darreries del segle xn. 

* * * 

No hi ha hagut a les nostres latituds cap monestir tan fidel a les 

prescripcions bernardines com el de Santes Creus. Ni en coneixem 

cap enlloc que s'adeqüés més en la seva disposició primitiva, avui 

totalment identificable, amb el monestir ideal que han divulgat Di

mier i Gómez de las Bàrcenas-

E l monestir més pròxim a Santes Creus que ens pot alliçonar 

és Poblet- Pròxim, no solament geogràficament, sinó per la funda

ció, pel desplegament, per un discórrer de segles paral·lelament. L a 

disposició de Poblet fou semblant a la de Santes Creus, i per tant 

a la ideal d'un monestir cistercenc. Però amb el claustre i les depèn 

dències anexes a Paltra banda de l'església; és a dir, devers el nord 

i no devers llevant. A Poblet trobem ben ubicada la disposició de 

diverses dependències monacals: l'armari llibreria, la sagristia, el 

capítol, el parlador, el calfador, el refetor, el templet, la cuina, la 

sala escriptori, l'escala d'accés al dormitori, el cementiri, etc. Però 

si aquesta orientació inversa no fos prou a distanciar Poblet del pro-

2. Alberto GÓMEZ DB LAS BÀRCENAS: La verdad sincera del Císter, "Cister-
cium" X I V (1962) p. 4. 
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totipus de monestir cistercenc, l'en allunyarien alguns detalls im

portants: l'absis de l'església, amb soles dues capelles circulars al 

creuer, i la presbiterial formant cinc absidioles també circulars. Les 

altres dependències, actualmtnt de mal identificar, no repugna que 

primitivament hi poguessin ésser; sempre, però, inversament orien^ 

tades. 

Un altre monestir egregi sembla adequar-se, més que el de Po

blet, al pla bernardí ideal: és Veruela, al regne d'Aragó. E l claustre 

i llurs dependències ací estan perfectament orientades, al migdia 

de l'església, i tampoc no repugna, a desgrat de les mutacions que 

amb els anys i les vicissituds ha sofert el monument, la ubicació 

adequada al pla ideal. Però l'església, com Poblet, presenta dues ca-

pelle;- circulars al creuer, en lloc de les quatre rectangulars ideals, 

i l'absis amb cinc capelles circulars formant mitja circumferència. 

Més adequadament podríem conjecturar la distribució de l'es

glésia del monestir navarrès de Santa Maria de la Oliva, on l'esglé

sia amb les cinc capelles rectangulars s'adapta totalment a les pres

cripcions genuïnes cistercenques. Però al claustre i les altres depen

dències al seu entorn, de tota manera estan inversament orientades, 

com a Poblet. 

Algunes característiques analogies, potser, es podrien assenya

lar a Vallbona de les Monges, monestir femení cistercenc. Ací l'es

glésia té el claustre al migdia. Però al claustre mai no hi hagué pro

bablement la perfecció ubicativa de les dependències consuetes, que 

tampoc no sabem fins on eren prescrites per als monestirs de dones-

Cal notar que Ifesglésia presenta les capelles absidals o del creuer 

en disposició rectangular; però que en lloc de cinc capelles, només 

n'hi ha tres; l'església, de tres naus en els altres monestirs, ací és 

d'una sola nau. 

# # # 

L a majoria dels tractadistes de Santes Creus no s'han plante

jat a fons cap problemàtica sobre la disposició del monestir. Enca

rant-se amb les pedres i pels vestigis que les construccions més an

tigues que les actuals han deixat, dos tractadistes més recentment 

han formulat diverses teories responent a problemes constructius 
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santescreuins: són l'arquitecte Cèsar Martinell, i l'arqueòleg mala-

guanyadament difunt, senyor Josep Vives i Miret. 

Martinell en la seva obra cabdal sobre Santes Creus 3 fa ressal

tar la conformitat santescreuina amb els cànons que sobre construc

ció de monestirs havia dictat el Capítol General de l'orde l'any 1119, 

—diu—. Però on certament es planteja una problemàtica construc

tiva de volada és en una monografia que cal assenyalar4 on minu

ciosament va jalonat sense dificultat les diverses dependències del 

claustre: la llibreria, el capítol, l'escala al dormitori, el parlador, i 

d'altres. Assenyalarem expressament un encert lluminós: en deduir 

un claustre primitiu de dimensions més reduïdes que l'actual, al

menys per la seva banda ponentina, estableix indubtablement la 

porta del temple destinada als conversos: el pas descobert, o passa

dís dels conversos enfront de l'esmentada porta; i el lloc destiaat 

als conversos i a celler, que més pròpiament hauria estat anomenar-

lo celleria, dependència que no correspon massa al significat d'un 

celler actual. Esdevé impròpia —encara que formulada interroga-

tivament— l'adjudicació de graner a l'escriptori (dependència avui 

coneguda per celler). L a frase lloc destinat a Refetor, cuina i cale-

factori no sembla certificar l'existència real d'aquestes dependèn

cies, sinó llur ubicada frustració, com ens certifica parcialment el 

mateix autor en l'altre llibre seu esmentat5. 

Vives i Miret és qui amb rutilant intuïció va ubicar encertada

ment l'escriptori o sala dels monjos 6 . L a seva nombrosa bibliografia 

sobre la problemàtica arqueològica i constructiva del monestir de 

Santes Creus és senzillament impressionant. Vives i Miret va con¬

sumir mal comptats els quinze darrers anys de la seva vida, els més 

densos de realitats científiques, en l'estudi constant, sostingut, sem

pre latent i eficient, del monestir de Santes Creus que estimava 

tant; però en l'estudi directe dels problemes que li suscitava un 

cada vegada més pressós interrogatori a les velles pedres, als de 

3. Cèsar MARTINELL: El monestir de Santes Creus (Barcelona, 1928) p. 139. 

4. Cèsar MARTINELL: Els primitius claustres de Santes Creus i de Poblet "Arts 
i Bells Oficis" (Barcelona, febrer de 1929). 

5. MARTINELL, El monestir, p. 229, diu que el refetor "no arribà a ésser cons
truït"; del calfador i de la cuina no en fa esment. 

6. Josep VIVES i MIRET: L'escriptori del monestir de Santes Creus: projecció 
literària i emplaçament "Studia Monàstica" I , (1959), pp. 143-154. 
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vegades gairebé imperceptibles vestigis de pretèrites construccions 

o intents de construcció. Vives i Miret va acarar-se reiteradament, 

audaciós i valent, amb una prodigiosa varietat d'enfocaments, amb 

una projecció tan vasta dels problemes constructius de Santes Creus, 

com una lleugera exploració sobre la seva bibliografia específica 

ens en respondria adequadament7. 

És lògic que una tan copiosa, diversa i audaciosa problemàtica 

escomesa no> sempre hagi conduït a conclusions irrebatibles. L a lò

gica de les deduccions alguna vegada és contradita per la contun-

dència dels documents- Però cal plantejar honestament els proble

mes, i tractar de donar-los la solució d'un raonament madurat en la 

meditació i en la contemplació dels elements abastables a la consi

deració, tot i coneixent que la conclusió pugui, posteriorment, so

frir alguna modificació accessòria, parcial, o substancial, i , fins i tot 

total, per l'aparició posterior, sempre possible, del testimoni docu

mental escrit que pot desfer totes les conjectures. 

L a troballa de documents escrits, doncs, en alguns casos, modi
fica alguna concreció més o menys hipotètica dels raonaments de 
Vives i Miret. Però això no desmillora gens lnonestedaft del seu es-
merç; ni perjudica l'objectivitat de l'estudi. L'arqueologia santes-
creuina sempre serà deutora a Vives i Miret del desplegament d'una 
activitat inquisitiva veritablement ambiciosa, vigorosament enfoca
da, i que ha rendit una amplíssima projecció de resultats i d'hipòte
sis de treball. Aquesta és la realitat fonamental de la seva obra. 

L a ubicació de diverses dependències del pla primitiu d'edifi
cacions del monestir de Santes Creus, com el calfador, el refetor 
dels monjos, la cuina, la cellereria, el passadís dels conversos i d'al
tres no tan clarament determinades ha passat generalment desaper
cebuda, i fins i tot en algun cas llurs vestigis han estat valorats com 
a reminiscències de construccions anteriors. Cal que fem marxapeu 
com les tres portalades actualment invalidades de la nau del migdia 
del claustre, són tres obertures que podem conceptuar les autènti-

7. Ultra el ja esmentat treball L'escriptori, cal tenir-ne en compte molts d'al
tres que escauria de donar ací per via de nota; però ens estalvia de fer-ho la llista 
que en un altre lloc d'aquesta publicació hom dóna de la producció bibïiogriàfica 
de Vives i Miret; bé que dolorosament fragmentària en d'altres èpoques de la sev» 
vida, absolutament vàlida i completa en l'època i aspecte que interessa Santes Creus. 
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ques que comunicaven el claustre—probablement l'anterior, crono

lògicament; el primitiu, substituït per l'actual de les primeries del 

segle xiv— amb la cuina, el menjador i el calfador. Les restes de 

fonaments d'un cronològicament segon palau reial a Santes Creus, 

en els quals Vives i Miret recolza la seva teoria 8 , a la nostra manera 

de veure i d'entendre oorresponen més verídicament a restes dels 

edificis de la cellereria; més d'acord amb la hipotètica reconstruc

ció o reconstitució del temple de Santes Creus a les darreries del 

segle xm que ens presenta Martinell 9 amb la prolongació del cos 

d'edifici, i que aquest autor conjumina encertadament amb els in

dicis que es conserven al mur de l'església "d'haver tingut adossada 

una construcció que als primers temps degué estar destinada als 

conversos i tal vegada, també, a celler"; construcció que sembla que 

"degué desaparèixer abans d'existir les fortificacions"10, és a dir, 

abans del darrer quart del segle xrv. 

« » « 

L a cellereria de Santes Creus va existir com a tal i la podem 

documentar- E n 1302 la reina Blanca d'Anjou hi havia fet bastir un 

altar a honor de santa Margarida, perquè el 5 d'abril d'aquell any, 

i des de Lleida, destinava quatre cents sous anuals sobre els rèdits 

de Cervera per a la celebració de misses in altari beate Margarita quod 

ipsa domina regina construí fecit m cellereria predicti monasterii, 

ut de dicta concesskme constat per cartam sigilli ipsius domime rer 

gine in pendenti munitam datam Ilerde nonas aprilis anno Dominà 

.M.CCC.II.11 

E l refetor de Santes Creus, ens diu L a Dernosa que fou manat 

refer en 1302 i fou començat precisament el dia de sant Joan Dego-

llaci, 28 d'agost d'aquell any 1 2 , com han reportat la majoria dels 

tractadistes de Santes Creus- Ja hem indicat, també, els dubtes que 

8. Josep VIVES I MIRET: Els tres palaus reials de Santes Creus (Santes Creus 
1960) p. 15 i làm. I I I . 

9. El monestir, làm. encartada entre les pàgines 74 i 75. 

10. El monestir, pp. 151-152. 

11. A H N M , Cod. 459, f. 94v. 

12. ítem anno Domini .M.CCC..1I. in die Decollacionis festi sancti lohànnis 
tnceptum fuit opus refectorii. BPT, cod. 125, f. 296v. 
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shan suscitat sobre que aquesta obra es completés a les primeries 

del segle xrv; ara no fa al cas de provar-ho documentalment com és 

reiteradament possible i contràriament a totes les opinions negati

ves o dubitatives; el refetor del segle xrv fou bastit a Santes Creus 

d'acord amb l'esment ladernosià a l'espai, encara avui fàcilment 

identificable, enfront del templet. Però allò que ens interessa és de 

provar i documentar com aquest refetor iniciat l'any 1302 es va edi

ficar al mateix lloc on existia el refetor primitiu. Sabem que Bernat 

d'Albà, o Salbà, va constituir una llàntia a l'església i a la capella 

de sant Francesc que hi havia al monestir de Santes Creus, i va ma

nar d'ésser enterrat al claustre, precisament al túmul dels Salbà 

que hi havia al costat de la portalada del refetor 1 3 . És evident de 

1 epitafi d'aquest enterrament que actualment es conserva gairebé 

sencer, i en ell tots els enterraments, són anteriors a l'any 1300 1 4. 

E n conseqüència, ans del segle xrv existia a Santes Creus un refetor 

al mateix lloc on es bastí el que s'inicià l'any 1302. 

E l calfador i la cuin<ar les quals obertures o comunicacions amb 

el claustre ja hem esmentat, devien desaparèixer amb el refetor en 

una reforma tardana del lloc on eren emplaçats primitivament. E l 

refetor, amb la cuina i llurs anexos, foren ubicats al claustre poste

rior o llevantí. E l pati que va deixar l'aterrament del calfador i part 

del del refetor foren ocupats per l'edifici del priorat, al pis, i dels 

cups a la planta baixa; la cuina calgué que desaparegués per* a prac

ticar el pas còmode de les veremes que entraven als cups per les 

places del monestir sense passar per les naus del claustre. 

* * * 

13. A H N M , Cod. 459, f. 124v.: Bernardus de Albano, miles, constituït lam-
padem in capella sancti Francisci pro gua sui heredes dederunt dicto monasterio 
Sanctarum Crucum nonaginta solidos Barchinone. Hic iacet in claustro dicti mo
nasterii, in sepultura dels Salbans iuxta portam refectorii. 

14. L a llegenda completada, és així: "Assí iau lonrat Bernat Salbà, en P. Salbà 
fill seu, en Bn. Salbà fill den P. Salbà, en P. Salbà fill den Bernat Salbà, en Gui
llem Salbà fill den Bn. Salbà. Passà desta vida lonrat en G . Salbà a. D . . M . C C C " . 
segons fra Domingo que la va transcriure en 1720. (Vegeu Eufemià FORT I COGUL: 
El historiador de Santes Creus fray Domingo, sus precursores y el libro de Pedret 
(Satíjtes Creus, 1949) p. 118. Qualsevol que fos aquest Bernat Salbà, havia de pre-
morir al Guillem que consta difunt en 1300. 
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Encara hi ha l'opinió que les primitives construccions de Santes 

Creus foren projectades a la banda septentrional de l 'església 1 5 . No 

sabríem fins on pot prosperar aquesta teoria que desfaria tot l'encís 

d'un encaix perfecte des del primer moment constructiu i de la dis

posició edificativa santescreuina amb les normes genuïnes de l'orde. 

Tanmateix no se n'addueixen raons, i les que podrien invocar-se 

probablement serien inconsistents. Amb tot, fins i tot acceptant que 

en 1191 s'hagués variat el pla constructiu, creiem que Santes Creus 

és l'únic monestir de Catalunya i dels altres territoris de la confe

deració que pot ésser presentat com a totalment conformat durant 

les darreries del segle xn i les primeries del xm, als cànons bernar-

dins dictats per a la construcció dels monestirs cistercencs-

E U F E M I À F O R T I C O G U L 

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 

15. Josep VIVES i MIRET: Itinerari htstòrico-arqueològic de Santes Creus l 
Col·loqui d'història del monaquisme català" I , (Santes Creus, 1967) p. 334. 



D. JOSÉ VIVES Y MIRET 
Y LA SOCIEDAD DE ESTUDIÓS MONÀSTICOS 

Fue a finales de 1958, en el curso de la I Semana de Estudiós 

Monàsticos celebrada en Montserrat, cuando conocí a D. José Vives 

y Miret. A partir de esa fecha, nuestro encuentro anual fue casi 

un rito, interrumpido tan sólo por forzosas ausencias de su parte. 

Hombre serio, equilibrado y de exquisito trato; todos admira-

mos sus profundos conocimientos de arqueologia adquiridos con 

una constància tenaz en medio de sus ocupaciones profesionales 

tan dispares de sus aficiones arqueológicas. 

Aunque no registrada en el programa oficial, el senor Vives y 
Miret nos leyó en aquella I Semana de Estudiós Monàsticos una 
sugestiva comunicación: El escritorio del monasterio de Santes 
Creus. Proyección literària y localización del reeinto (3-X-1958). 

A la I I Semana de Estudiós Monàsticos, Vives y Miret no pudo 

asistir; pero tomó parte activa en la I I I , celebrada en E l Paular los 

días 11 al 16 de septiembre de 1960, en la que leyó su ponència 

titulada: El refectorio conventual de Santes Creus. Conservo copia 

de este estudio anotado por él con aquella letra menuda regular e 

inteligible, que me envió como a Secretario de la Semana. Por cier-

to, que con motivo de la noticia que de esta reunión de estudio 

redacté para Collectanea Ordinis Cisterciensium Reformatorum 

(enero-abril 1961, pp. 81-84), ocurrió una anècdota que revela bien 

el sentido del humor que se escondía bajo un porte serio y mesu-

rado. E l traductor francès del original espanol fue víctima de una 
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curiosa confusión al traducir: A ce groupe de monographies il faut 

ajouter les solides travaux des abbés Eufemiano Fort y Cogul et 

José Vives y Miret, tous deux des archives de Santes Creus (Ibid., 

p. 82). Al comunicàrselo y mandarle un ejemplar de esta Crònica 

el senor Vives y Miret me contestaba el 9 de junio de 1961; "Mu-

chas gracias por su amable referència a nuestra colaboración a la 

Semana de E l Paular en Collectanea O. C. Ref., y gracias también 

por el extracto que se ha servido enviarme. jHa sido verdadera-

mente gracioso el lapsus del traductor!" 

Desde este primer contacto con E l Paular, el senor Vives y Mi
ret, sensible a los encantos del arte y de la naturaleza, guardó un 
sincero apego a este Monasterio del encantador Valle del Lozoya. 
E l 17 de noviembre de 1962 me escribía: "Tanto mi mujer como 
yo, guardamos todavía el agradable recuerdo de los días pasados 
con ustedes en E l Paular. El la no habla de otra cosa y desea que 
las próximas Semanas sean también aptas para senoras". 

Asistió a la I V Semana de Estudiós Monàsticos (Poblet 24-29 
sept. 1961) y asimismo a la V Semana, nuevamente celebrada en E l 
Paular, los días 23 al 28 de septiembrè de 1962, en la que leyó su 
ponència: Las sepuMuras reales del monasterio de Santes Creus-

Cuando el 7 de agosto de 1962 se constituye la Sociedad Espa-

nola de Estudiós Monàsticos, el senor Vives y Miret entra a formar 

parte de sus socios numerarios, con el núm. 48, y es elegido para 

tesorero de la misma; cargo que ostento y ejerció con gran dedica-

ción y acierto hasta el 14 de septiembrè de 1965 en que, por razo-

nes de salud, solicitó el relevo. 

Asimismo apoyó, con todo su entusiasmo, la creación del ór-
gano de la Sociedad de Estudiós Monàsticos, la revista Yermo. E l 
17 de noviembre de 1962 me escribía: "Es muy grata la noticia que 
me comunica de la pròxima aparición del primer número de la re
vista Yermo. Hay que confiar en que la cosa marche bien, porque 
està en buenas manos". Y Yermo al acoger en sus pàginas (V 1967, 
77-87) su articulo; Algunas interpretaciones de L· arqueologia de 
Santes Creus, le dedicaba un breve pero carinoso recuerdo al co-
nocer su inesperada muerte acaecida poco antes, el 15 de diciem-
bre de 1966. 

Con gran sentimiento suyo y de los semanistas, tan habituados 
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a su puntual asistencia a las Semanas de Estudiós, organizadas 

ahora por la Sociedad de Estudiós Monàsticos, estuvo el senor Vi

ves i Miret ausente de la V I celebrada en Leyre; pero asistió a la 

V I I , de nuevo en Poblet. E n las Semanas V I I I y I X presento las 

ponencias: Indicios arqueológicos de Vallclara (Tarragona.) y AU 

gunos interpretaciones de la arqueologia de Santes Creus, respecti-

vamente. Esta última editada —como antes indicamos— en Yermo 

V, 1967, 77-87. 

E l senor Vives y Miret casi podria ser apellidado el fotógrafo 

oficial de las Semanas de Estudiós Monàsticos. Se conservan mues-

tras de fotos a los semanistas de todas las reuniones a que asistió1; 

siete, de las nueve que se celebraron en vida suya. 

Amigo serio y fiel no pasaba ano sin hacer llegar su personal 

felicitación navidena, meticulosamente seleccionada por él de entre 

los grabados antiguos y subrayados por emotivas poesías. Los dos 

últimos anos acompanó a su felicitación un delicado obsequio: un 

articulo suyo lujosamente editado; El monestir de Pedralbes. Assaig 

sobre L· identificació del seu constructor, en 1964, y L'altar d An

glesola i el frontispici de L· Seu de Tarragona, en 1965. 

Y todos los semanistas recordaran la atención de que fueron 

objeto en su visita a Santes Creus el 27 de septiembrè de 1961. E l 

senor Vives y Miret hizo obsequio a los semanistas, ademàs de sus 

doctas explicaciones como cicerone cualificado del monasterio al que 

dedico su atención y desvelo de arqueólogo de un estudio suyo ti-

tulado: El maestro Reinard des Fonoll, "L·picida" inglés, ien Cata

luna (1320-1360). 

Vaya, pues, en estàs líneas el homenaje de la Sociedad de E s 

tudiós Monàsticos, a este socio y amigo entranable que el 15 de di-

ciembre de 1966 nos precedió a la mansión del Padre. 

I. M. GÓMEZ, m. b. 

Secretario de L· S. E. M. 

Monasterio del PauL·r - Rascafría (Madrid) 





EL SENYOR VIVES I MIRET 
I LA SEU DE LLEIDA 

J . Vives i Miret ens deixà quan els seus interessants estudis so

bre el naixement del gòtic català havien donat fruits positius. Grà

cies a la seva clarividència podem partir avui d'una base sobre 

aquest problema. Sobretot són meritòries les seves conclusions—que 

a nosaltres particularment ens omplen de suggerències— sobre la 

introducció del nou estil a la Seu de Lleida, acabada l'any 1278 

pel mestre Pennafreita, dins els cànons del romànic, tot i una dada 

tan tardana per a l'evolució de l'art a casa nostra. 

Els estudis del senyor Vives i Miret ens han permès de fixar-

nos, si més no, quan es refereixen a la vella catedral lleidatana, en 

la personalitat del conegut mestre lapicida anglès, Reinard des Fo

noll, que treballava a l'abadia de Westminster (Anglaterra), quan, 

vers l'any 1320, el rei Eduard I I d'aquell país el trameté a Cata

lunya per a complaure el seu amic, el nostre Jaume I I . E l inestre 

anglès treballà successivament a Tarragona, Pedralbes, Poblet, San

tes Creus, Lleida i Montblanc. E s ben cert que en les nostres re

cerques pels arxius de Lleida, no hem trobat enlloc la presència 

del mestre a la ciutat del Segre. Això no vol dir que algun dia 

ens topem inesperadament amb aquesta esperançadora realitat. Pe

rò la hipòtesi de Vives i Miret atribuint-H la construcció de la bella 

capella de Jesús de la Seu, és tan persuasiva que ja des del comen

çament ens inclinàrem a acceptar Fonoll com l'introductor del gòtic 

florit a Lleida, i més quan un deixeble seu, Jaume Cascalls, sabem 

documentalment que vers el 1364 era mestre de l'obra de la Seu. 

Als anys en què Reinard des Fonoll treballava a Catalunya 

era bisbe de Lleida Arnau de Cescomes (1327-4334), el successor 

de Ramon d'Avinyó, anys aquests de moltes fundacions a la Seu, 
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coincidents amb la tècnica pictòrica —frescos mig malmesos del 

presbiteri— del gòtic lineal. E n ésser traslladat Cescomes a la ca

tedral metropolitana de Tarragona, disposà l'erecció d'una capella 

exterior, entre el claustre, llavors en construcció, i la porta dels In

fants, en el lloc on segons Vives i Miret — i ho creiem amb bon 

criteri— existí l'antic baptisteri catedralici, car l'esmentat portal 

dels Infants o dels Fillols, rebé precisament aquest nom perquè 

era l'accès obligat per a tots els que portaven a batejar i eren pre

cisament les fonts baptismals d'aquest temple les úniques on es po

dia administrar aleshores aquest sagrament. 

Sobre l'erecció de la capella de Jesús consta en una làpida 

commemorativa amb data del 3 de juny de 1334 a honor de domini 

nostri Jesu-Christi1, Vives i Miret comparà aquesta capella amb la 

de Sant Miquel de la Catedral de Tarragona, també manada edi

ficar per Arnau de Cescomes i veié en ambdues l'obra d'un mateix 

mestre, Reinard des Fonol l 2 . Ací foren inhumades les despulles de 

l'arquebisbe fundador, les del seu nebot Romeu de Cescomes, anys 

a venir també bisbe de Lleida, i d'altres individus del seu llinatge, 

alguns com Ramon de Cescomes, ciutadà de Lleida l'any 1367 i 

prohom preeminent els anys que Lleida es movia al costat de Pere 

el Cerimoniós en la lluita contra Pere el Cruel de Castella. 3 A la 

capella, una veritable esglesiola independent, s'instituïren tres ca-

pellanies amb els seus corresponents beneficis iniciats amb 500 

sous gravats sobre el poble de Tolva de Ribagorça. 4 

Les absidioles gòtiques del creuer sud; la de Montcada, imme

diata al presbiteri, i la de la Concepció, fundada pel bisbe Ferrer 

Colom (1334-1340) i immediata a l'anterior, ofereixen les mateixes 

característiques que la de Cescomes. Vives i Miret les relacionà, 

tant per les seves particularitats com per la gràcia dels seus fines-

1. L a làpida de fundació de la capella de Jesús fou transcrita i publicada per 
LLUÍS ROCA I FLOREJACHS a La Seo de Lérida, p. 50 (Lleida 1911), i per J . VILLA
NUEVA, en Viage Literario a las Iglesias de Espana, vol. X V I I , p. 9 (Madrid 1851). 

2J, J . VIVES I MIRET, Reinard des Fonoll, mestre britànic, renovador de l'art 
gòtic, veí de Montblanc, pp. 21-22 (Montblanc, 1962). 

3. Sobre l'actuació de Ramon de Cescomes i els seus descendents a Lleida 
ens n'ocupem en el primer volum d'Història de Lleida, de pròxima aparició a la 
Col·lecció "Estudis i Documents" d'Edicions 62. 

4. Dades extretes de l'Arx. Cap. de Lleida, reg. 21, Capbreu Autèntic, any 
1382 i pub. en Una visita a la Catedral Antigua de Lérida (Lleida ? 1965) p. 44. 
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traís, la similitud dels contraforts, i la decoració. H i veié una ma

teixa mà, una mateixa direcció. E l nostre malaurat amic que exa

minà aquestes peces abans de llur restauració, amb els arcs apare-

dats i les columnes i l'escultura malmeses, si ho hagués pogut con

templar tal com es troben avui —la capella de Jesús totalment res

taurada i les de Montcada i Colom en vies d'una restauració ja 

avançada— hauria gaudit plenament de l'elegància de llur conjunt 

tal com avui hom l'aprecia, confirmant encara més les seves teories 

d'una unitat estilística inconfusible. 

Si examinem l'escultura d'alguns monuments funeraris exis

tents, bé que mutilats, com l'estàtua del bisbe Ponç de Vilamur 

(1322-1324), la d'Ot de Montcada i la de la seva muller Jaufredina 

de Llúria, hi trobem tantes similituds i tanta bellesa d'execució, que 

empenyé el senyor Vives i Miret a sospitar la paternitat de l'anglès 

Reinard des Fonoll. Nosaltres, que hem examinat acuradament la 

documentació que posseïm del mestre Jaume Cascalls 5 i la seva 

obra, singularment la seva contribució als grandiosos claustres de 

la vella catedral, no dubtem de l'impacte que el geni artístic del 

mestre anglès sabé imprimir en un dels més coneguts deixebles, in

fluència que permeté el triomf del magnífic gòtic florit del tres-

cents i que a Catalunya derivà en una autèntica escola que s'es

tengué no sols per les terres del Principat, sinó encara pertot el seu 

domini lingüístic i fins i tot a través de zones de la Mediterrània a 

l'època florent de la seva hegemonia política, econòmica i cultural. 

Voldria que aquestes ratlles fossin com un homenatge a l'amic 

desaparegut, al senyor Vives i Miret, amb el qual més d'una vegada 

vàrem recórrer les naus de l'antiga Seu de Lleida, que foren molt 

profitoses per a mi ja que una conversa amb ell era sempre un nou 

ensenyament, una lliçó inapreciable. Vull recordar, també, la seva 

senzillesa i la seva humilitat àdhuc quan exposava les seves teories 

lluminoses. Recordo la seva franquesa en una conferència que va 

donar l'any 1966 al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona, la 

qual acabà amb aquestes paraules: 

"La coincidència de l'obra coneguda de Fonoll a Lleida, amb 

5. Dades també procedents del Capbreu Autèntic esmentat. 
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el període d'elaboració del claustre d'aquella Seu, convida a pen

sar en la possibilitat d'una intervenció del mestre britànic en la 

magna empresa. Fins ara, sincerament, no ho hem pogut compro

var". 8 

JOSEP LLADONOSAS 

Institut d'Estudis Lleidatans. Lleida. 

6. Aquesta conferència, sota el títol Reinard des Fonoll a la Seu de Lleida, 
fou publcada al butlletí del "Centro Comarcal Leridano", any I X , núm. 101, juliol 
1966, p. 13-17. 



DOS CLAUSTRES I UN ARQUITECTE 
*In memoriam* Josep Vives i Miret 

E L CLAUSTRE POSTERIOR D E SANTES C R E U S 

Entre els treballs d'investigació arqueològica que realitzà el be

nemèrit amic Josep Vives i Miret, un dels més interessants i que 

més m'impressionà va ésser l'aclariment de l'enigma que pesava 

damunt el claustre posterior de Santes Creus. Tant és així que la 

lectura d'aquest aclariment em convertí en admirador i amic, mal

grat no conèixer-lo personalment; amistat que després es consolidà 

amb el tracte personal i l'admiració de nous estudis. 

Les característiques d'aquesta dependència monàstica de les vo

res del Gaià des dels punts de vista arqueològic i constructiu, mai 

no havien tingut una explicació satisfactòria fins a la hipòtesi inespe

rada i convenient, exposada per aquest amic, atribuint a l'esmentat 

claustre la procedència de Bonrepòs, desaparegut monestir cister

cenc de dones, del qual havia estat abadessa Margarida de Prades, 

vídua del rei Martí. 

Amb la manera de fer conscient pròpia de Vives i Miret, la hi
pòtesi no podia venir isolada i en forma baldera, sinó que la presentà 
reforçada amb la corresponent documentació històrica i el gràfic de 
la reconstrucció del claustre originari, traçat pel seu gendre, l'arqui
tecte Josep M. Feliu i Via. Claustre semblant al de la catedral de 
Tortosa, del qual solament foren traslladats els arcs, sense columnes 
ni capitells, dels quals es poden veure, encara, fragments al lloc de 
procedència. 

Aquesta adaptació parcial explica a bastament la proporció de
primida i la manca d'esveltesa de les arcades, malgrat la dignitat ar
quitectònica del conjunt i l'ambient arqueològic, que procedeix, en 
bona part, de les dependències que envolten el claustre, algunes de 
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les quals també comenta, per tal de judicar històricament i arqueolò-

gicament aquesta part del monestir. 

E L CLAUSTRE MAJOR 

Una altra precisió d'interès referent a la mateixa casa es refereix 
al claustre major, en particular a la seva escultura. Arquitectònica-
ment, ja havia estat estudiat per d'altres tractadistes, més concreta
ment per Puig i Cadafalch, que pogué disposar dels documents de 
l'Arxiu diocesà de Tarragona amb el contracte de la construcció, es
tablert entre el monestir i l'arquitecte anglès Reinard des Fonoll. 
L'aportació a què ens referim té interès perquè partint dels esmen
tats documents i la comparança amb d'altres obres que hom presu
meix del mateix autor, escateix l'escultura del claustre en el seu as
pecte artístic, segons les modalitats figuratives, zoomòrfica, floral, he
ràldica i d'altres, que fan d'aquest claustre una de les obres deco
ratives més interessants del nostre segle xrv, i defineixen la persona
litat d'aquest artista de la pedra que entre els anys 1332 i 1336 tre
ballà la joia que actualment encara és aquest claustre. 

No solament això, sinó que, de passada, escatí fins on li fou pos
sible d'altres dependències claustrals confiades al mateix lapicida 
que, un cop començades van ésser deixades en suspens a causa de 
circumstàncies que privaren el monestir de la protecció reial que 
abans havia impulsat la construcció del claustre major. 

U N ARQUITECTE ANGLÈS 

Bé que el propòsit inicial d'aquestes ratlles a recordança del bon 
amic desaparegut es limitava als claustres esmentats, pel fet d'haver 
plantejat orientacions fructíferes en els seus estudis, caldrà afegir 
que donà valuoses clarícies sobre dependències anexes als esmen
tats claustres, com són el refetor i un intent de palau reial veïns al 
claustre major, que no s'arribaren a construir, i el graciós pati del 
palau reial a la mongia posterior, obra del mateix Reinard des Fo
noll, del qual artista donà una versió biogràfica que el Col·legi d'Ar
quitectes de Catalunya i Balers té en curs de publicació. 

Així era de fecunda i sagaç l'activitat de Vives i Miret. Tot 
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allò que mereixia la seva atenció i el seu comentari quedava refor

çat en aquells conceptes imprecisos que hi pogués haver, alguns 

dels quals elevà a teoria. D'entre les valuoses obres d'arquitectura 

i escultura que va estudiar —catedral de Tarragona, Santa Maria 

de Montblanc, monestir de Pedralbes, església de Morella, retaule 

d'Anglesola i d'altres— ultra les ja esmentades, sorgí l'esmentat es

tudi biogràfic d'aquest mestre L·picida. anglès, arquitecte i escul

tor, que durant una quarentena d'anys aportà nova saba al nostre 

art i exercí mestratge directe en alguns artistes autòctons. 

Amb aquesta biografia, extracte representatiu dels seus esudis, 

el desaparegut investigador ha fet un gran bé a la historiografia ar

tística catalana, amb l'aportació d'un valor ignorat fins fa poc, que 

aclareix determinades modernitats del nostre art medieval. 

CÈSAR MARTINELL 
Col·legi oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears. 
Barcelona. 





ALGUNES NOTÍCIES SOBRE L'IGUALADÍ 
JOSEP-FRANCESC PADRÓ 
ABAT DE SANTES CREUS 

Amb algunes dades esparses, no gaires, intentaré de perfilar la 
personalitat i l'obra de fra Josep-Francesc Padró, l'igualadí que 
exercí per dues vegades l'abadiat del monestir de Santes Creus du
rant la primera meitat del segle xvm 

Permeteu-me que abans de començar doni compte de l'origen 
dels materials erudits utilitzats: per una part, per a la puntualit-
zació de la seva ascendència igualadina i l'encaix dins l'estratifica
ció social i familiar de la Igualada d'aquell temps, he pogut recór
rer als mateixos treballs realitzats per Josep M. Torras i Ribé, co
munament amb mi, sobre els Padró i les oligarquies socials vilata
nes; treballs que per al cas que ens ocupa he hagut de completar 
amb una recerca minuciosa als registres parroquials de naixements, 
a fi d'escatir i de fixar el lloc exacte que corresponia a l'esmentat 
Josep-Francesc Padró dintre la constel·lació familiar padroniana 
—el clan Padró, com veritablement veurem— i la data de naixen
ça; per altra part, les notícies que adduiré respecte a l'actuació de 
Josep-Francesc com a monjo primer, enmig dels oratjosos moments 
de la Guerra de Successió, i com a abat més endavant, les dec a 
l'amabilitat exquisida de l'amic Eufemià Fort i Cogul, que les ha 
tretes de la documentació guardada a l'Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus o d'altres autors (Toda, Finestres, Ferran de Sagarra, Villa
nueva), que per tal de no ferme carregós m'abstindré de citar en 
el seu lloc. 

Les nostres recerques en els llibres de naixements a l'Arxiu 
Parroquial de Santa Maria d'Igualada en les ultimes dècades del 
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segle xvn, en què lògicament deuria haver-se escaigut la naixença 
de Josep-Francesc Padró, han resultat força laborioses, car la fa
mília Padró llavors ja constava de diverses branques germanes o 
cosines i els baptismes es prodiguen extraordinàriament: gairebé un 
per any. De tota manera hem hagut de decantar-nos a creure que 
el naixement del futur abat de Santes Creus es devia escaure l'any 
1677, dins els registres del qual trobem el 23 de juliol el baptisme 
de Josep Ignasi Francesc, fill del doctor Francesc Padró i d'Anna 
Maria; els padrins foren el també doctor Ramon Padró, i Fran
cesca Balaguer, donzella de Capellades. 

Aquesta branca padroniana era la que tenia per casal l'actual 
domicili de l'Agrupació Fotogràfica, al carrer de Sant Jaume d'I
gualada, que és la que arribà més lluny en l'anella familiar neta
ment igualadina, el darrer plançó de la qual, Josep-Antoni de Pa
dró i de Sobias, moriria l'any 1862. E n la primera meitat del segle 
xvni el titular dels Padró del carrer de Sant Jaume, era el germà 
del nostre abat santescreuí, anomenat Joan de Padró i Serrals, ciu
tadà honrat de Barcelona i senyor del castell i terme d'Orpí i carià 
de la Carlania de les Corts; és el primer Padró que s'apropia el de 
com a afegitó. E n un testament del 1745 que vam veure a l'arxiu 
notarial d'Igualada, custodiat al Museu de la Ciutat, Joan de Padró 
i Serrals era efectivament el fill hereu del doctor en dret Francesc 
Padró i d'Anna Serrals, igual que Josep Francesc. Consten en aquest 
testament el nom de la muller Maria Magdalena de Vidal i del seu 
fill Francesc Padró i de Vidal, així com el de la muller d'aquest i 
el nét del primer; consta també que fa una deixa a un germà ano
menat Martí Padró, igualment doctor, a qui afavoreix amb un lle
gat. Però no diu res; en absolut de l'altre germà Josep-Francesc, tot 
i que per aquells anys ja havia estat abat de Santes Creus i en tor
naria a ésser llavors. No obstant, és molt simptomàtic que Joan de 
Padró deixi en testament la quantitat de 30 lliures per a restaurar 
(suposo) el quadre del retaule de la Capella de Gràcia, contigua al 
Casal pairal dels Padró —capella segurament particular llavors ens 
sembla— i concretament a les efígies que cita de sant Benet i sant 
Bernat. Respecte a la devoció dels Padró igualadins per sant Ber 
nat hem trobat un detall, que podria ésser revelador de la vocació 
de Josep-Francesc, que llavors no tindria sinó 16 anys i qui sap si 
l'explicació del seu ingrés al monestir de Santes Creus: el llibre de 
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baptismes de Santa Maria d'Igualada de l'any 1693, concretament 

el 19 de juny, fa constar que en tal data el reverend Pau Miracle, 

Definidor de la Religió dels Regnes d'Aragó, Navarra, València, Ca

talunya, habitant en el Reial Monestir de Santes Creus, batejà, per 

diligència rectoral, Martí, Ignasi i Bernat, fill del Sr. Joan Padró i 

Serrals, ciutadà honrat de Barcelona i de la noble D . a Maria Mag

dalena de Vidal. Remarquem una vegada més que aquest ciutadà 

honrat, senyor Joan Padró i Serrals, era precisament el germà del 

futur abat de Santes Creus, Josep Francesc. Respecte a la devoció 

padroniana per sant Bernat només podem dir que hem trobat un 

Ramon Padró, monjo benito claustral, com a germà del doctor Joan 

Padró, Pvre. i del també doctor en dret Josep Padró i Serrals. Però 

aquests eren els Padró del carrer de l'Argent, cosins dels anteriors, 

i dels quals parlarem ràpidament de seguida. 

Aquesta branca familiar dels Padró igualadins sembla ésser de 

totes passades la que tingué en principi la primacia: sabem, per 

exemple, que Josep Padró i Bas fou, el 1701, ramfitrió de Felip V, 

recentment proclamat sobirà, llavors que adreçant-se a Barcelona 

per al darrer jurament de les constitucions catalanes, passà el rei 

per Igualada, on fou especialment homenatjat. Això ens ha fet pen

sar en un possible borbonisme dels Padró igualadins, no desmentit 

pas per la conducta i l'influència que tingueren durant la primera 

meitat del segle xvnr els fills d'aquell, el doctor en ambdós drets 

Josep Padró, com el seu germà Joan el prevere, doctor utrhtsque 

també. Josep M. Torras, en la comunicació presentada a l'Assem

blea d'Estudis Comarcals celebrada a Igualada el 7 de maig de 

1967, traça una pintura prou viva d'aquesta rama padroniana, prin

cipalment pel que fa referència a l'advocat Josep Padró, alcalde 

major que fou per allà els anys trentes del segle xvni. E n l'expres

sat treball J . M. Torras transcriu íntegrament un inventari retra

tant en els detalls més minuciosos la llar dels Padró del carrer de 

l'Argent, on no hi mancaria l'abarrocada capella particular, ni tam

poc una llibreria amb volums d'índole jurídica, com és natural, i 

obres de religió, però també de literatura catalana i castellana, 

amb el Quixot, amb llibres conceptistes de Quevedo i de Gracian. 

Quant a la biblioteca del prevere Joan Padró i Serrals, germà d'a

quest, diguem que la llegà tota íntegra a l'Escola Pia d'Igualada, 
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ell, precisament, que amb els seus cabals i la influència social i po
lítica contribuí més que ningú a la seva instal·lació a Igualada l'any 
1732. 

Bé que tenim una data simptomàtica —1693, quan Josep-Fran
cesc Padró devia tenir 16 anys— que podem relacionar d'una ma
nera o altra amb la seva ulterior professió monàstica (fou quan el 
reverend Pau Miracle, Definidor de la Religió dels Regnes d'Aragó, 
Navarra, València, Catalunya, habitant en el Reial Monestir de San
tes Creus va anar a Igualada a batejar un fill de Joan Padró i Ser 
rals, germà del nostre Josep-Francesc), ni tenim prou indicis en
cara per escatir si aquest devia ésser novici o postulant, o bé si 
simplement aquella visita extraordinària d'un personatge santescreuí 
a Igualada podia haver influït en una pròxima o futura professió 
del minyó Josep-Francesc al monestir del Gaià. Sí que podem dir, 
tanmateix, que quinze anys després, l'any 1708,. quan Josep-Fran
cesc Padró devia tenir 31 anys, l'abat Dorda de Poblet en qualitat 
de president de la Congregació cistercenca, despatxà lletres patents 
a favor d'ell, a fi que pogués "llegir" o sigui explicar Arts! (és a dir, 
el batxillerat de llavors o els primers graus de Filosofia) al mateix 
monestir de Santes Creus, en atenció al fet que per causa de la 
Guerra de Successió que s'havia encès a tot Espanya, els monjos no 
podien desplaçar-se al col·legi d'Osca, com solien. Fou una llàstima 
perquè, en efecte, des de la segona meitat del segle xvrx, després 
d'una etapa de llastimosa decadència, havien aconseguit de salvar 
el bon nom de la casa amb una generosa donació al servei de la 
cultura, tot exercint el mestratge a les càtedres de l'estudi perpinya-
nès, de la Universitat literària de Tarragona, creada pel cardenal 
Cervantes de Gaete o a l'Estudi general d'Osca, on precisament 
hauria hagut d'anar Josep-Francesc Padró a ensenyar com a lector. 

L a Guerra de Successió, la disputa entre Felip V i l'arxiduc 
Carles d'Àustria pel tron d'Espanya, tingué, com sabem, repercus
sions molt fondes al Principat, per tal com s'hi barrejà l'afer del 
manteniment de les constitucions i furs, o de llur derogació, cas 
que s'esdevingués —com així fou— la victòria de Felip V . E l mo
nestir de Santes Creus, com el de Poblet i la majoria dels cenobis 
catalans, es declarà a favor del candidat austríac, i per això l'any 
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1705 l'abat Oliver, angeví, és a dir füipista, hagué d'escapolir-se, en 

triomfar, de moment, a Catalunya la causa de l'Arxiduc, i ja no va 

tornar més al monestir, ni acabada la guerra amb el triomf dels 

seus. Llavors —1706— fou elegit abat de Santes Creus fra Tomàs 

de Vidal i de Nin, tarragoní, germà d'un antic abat també del ma

teix monestir. L'elecció havia estat presidida per l'abat pobletà Dor-

da, en funcions de vicari general de la Congregació i per comissió 

de l'Arxiduc, el pretès Carles I I I . Enmig, doncs, d'aquestes raons 

successòries es veuria ficat el monjo igualadí Josep-Francesc Padró, 

i Fort i Cogul creu que el nomenament que hom li féu com a lec

tor, signat per l'abat Dorda, no li hauria estat conferit si no ha

gués demostrat la seva solidaritat amb el bàndol austròfil, com la 

majoria dels monjos. Recordem, amb tot, que aquesta no seria pas 

la resignació política de la casa igualadina dels Padró, que havien 

hostatjat Felip V el 1701 i mostraran després una innegable fidelitat 

a la causa borbònica, la qual cosa fa que els haguem pogut quali

ficar com a "botiflers" decidits. 

Una altra circumstància, també dintre la Guerra de Successió, 

col·loca el monjo igualdí Josep-Francesc Padró al costat de la fac

ció austròfila o carolina; després d'haver estat elegit, el G de març 

de 1712 com a Procurador del monestir, segons consta en una acta 

capitular, trobem que el 9 de juny de l'any següent, a I'acta de Te-

lecció d'abat a favor de fra Francesc Guiu, Vicari general de la 

Congregació cistercenca, Josep-Francesc Padró figura entre els que 

el votaren favorablement. Llavors bé que molts dels monjos signi

ficats com a borbonistes havien abandonat el monestir, n'hi havia 

d'altres, més o menys simpatitzants amb el Borbó, o tement-se ja 

un pròxim i inevitable triomf, que formularen serioses! reserves a 

l'elecció d'un abat, Guiu, que havia acompanyat l'arxiduc quan 

Carles se n'havia anat a Viena a coronarse Emperador. 

Fra Padró, en canvi, figura decisivament entre els que van vo

tar fra Guiu, sense cap mena de reserva. «jCom s'explica, doncs, 

que anys a venir no trobés obstacles d'índole política i pogués ésser 

elegit abat, malgrat el triomf definitiu de Felip V? ^S'adaptaria hà

bilment a les noves circumstàncies? <ïHi devia influir la significació 

prou clara de la seva família igualadina arribat el moment? Res no 

sabem, ni podem doncs, aventurar sobre el cas. Diguem solament, 
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que el monjo Josep-Francesc Padró era llavors relativament jove, 
i que encara trigaria bastants anys a arribar a l'abadiat. 

No obstant, registrem una visita que fra Josep-Francesc Padró 
féu a Igualada per l'abril del 1730, a fi de predicar hi la diada del 
Sant Crist, i que ens explica el P. P. Romuald M. Díaz. Coincidia 
per aquells anys eí zenit o apogeu de la família dels Padró iguala
dins, en plena influència familiar i ocupant tota mena de càrrecs 
locals i corregimentals. Anotem — i no deu ésser solament casuali
tat— que Josep-Francesc Padró, al cap de dos anys d'aquella ana
da a Igualada, fou elegit abat de Santes Creus per primera vegada. 
Era el 14 de setembre del 1732, i això es fa precisament constar 
gustosament en la Historia del Santo Cristo de Igualada, que l'any 
1736 publicà el seu cosí, el reverend doctor Joan Padró i Serrals, 
que no hem de confondre amb el seu germà d'igual nom, però ja 
aristòcrata i seglar. E l títol del sermó era aquest; Sermón de L· Mi-
L·grosa ímagen del S. Christo de L· ViUa'de Igualada, en las anua-
les fiestas, que esta Vitta dedica, antes en el dia tercero de Pasqua 
de Resurrección, y ama el dia 14 de septiembrè. Lo predico el Re~ 
verendísimo Padre Maestro, y Doctor Fray Joseph de Padró, Mon
ge Cisterciense, abad actual (això era l'any 1736, data de l'aparició 
de la Historm del Santo Cristo de Igualada, del Rd. doctor Joan 
Padró i Serrals) del Real Monasterio de Santas Cruces, en el PHncí-
pado de Cataluna, dia once de Abril, ano de 1740. 

Encara que no tinguem més dades de la seva vida anterior, cal 
creure que fou professor —ja acabada la Guerra de Successió— 
del Col·legi d'Osca, ja que si no n'hagués estat, després no n'hauria 
pogut ésser rector, com ho fou després d'aquest seu primer abadiat 
santescreuí. 

L a primera vegada que Josep-Francesc Padró fou elevat a l'a
badia del monestir del Gaià ja devia tenir ben bé 55 anys. D'aquest 
primer període abacial sabem algunes coses; que féu adquirir el 
1733 una imatge del Roser, d'argent, per a la parròquia Nullius de 
l'abadiat (és a dir, una parròquia exempta de qualsevol seu epis
copal ordinària) —que així ja era llavors Santes Creus— i una ar
queta d'argent per als viàtics; que féu arranjar el refetor nou del 
monestir: encara s'hi veu la data 1733, i el mes de maig del mateix 
any es va aplegar a Santes Creus el Capítol Provincial de l'Orde Cis
tercenc, presidit pel Vicari general Ignacio Hoyos, abat de Fitero; 
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en aquest Capítol fou elegit el nou Vicari general que resultà ésser 

fra Cristóbal Ponte, abat de Santa Fe (Aragó). 

Altres notícies que no considerem convenient d'esmentar per

què ens han semblat de poca importància, tenim encara del pri

mer quadrienni de l'abat Padró. Diguem només que l'any 1735 co

mençà de prendre increment el plet de precedència que Poblet 

disputà a Santes Creus, i en el qual l'abat Padró féu una forta de

fensa dels drets santescreuins. E l 12 de setembre del 1736 cessava 

en l'abadiat l'igualadí Josep-Francesc Padró, al qual succeí fra Fran

cesc Huguet. 

Després d'aquest temps fra Padró va exercir dos càrrecs molt 

importants dins el govern de la Congregació del Císter: rector del 

Col·legi d'Osca, i Definidor per Catalunya (recordem que aquest 

mateix càrrec, bé que més ampliat a tots els antics regnes de la 

Corona d'Aragó i Navarra, tenia aquell Pau Miracle, que Fany 1693 

s'havia desplaçat a Igualada, a fi de batejar un nebot de Josep-

Francesc Padró, quan aquest només tenia 16 anys). E n cadascun 

d'aquests càrrecs fra Padró esmerçà uns quatre anys, per bé que 

encara no podem determinar-los exactament. Remarquem només 

que el Col·legi d'Osca absorbia tots els Estudis Superiors de la Con

gregació Cistercenca, que el càrrec de Definidor per Catalunya ho 

era també en el suprem organisme regular congregacionista. Josep-

Francesc Padró, doncs, era mestre i doctor en Sagrada Teologia, i 

com a tal, una personalitat rellevant. 

L'any 1744, quan Josep-Francesc Padró devia tenir uns 67 anys 

d'edat, és a dir, després d'un interval de vuit anys del cessament 

del seu primer quadrienni, era novament elevat a la cadira abacial 

de Santes Creus, cimentat el seu prestigi i valorades les seves qua

litats de govern. Durant aquest seu segon abadiat Josep-Francesc 

Padró féu construir l'altar del Sant Crist, encara existent (1745), va 

ordenar l'apèndix d'Oficis ai Breviari Cistercenc, és a dir que va 

editar els oficis d'algunes festes que comptaven al Breviari esmen

tat, que era un calendari de festes que es basava en el Breviari Ro

mà, el Còdex Benedictí i els aprovats per la Sagrada Congregació 

de Ritus. Aquest apèndix de l'abat Padró es va editar anònimament, 

amb el nom genèric de l'Abat de Santes Creus. 

Fra Josep-Francesc Padró lluità aferrissadament per les prerro-
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gatives del Monestir del Gaià: coneixem d'ell una producció estam

pada de quan era abat, que ve a resultar una defensa del patrimoni 

temporal del cenobi santescreuí, i es refereix a les concessions ter

ritorials emfitèutiques del terme de Montalbà, prop de Cervera (a 

la Segarra). També sabem que en aquest temps ja era a Roma el 

plet de precedència, iniciat per l'abadia de Poblet ja feia uns quants 

anys, plet quet ara precisament prengué extraordinària virulència. 

E n 1746 fou obtinguda la sentència romana favorable a Santes 

Creus, però Poblet no la volgué reconèixer, i va fer apel·lació. J_Ta-

fer tingué diverses incidències, no totes favorables al monestir del 

Gaià. Finalment l'any 1747 fou impresa la sentència definitiva sobre 

el plet de precedència amb Poblet. 

Fra Josep-Francesc Padró sembla que va morir aquest mateix 

any 1747, quan devia tenir, doncs, 70 anys d'edat. Ens ho fa supo

sar el fet que aquest any precisament, fou elegit abat Joan Papiol. 

Si fra Padró no hagués mort llavors, hauria hagut d'acabar el seu 

mandat el 14 de setembre del 1748, un any després. L'igualadí Fran

cesc Padró, en conseqüència, devia morir i ésser enterrat, amb tots 

els honors d'una comanda abacial, no pas esgotada encara. 

Això és tot el que sabem i hem pogut esbrinar d'aquest abat 

setcentista de Santes Creus, fill d'una pròcer família d'Igualada. L a 

làpida col·locada a Santes Creus l'any 1968 a la seva memòria, i la 

presència en aquell acte de la Corporació municipal igualadina, 

i la del Centre d'Estudis Comarcals d'aquesta mateixa població, no 

van voler significar pas altra cosa sinó la justícia del record cons

cient i de l'homenatge merescut que com a conciutadans li devem. 

JOAN MERCADER I RIBA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Madrid. 



DE L'HAGIOTOPÒNIM A L'ANTROPÒNIM 

Unes consideracions sobre rhagiotopònim Santes Creus, el seu 

origen i les seves possibles derivacions, podrien evocar successiva

ment gairebé tots els problemes plantejats per la toponímia a les 

nostres terres: el perquè de rabundànoia dels hagiotopònims ma

jors a la Catalunya vella, i llur raresa a la Catalunya nova —Santes 

Creus i el seu grup constituint frontera—, les raons de la creació 

i la permanència dels hagiotopònims, o de llur degradació i des

aparició. 1 Com que el tema resultaria massa extens, el limitaré a 

un aspecte només: l'engendrament dels antropònims a partir dels 

hagiotopònims. 

No cal recordar la constatació feta per tots els especialistes de 

la influència que exerceixen els noms de lloc sobre els noms de 

persona. Tinc por, no obstant, que l'abast extraordinari de llur in

flux recíproc no hagi estat mai prou avalat. 

Una gran majoria dels cognoms emprats actualment a Catalu

nya equivalen en realitat a "noms de casa", i foren •—a la naixença 

o durant altres etapes de llur evolució—, noms de lloc. Si una part 

de la població medieval —la de les famílies urbanes— portà el 

nom de l'ofici exercit (Ferrer, Fuster, Flequer, Forner) o, més flui

dament, un malnom físic o moral (Bru, Fort, Ros, Petit), la majoria, 

fincada en milers de masies del triangle català, adoptà el nom de 

la casa que habitaren; casa que, al seu torn, pot portar el nom d'u

na família primitiva (h Baliarda, el Pascol, les Riambaldes), o, en 

els casos més nombrosos, conté una indicació topogràfica (Mas del 

Coll, Mas Prat, el Puig, Casadevall; i, molt sovint, conserva la de-

1. Per a la definició dels hagiotopònims, exemples, i resum de problemes 
principals, cf. E . MOBEU-REY, Els noms dels llocs. Introducció a la Toponímia. U . E . C . , 
Barcelona, 1965, pp. 89 a 94 . 
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signació originària, mentre van passant per ella, i canviant, les fa

mílies (o bé, tot i canviant, s'acullen a fórmules en desús per a 

mantenir el nom'; per exemple la transmissió als fills del nom de la 

pubilla, preferit al del pare; o la utilització d'un doble nom, que 

posteriorment simplifica o s'aglutina, com veurem més avall). 

Tractadistes excel·lents no s'han adonat prou de l'extensió del 

fenomen. Per exemple, quan el mestre F . de B. Moll, en el seu 

utilíssim manual, Els Llinatges Catalans, i en el monumental Dic

cionari 2 cita Costajussà, nom de família existent a Sabadell i a Sent

menat, proposa l'explicació següent; 

Grafia aglutinada de costa jussà. L'adjectiu fussà, que sig
nifica "de baix", aplicat a costa, hauria de prendre la forma 
femenina jussana. Però creiem que, en Costajussà, el dar 
rer element del compost no és un adjectiu de costa, sinó 
que jussà adjectiva l'individu a qui s'aplicava el nom, i 
costa està en funció de genitiu, de manera que costajussà 
com a paraula viva no devia significar "la costa de baix", 
sinó "el qui habita a la part de baix de la costa". 

Amb aquesta explicació només parcialment toponímica el 

professor Moll deixa escapar la veritable solució, perquè no ha po

gut conèixer el detall de la realitat: l'existència antiga a Caldes de 

Montbui i a Sentmenat de dues cases; el mas Costa jussà, és a dir 

"el de baix", oposat al mas Costa sobirà, el de dalt;3 i de la família 

Costa jussà originària del primer d'aquells llocs, i els descendents 

de la qual s'estan encara a Sentmenat. E l sentit del cognom és 

doncs purament i totalment toponímic; "habitant del mas Costa 

jussà". 

Quan el mateix erudit, sempre en els seus Llinatges i al Dic

cionari, defineix el sentit de Pratginestós (llinatge existent a Caldes 

de Montbui i a d'altres llocs) com a "prat òn es cria ginesta", és 

també (a part d'haver acceptat un sentit un xic incongruent, car la 

ginesta no acostuma a créixer als prats), perquè no ha tingut a les 

2. A . ALCOVER, F . DE B. MOLL, Dicconari català-valencià-balear, 10 volums, 
Palma de Mallorca 1954-1968; F : DE B. MOLL, Els Llinatges catalans^ 3 vol., Col-
lecció Raixa, Palma de Mallorca 1959. 

3. E . MOREU-REV, La Rodalia de Caldes de Montbui. Repertori històric de 
noms de lloc i de noms de persona, edit. Teide, Barcelona 1961, n.° 799 i apèndix 52. 
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mans la documentació local que li hauria indicat l'existència, en els 

límits dels termes de Caldes i de Gallifa, d'un mas Ginestós (anti

gament Genestós), que pertangué durant anys a una família Prat, 

i anomenat aleshores Pratginestós, —nom aglutinat que degué 

adoptar, no pas la família propietària, que s'extingí, sinó la dels 

masovers de la casa. Posteriorment, com passa sovint, el mas re

trobà el seu nom primitiu més senzill. 4 E n un cas bastant similar, 

Campdepedrós no significa, com creu el mestre Moll, el camp d'un 

individu anomenat Pedrós. És el nom d'una altra masia de Caldes, 

Can Camp o Mas Camp, que vingué a parar a una família propie

tària d'un mas Pedrós veí, i aviat desaparegut. Hom veu com aquí 

també els segles s'han encarregat de simplificar el nom compost, 

que només dura les generacions necessàries per a engendrar l'an

tropònim. Una explicació germana és vàlida per als Camproca o 

Campvilar, Pratgener, de Caldes; els Sastremartí, o Sastrepemartí, 

de Sant Feliu de Codines. 5 Caldria probablement oposar les ma

teixes objeccions a les explicacions proposades, als Llinatges i al 

Diccionari, per als Ferrerfàbrega, de la Selva de Mar, als Sastrege-

ner, de Montiró-Ventalló, etc; que deuen correspondre també, en 

cada cas, a dos noms de "casa" associats, bé per adquisició o here

tatge, bé per matrimoni d'hereu amb pubilla. 

Admesa la primacia dels noms de lloc com a origen dels cog

noms (només cal considerar, com a argument final, la preponderàn

cia quantitativa del cognom Mas i els seus derivats; i dels Cases, o 

els derivats de Casa, dintre l'inventari dels llinatges catalans), hom 

pot aclarir l'origen i la freqüència d'uns altres noms de família que 

fins ara ningú no havia normalment admès com a derivats de topò

nims; i que ho són, en llur majoria, indubtablement: 6 els Martí, 

Sadurní, Miquel, Domènec, Climent, Feliu; i —potser— els Creus. 

Tots els especialistes consideren que aquests cognoms són pa

tronímics. Creats a l'edat mitjana com els altres, indicarien simple

ment la filiació. Martí voldria dir "fill de Martí", com efectivament, 

als segles xi i xn, Ramon Berenguer o Guerau Alemany equivalien 

4. MOREU-REY, Rodalia de Caldes de M*, núms. 1163 i 1949. 
5. MOREU-REY, Rodalia de Caldes de M., núms. 427 , 428 , 1948, i apèndix 51. 
6. Argumentació treta de la meva tesi doctoral, inèdita a la Facultat de Lle

tres de Barcelona, 1964: San Martín de Tours. Su devoción en Cataluna según la 
toponímia..., pp. 368 a 377. U n resum d'aquesta tesi, almb el mateix títol, ha estat 
publicat per la Universitat de Barcelona, Barcelona 1967. 16 pp. 
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a "Ramon, fill de Berenguer" o "Guerau, fill d'Alemany"; i com el 

Martínez castellà significa fill de Martín. Similars als Andersen (fill 

d'Andreu), Johnson (fill de Joan), Ivanov (fill de Joan també), Ale-

xandrovitx, Mac TSiamara, O'Brien, i Ben AU, a d'altres països. 

He indicat, en altres treballs, 7 com l'atribució d'un sentit pa

tronímic a la generalitat d'aquests cognoms topava amb objeccions 

estadístiques insolubles. Queda evidenciat matemàticament que una 

només mínima part d'aquests cognoms poden marcar la filiació. 

Com explicar la resta? L a solució de recanvi és oferta per la to

ponímia. E n efecte, el nostre país és clapejat encara pels vestigis 

de milers de parròquies antigues, monestirs, cel·les, capelles, ermi

tes, fundades al llarg dels segles, i que, per raons de oonvivència 

espiritual o temporal, havien estat situats en llocs isolats. Molts 

d'aquests llocs de culte —la majoria—, o han desaparegut total

ment, o només en resta el rastre ruïnós; d'altres han fet cristal·litzar 

a llur redós un nucli d'edificis; d'altres han vist desviada llur mis

sió primitiva, i s'han convertit ells mateixos en casa o masia. Molt 

sovint també, la casa de pagès ha substituït la rectoria o abadia 

adossada al temple. E n tots els casos, però, ha subsistit el topò

nim: Sant Martí, Sant FeMu, Sant Esteve, Sant Miquel... 

Quan no existeix el temple, o aquest ha quedat tancat al culte, 

el nom de lloc esdevé: el Mas de Sant Mçtrtí, a Can Santpere, les 

Cases de Sant Esteve, etc. 8 . No és rar, així mateix, de trobar Fha-

giotopònim referint-se a terres pertanyents, o havent pertangut, a 

la parròquia, a una confraria, a un orde religiós: el Camp de Sant 

Martí, les Cases de Sant Cugat. 

Les fonts documentals de tota mena ofereixen proves antigues 

i modernes del fet que aquests hagiotopònims han creat els antro

pònims corresponents. Alguns de coneguts en la història general 

i tot: com la cèlebre família noble dels Sant-Martí, senyors del 

castell de Sant Martí Sarroca dels segles xi al xni; o els del mateix 

nom, amos de la fortalesa de Sant Martí de Castells a la Cerdanya 

7. Tesi citada. Uns gràfics demostrant la incompatibilitat del nom i del cog
nom Martí foren presentats a l'exposició monogràfica "St. Martí de Tours", orga
nitzada l'octubre-novembre 1966, per la Unió Excursionista de Catalunya, a Sant 
Martí de Provençals-El Clot. — E l problema és tractat també d'una manera) exhaus
tiva, en l'article: E . MOREU-REY, Martin: problème philologique et historique, de 
pròxima publicació a l'"Anuario de Estudiós Medievales", Barcelona. 

&. MOREU-REY, Noms de lloc p. 100. 
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(segle xn), o els de Mallorca, amb la casa prop de Vilafranca de 

Bonany. Trobem d'altres famílies Sant-martí a Lasquarri, Polinyà, 

Montornès, Castanesa, Elins, Ansovall, Miralles (totes en raó del 

patronat martinenc), Sant Martí de Fenollar, etc; famílies Sant-

Miquel lligades amb Sant Miquel de Llimiana, de l'Arn, de Mar-

tres; llinatges SanfrCristòfol, a Sant Cristòfol de Canyelles, de Pie

rola; Sant-Esteve a Sant Esteve de Talamanca; Sant-Mateu, a Sant-

Mateu de Premià de Dalt; Sant-Pere, a Sant Pere de Gaià; Santa-

Perpètua a Santa Perpètua del Gaià; etc 

E n bastants dels casos citats, el nom de la família ha sobre

viscut a l'edifici religiós progenitor; i la majoria s'ha separat mo

dernament dels llocs d'origen. E l més sovint, també, el nom com

post s'escriu ara en un sol mot: Santamaría, Santpere o Sampere, 

Sampau, Sanromà, Santacana, Santiveri, Santamans, Sentís. Cal afe

gir evidentment a la sèrie els Santacreu, provinents segurament dels 

llocs de culte bastant nombrosos que portaven aquest nom, i amb 

veïnat, llogarret o poble creat a l'entorn; com Santa Creu de Me

nàrguens, Santa Creu del Jutglar, etc. No he trobat, en canvi, —no 

vol dir que no existeixin, casos moderns de l'antropònim Santes-

Creus. 

L a lectura de documents antics proporciona molts exemples; 

però també dóna la prova d'una segona etapa del fenomen: l'abreu-

jament corrent de l'hagiotopòirim, o de l'hagioantropònim. És una 

conseqüència de la llei del mínim esforç, que tendeix a simplificar 

les coses complicades i a retallar les llargues, quan no subsisteix la 

raó de la complicació o de la llargària. Quan desapareix l'església 

0 la capella, el topònim (i el cognom dels habitants) es transforma 

1 esdevé: el Mas Martí, a Cal Martí, el Pui de Martí, la Torre Mar

tí, el Mas Miquel o Mas Miquela, En Vicenç, Can Fruitós J Tots 

aquests topònims havien estat precedits de "Sant" fa uns segles, i 

l'han perdut. Hom pot dir que el topònim s'ha laicitzat. Amb ell, 

el nom dels habitants també; i ara es diuen: Martí, Esteve, Sadur

ní, Feliu, Miquel, Fruitós. No cal dir com es laicitzen amb més fa

cilitat encara els cognoms quan llurs posseïdors es desplacen, aban

donen el lloc d'origen, i s'instal·len a ciutat, per exemple. I això 

9. MOREU-REY, La Rodalia de Caldes de M.; i San Martín de Tours. Per a 
l'evolució Sant-Fruitós. Fruitós, ei. també: E . MOREU-REY, Sant Fruitós del Mas 
Fritós de Sentmenat, s. I. (B.) 1967. 
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explica en part llur abundància dintre el camp variat dels cognoms 

catalans. 

L'acceptació de la validesa de les relacions directes entre llha-

giotopònim i l'antropònim, o de la laïcització habitual de l'hagio-

topònim, per exercir la seva utilitat en branques molt diverses de 

la ciència; l'arqueologia, la demografia o la sociologia, per exem

ple. Un cas recent n'ha estat una comprovació, ensems de la vera

citat de la hipòtesi i de la seva utilitat. Els erudits no arribaven a 

localitzar els vestigis de l'església de Sant Martí in puio quem di-

cunt Castra Libera, que depenia de la matriu de Ribera de Car

dós. 1 0 Ramon d'Abadal la situà, per aproximació probable, en el 

mateix municipi de Ribera de Cardós. Però una enquesta personal 

em demostrà que en aquest terme municipal no quedava rastre de 

cap església de Sant Martí. Finalment un equip de l'Arxiu Biblio

gràfic de la Unió Excursionista de Catalunya, dirigit per Joan Tous 

i Casals, descobrí les runes del temple, desaparegut des de fa se

gles i buscant inútilment a tota la Vall de Cardós, perquè no sten-

tossudiren a inquirir per «Sant» Martí. Instruïts de la possibilitat 

de la laïcització de l'hagiotopònim, utilitzen per a l'enquesta una 

llista que vaig establir de quatre o cinc noms possibles: («Castell 

Martí», «Puig Martí»...),, i aconseguiren, amb ells, de rastrejar el 

Pui de Martí, —nom que porta actualment el lloc, situat sobre Ai-

net de Cardós, al S E . del poble. 

Amb el cognom Creus entrem plenament en el camp de les 

suposicions. Un repàs, encara que incomplet, de la dispersió d'a

quest antropònim, indica que, al principi del nostre segle, ja es 

trobava implantat en els llocs més diversos de les terres catalanes, 

i assolia localitzacions tan allunyades entre elles com són l'Empor

dà, el País Valencià, i les Illes. També hi existia el llinatge Creu, 

bé que en molta menor escala. 

L'etimologia d'ambdós antropònims trobaria una solució fàcil 

en llur entroncament amb els topònims corresponents. Existeixen, 

certament, els masos de La Creu, o ermites de Santa Creu, o altres 

llocs habitats que porten nom similar, com La Creu (de Matamala), 

La Creu (de Campdevànol), La Creu (de Codines), etc; i poden 

10. RAMON D'ABADAL I DE VINYALS, Catalunya Carolíngia, I I I , "Els Comtats de 
Pallars i Ribagorça", Barcelona 1955, pp. 305 i 486. 
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perfectament haver originat el segon dels cognoms. Quant al pri

mer, —la forma plural—podria relacionar-se amb d'altres llocs— 

dits, ben nombrosos també; Les Creus, Les Tres Creus, Les Quatre 

Creus, El Carrer (Barrí) de les Creus... Contra aquesta hipòtesi 

poden objectar-se dos fets; en primer lloc, els topònims que 

contenen el mot Creu en singular apareixen molt més nombrosos 

que els que el presenten en plural; i, per contra, el cognom Creus 

és, incomparablement, més estès que el cognom Creu; en segon 

lloc, els topònims contenint el mot Creus són aplicats, en la majo

ria dels casos, i contràriament als primers, a llocs deshabitats —ex

cepte el cas particular del Carrer o Barrí—, i, per tant, no poden 

haver engendrat antropònims. 

Veig dues explicacions possibles a aquestes realitats contradic

tòries. O bé que el cognom Creus no provingui d'un topònim (hi

pòtesi de treball que evocaria la conversió dels jueus, o el bateig 

forçat de grups nòmades com els gitans, i que ens allunyaria de la 

temàtica d'aquest recull-homenatge); o bé que l'origen de l'antro

pònim prou important, capaç d'una proliferació en sèrie. Així: el 

nims aïllats generadors d'antropònims isolats també, sinó en un to

pònim prou important, capaç d'una proliferació en sèrie. Així: el 

d'un monestir, amb moltes sucursals, cases d'arreplegament de del-

mes i tributs, repartides en una zona dilatada, i els habitants de les 

quals podrien haver rebut com a malnom el de la casa matriu. E m 

sembla possible, en aquest ordre d'idees, que el cognom Poblet, 

més freqüent que enlloc a les terres tarragonines, pugui relacionar-

se amb el monestir del mateix nom. I proposo aquí, també per a 

Santes Creus, d'admetre que el monestir hagi forjat l'antropònim 

Santes-Creus (potser ja existent en el s. xn), transformat quasi se

guidament, per laïcització, en Creus-11 

L a difusió de l'antropònim Creus per Catalunya no contradiu, 

sinó que sembla més aviat refermar la suposició. Malgrat alguns 

fillols projectats cap al Baix Empordà, Llagostera, Tremp o Berga, 

l'antropònim semblava haver-se introduït d'una manera molt esca

dussera a la part septentrional de Catalunya al principi del segle. 

Tampoc no era gaire freqüent a les comarques meridionals. Havia 

11. Existeix un Arnau de SamtesnCreus, escrivà, el 1194 i 1195 (El Llibre 
Blanch de Santes Creus, edit. FEDERICO UDINA MARTORELL, Barcelona 1957) ; però 
no sabem si és clergue i si formà llinatge. 
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arrelat, en canvi, densament en una àrea central que comprenia 

tota la Segarra (Cervera, l'Aranyó, Calaf, Guissona, Guardiolada, 

Pallargues, Sant Antolí, Sanaüja, Sant Martí Sesgueioles, i fins a 

Santa Coloma de Queralt), amb unes avançades vers Balaguer i el 

Segrià, la Conca de Barberà (Solivella), i el Camp (Reus); la major 

part del Bages central (Artés, Balsareny, Calders, Navarcles, Sant 

Fruitós), alguns punts del Vallès (Sabadell, Sant Quirze de Terras

sa, Caldes de Montbui, la Garriga); quasi tot el Maresme (Teià, 

Premià, Mataró, Arenys i fins a Malgrat), el Garraf, amb punts del 

Penedès i meridionals de la Conca d'Òdena (Vilanova i la Geltrú, 

Cubelles, Salomó, Masquefa); dos o tres llocs de la Plana de Vic 

(Vic, Tona, Roda de Ter); i, ni cal dir-ho ni pot ésser significatiu, 

Barcelona amb la seva esfera d'influència directa. 

Aquesta distribució del cognom Creus podria adaptar-se per

fectament a uns punts de partida situats, bé a Santes Creus mateix, 

bé a les antigues dependències del monestir (a la Baixa Segarra, al 

Camp); i en podríem imaginar hipotèticament uns camins fàcils 

d'expansió: per terra, de la Baixa Segarra, cap al Bages i la Plana 

de Vic; o per mar, de Vilanova, cap a Barcelona, al Maresme, i 

posteriorment el Vallès. 

Per a comprovar la validesa del postulat, caldria establir do

cumentalment la data de l'establiment de persones portant el cog

nom Creus a les diferents comarques. Per a la Plana de Vic, la 

Selva, i Berga, una exploració molt sumària de les fonts sembla in

dicar a primera vista que l'arribada és recent. Per al Vallès, ens 

consta, segons documents reiterats 1 2, que l'arrelament dels Creus, 

tant a Caldes de Montbui com a la Garriga, no és anterior al se

gle passat. 

L a investigació a les altres comarques citades potser menaria 

a la troballa més pretèrita del cognom en zones com la Baixa Se

garra, o el Garraf; i seria l'apuntalament de la hipòtesi aquí esbos

sada. L a resposta ens seria també facilitada pels especialistes de la 

documentació pròpia de Santes Creus, si retrobessin la traça del 

cognom encara sencer, abans de la laicització, bé a les sèries re-

12. MOREU-REY, La Rodalia de Caldes de M.; apèndixs 33, 34? 36, 37, 39.— 
JOSEP MAURÍ SERRA, Historia de La Garriga, vols. I , pp. 382-394, í l , pp.. 71-73 i 
270-274, I I I , pp. 99-108. E l cognom Creus no existia a Caldes ni als segles xv, xvi, 
ni xvm; i a la Garriga } ni als xiv, xv, xvi, xvn, ni el 1716. 
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ferents directament al monestir, bé a les de les seves dependències-

Amb una resposta afirmativa, i clarament documentada, hom 

demostraria ensems l'efectivitat del mètode històric en els estudis 

onomàstics i, també, l'ajuda que pot aportar a la història del po

blament i de les migracions —demografia i economia—• el coneixe

ment més exacte dels antropònims i llurs ventures, com l'ocell ane

llat il·lustra les migracions de les aus, o com l'aigua tenyida amb 

anilines revela els corrents subterranis. 

ENRIC MOREU-REY 

Societat Catalana d'Estudis Històrics. 

Barcelona. 





UN GRAN ENAMORAT 
Recórrer i completar la bibliografia d'un amic quan les seves 

cendres són encara tèbies suposa reviure el record de més de qua

ranta anys d'amistat que mai no van refredar les absències impo

sades per les nostres respectives activitats professionals. Suposa, tam

bé, contemplar panoràmicament tota una vida, que adquireix un 

relleu remarcable per les moltes coses que el nostre amic va fer i 

va estimar. Perquè de Vives i Miret es pot dir que era un bon home 

d'acció però, en no menor grau, un gran enamorat de la nostra terra 

i de la seva història. 

De molt jove. hagué de treballar en el comerç. Amb tenacitat 

i intel·ligència, anà ocupant llocs de major responsabilitat. L a mort 

el sorprengué exercint amb gran eficàcia la gerència a Barcelona 

de la Companyia General de Carbons. Abans li havia calgut residir 

a Madrid, a Palamós, a València i a Tarragona. Els seus canvis de 

residència i la seva dedicació professional no li esmorteïren, però, 

Fentusiasme que de jove l'empenyia a estudiar tot allò que d'alguna 

manera podia il·lustrar-lo sobre el passat i la història de Catalunya-

L'any 1925 ens vam conèixer en un "Club muntanyenc" del car

rer Nou de la Rambla, on havíem organitzat un curs de Folklore 

que va explicar amb admirable erudició Rossend Serra i Pagès. Els 

socis d'aquell Club s'aplicaven, sobretot, a la mineralogia i geologia. 

E n Vives hi participava, però no sabia estar-se de fer brometa dels 

seus companys que, encaparrats amb el recapte de rocs, no alçaven 

el cap i no s'adonaven ni del paisatge ni dels monuments. Aquelles 

sortides no eren pas perdudes. Servien per a conèixer pam a pam 

Càtalunya, recorrent-la de cap a cap amb l'amorosa sol·licitud de qui 

sentia la passió d'una història romànticament gloriosa i d'una terra 

que, en aquells anys, semblava cridada a un meravellós resorgiment. 

Les lliçons de Serra i Pagès, a més d'iniciar-nos en la disciplina 
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folklòrica, ens portaren a conèixer Joan Amades, que va seguir el 
curs amb exemplar assiduïtat. De l'amistat entre nosaltres tres sortí 
un treball d'equip sobre els manuscrits1 inèdits de Ramon Nonat Co
mas que, uns anys després, Amades pogué aprofitar en una de les 
seves primeres obres de certa envergadura 1. D'aquells anys són tam
bé les exploracions empreses, amb més entusiasme que mètode, per 
estudiar els carrers desapareguts de la Barcelona vella i l'evolució 
de la seva geografia urbana. Vives era fill del carrer de la Clave
guera, al barri de Sant Pere; Amades, del carrer del Peu de la Creu, 
a l'Arrabal; jo, del carrer de Casanova, prop de la plaça de la Uni
versitat. Tots tres estimàvem les mateixes pedres, tant si eren velles 
com menys velles, i encara que no arribàrem a escriure res del tre
ball ambiciós que havíem planejat, ens va quedar l'experiència d'una 
història viscuda que Vives sabia evocar com ningú més de tots nos
altres. 

D'aquells anys arrenca un dels grans engrescaments del nostre 

amic: Huc Roger de Pallars, que encarnà la resistència de la no

blesa catalana enfront de Joan I I . Vives i Miret va reunir pacient

ment tots els fets coneguts del personatge i no va parar fins que va 

recórrer també els llocs mateixos on es van esdevenir els episodis de 

la tràgica i heroica vida del darrer comte de Pallars. Encara recordo 

amb quina emoció ens aturàrem a les ruïnes del castell de València 

d'Àneu, últim reducte de la resistència en terra catalana, en 1927 i 

com quatre anys després, el vapor que ens tornava a Marsella, per 

poc ens deixa en terra de Nàpols, contemplant el castell Nou, en el 

qual Huc Roger lluitant al servei del rei de França fou fet presoner 

pel Gran Capitàn (1503) i tancat al castell de Xàtiva on morí. D'a

quells estudis i viatges no en isortí cap llibre, però és segur que entre 

els papers inèdits de Vives i Miret les apuntacions sobre aquest per

sonatge fan un gros lligall-

L'expedició dels almogàvers a Grècia, va constituir també un 

altre tema d'apassionada recerca. E l llibre de Lluís Nicolau d'Olwer, 

que s'acabava de publicar 2, serví perquè Vives i Miret, poc a poc 

ampliés les lectures: Muntaner, Rubió i Lluch, Schlumberger, etc. 

1. JOAN AMADES: Costums populars de Barcelona. Barcelona 1931. 

2 . L L . NICOLAU D'OLWER: L'expansió de Catalunya en la Mediterrània Orien 
tal. Barcelona 1926. 
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E m recordo encara que un dia descobrí el corpus de Migne i com 

més endavant se submergia en la historiografia bizantina... L'entusias-

me menava el nostre amic indefectiblement a l'acció. Així, el setem

bre de 1929 emprenia un primer viatge a Grècia, del qual publicava 

unes notes memorables 3 . Tres viatges més, en els anys següents, van 

servir perquè conegués aquelles terres, s'iniciés en el grec modern 

i fins i tot lligués unes amistats que un moment semblaven cridades 

a donar un tomb decisiu a la seva vida. D'aquell període han quedat 

algunes versions inèdites del poeta Costis Palamas que va conèixer 

personalment, introduït per la seva filla Nausica, gran entusiasta de 

la nostra ciutat, la qual havia visitat en diverses ocasions. També, 

com és lògic, d'aquells anys Vives i Miret servà una imatge enlluer

nada de l'art grec a través dels monuments que va poder conèixer. 

Això explica que després d'una llarga estada a Madrid, instal·lat 

a Palamós, recorri l'Empordà i les comarques veïnes per raó del seu 

negoci, però amb ulls d'arqueòleg- E l seu pas per aquella vila deixà 

empremta en el museu i, certament, fou Vives i Miret qui va fer unes 

primeres cates a Castell, abans que la finca passés a mans dels Puig 

Palau i el Dr. Lluís Pericot s'encarregués de l'excavació sistemàtica 

del lloc. 

Traslladat a València, Vives completarà el seu coneixement di

recte de les terres catalanes. Encara recordo amb quin entusiasme 

m'escrivia des de la ciutat del Túria, a mesura que "descobria" Dé

nia, Gandia, Xàtiva, etc, i amb quina indignació em mostrava a Va

lència mateix els estralls que la inèpcia edilícia perpretava cap als 

anys 1940-1945. i 
L'assentament definitiu a Tarragona i a Barcelona fou decisiu 

per a les activitats investigadores del nostre amic, amb pis posat a 

aquestes dues ciutats que estimava com a seves (ell se sentia una 

mica tarragoní pel seu pare oriünd de Castellet i els seus avantpas

sats de l'Arboç), Vives i Miret circumscriu la seva vocació arqueolò

gica i la projecta principalment en el monestir de Santes Creus. Tot 

el que ell ha fet per a promoure l'estudi del cenobi del Gaià fcio he 

d'ésser jo qui ho expliqui. L a sola bibliografia de treballs publicats 

i inèdits parla amb prou eloqüència. 

3. J . VIVES I MIRET: De Panissars al Cefis. Notes d'una excursió a la Grècia 
Catalana. Blarcelona 1930. 
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Gom en tants altres casos de la història de la cultura catalana, 

és un autodidacte, i no un universitari, qui ha fet progressar la his

tòria i l'arqueologia del país. F a una mica de tristesa de pensar els 

fruits que una vocació tan autèntica com la de Vives i Miret hauria 

donat amb un quadre institucional de nivell europeu. 

Institut «Jaume Balmes». Barcelona. 
] • OLIVES I CANALS 



A PROPÒSIT DE LA POSSIBLE 
INTERVENCIÓ DE REINARD DES FONOLL 
EN LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESGLÉSIA 

ARXIPRESTAL DE MORELLA 

Correnpondència inèdita entre Vives i .Miret i John H. Harvey 

A l'estiu del 1965, Vives i Miret planejava una biografia de Rei

nard des Fonoll que havia d'abraçar tot el material publicat i el 

que tenia en cartera. D'aquesta obra, pràcticament acabada quan 

s'esdevingué la ;seva inesperada mort, en fórem col·laboradors. Tan

mateix, la nostra col·laboració es limità a una feina de peonatge que 

no amà més enllà d'una modesta intervenció en l'ordenació i trans

cripció de materials. Amb tot, si més no, tingué la virtut de perme

tre'ns d'observar molt de prop el procés de les investigacions fono-

llianes de Vives i Miret, els seus mètodes de treball i l'entusiasme 

i passió que posava en la feina. 

No som especialistes en art medieval ni en cap mena d'art. Per 

tal d'ésser més exactes confessajrem que no som gens entesos en es

cultura ni en arquitectura gòtigues, però enmig de la nostra igno

rància, en les converses que sosteníem amb Vives i Miret sobre Fo

noll, teníem l'avantatge de poder analitzar les qüestions amb la més 

absoluta objectivitat, sense apassionament. Per això, a vegades, ens 

semblava que la carcassa argumental de les sevesi hipòtesis resultava 

sòlida gràcies a les grans dosis de passió que posava en llur exposi

ció, i que tot pensant fredament, àdhuc sense necessitat de passar -

ho pel sedàs del rigorisme científic, tota aquella mena de globus ar

gumental era propici a desinflar-se amb facilitat. 
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Tanmateix, estem segurs que Vives i Miret treballà sobre Fo

noll amb un fons de veritat. E l l havia descobert que l'escultura del 

claustre de Santes Creus no podia ésser obra d'artistes del país com 

havia suposat Puig i Cadafalch, sinó d'un mestre anglès, i aquest 

anglès, naturalment, havia s d'ésser aquell magister anglicus docu

mentat que es deia Reinard des Fonoll. Si quedava algun dubte, 

lesvaïren uns especialistes anglesos en art gòtic a qui ell consultà 

cautament, entre els quals es trobava el prestigiós John H . Harvey. 

Ara bé, a un home d'esperit inquiet i, en certa manera, inves

tigador nat, com demostrà ésser Vives i Miret, el descobriment li plan

tejà un rosari de problemes, d'entre els quals eren els més sugges

tius l'enigma de la personalitat de l'autor de tan magnífica obra 

santescreuina i la localització d'altres produccions del mateix artista, 

suposant que aquest no hagués mort o abandonat Catalunya. L a 

gran personalitat de Reinard des Fonoll, reflectida a l'obra del claus

tre de Santes Creus justificava d'emprendre una tasca tan plena de 

dificultats com era la resolució d'aquests dos problemes. 

Hem dit una tasca difícil perquè, d'antuvi, Vives i Miret topà 

amb la manca de bibliografia adequada que l'ajudés- Resultava que 

els estudis d'art gòtic de les comarques tarragonies eren excessiva

ment superficials. Altament, no disposava de documentació, i val a 

dir que, des d'aquest angle, no esgotà ni de molt totes les possibi

litats d'investigació. Amb tot, els escassos documents que tingué la 

sort de trobar, confirmaren que Fonoll residí més de treinta anys a 

Catalunya i bona part d'ells a la comarca montblanquina, on es casà 

i fins i tot hi tingué fills, bé que il·legítims. 

Aleshores, a més del claustre de Santes Creus, quines obres exe

cutà en un espai de temps tan llarg? Amb tota seguretat mtervingué 

en la construcció de l'església de Santa Maria de Montblanc, —ma

gistro Renantf magister operis ecclesiae viUe jam dicte Monjtisalbis, 

diu un document de mitjan segle xrv, del qual hom ha transcrit errò

niament Renant en lloc de Renart—; però això no justificava trenta 

anys de vida, i Vives i Miret no tingué altre remei sinói posar el nas 

a totes les obres d'escultura i arquitectura gòtiques del segle xrv de 

les nostres comarques i àdhuc de fora d'elles, per ensumar tot allò 

que hi pogués haver d'aquell gust britànic fonolHà tan profusament 

expressat al claustre de Santes Creus. Així, com per encantament, 

Vives i Miret assenyalà l'existència d'obres atribuïbles a Fonoll a 
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Pedralbes, a Tarragona —<jés que algú pot dubtar de la presència 

d'un artista influenciat per l'art anglès, a Faltar de Santa Maria dels 

Sastres?—a Poblet, a Lleida, a Anglesola, a Montblanc i, darrera

ment, a Morella. 

Hom pensarà que Vives i Miret, endut per seu tarannà apassio

nat, en féu un gra massa. No ho negarem, però el fet que la seva 

obra sobre Fonoll necessiti una revisió, de cap a peus, no la desme-

reix eii absolut- Com a descobridor, el mèrit de Vives i Miret fou de 

tenir el coratge necessari per a trencar motlles i obrir perspectives 

inèdites d'estudi a l'art gòtic català, recolzat en un fons d'indubtable 

veritat. 

* * * 

D'aquella col·laboració a què al·ludíem en començar aquestes rat
lles, han quedat al nostre poder algunes notes inèdites de Vives i 
Miret, no massa interessants, i una col·lecció de sis lletres que cons
titueixen la correspondència sostinguda amb John H . Harvey a pro
pòsit de la intervenció de Fonoll en la construcció de l'esgjlésia ar-
xiprestal de Morella. Aquesta correspondència nasqué de la neces
sitat que Vives i Miret tenia d'assessorar-se, abans de publicar la 
seva nova descoberta, que havia d'ésser l'última. E r a la primavera 
de l'any 1965. 

De les sis lletres, la meitat són de Vives i Miret, i el seu contin
gut constitueix una exposició i defensa aferrissada de la seva hipòtesi. 
No hi fa res que, en principi, les observacions de Mr. Harvey li si
guin desfavorables. E l l acabarà per donar una explicació a tot, des
prés que ens haurà revelat una fe indestructible en les seves pròpies 
observacions. 

L'actitud apassionada de Vives i Miret •contrasta amb l'adoptada 
per Mr. Harvey, home més aviat fred, escèptic i calculador que dóna 
crèdit, fins allà on en pot donar el seu escepticisme, a l'abundosa bi
bliografia que té a mà. Arquitecte de professió, s'ha dedicat a l'estu
di dels monuments gòtics fins a esdevenir un veritable especialista. 
Ha publicat diverses obres, entre les quals cal destacar un diccionari 
d'arquitectes britànics medievals- L'any 1961, a instàncies de Vives 
i Miret, Mr. Harvey havia acabat per diagnosticar la intervenció d'un 
artista anglès en l'obra escultòrica del claustre de Santes Creus. Tan
mateix, aquesta vegada no dóna el braç a tòrcer fàcilment, i només 
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a última hora admetrà la possible intervenció de Fonoll a l'arxipres-
tal de Morella en el cas remot d'una improbable mala transcripció 
de dates. 

Altrament, Mr- Harvey no creu en absolut que un signe de pe-

drapiquer pugui correspondre a un mestre. Això, a Anglaterra, diu, no 

ha succeït mai. Aquesta negació posa en entredit una de les proves 

fonamentals amb què Vives i Miret pretén de demostrar la presèn

cia de Fonoll en diverses obres. Tanmateix, la creu pomada^ és a 

dir, la creu grega amb un punt a cadascun dels extrems dels seus 

braços, és un signe de pedrapiquer que es repeteix a Santes Creus, 

a Poblet, a la catredal de Tarragona, a Montblanc i a Morella, sem

pre en obres d'una època aproximada. Mr. Harvey suggereix que, 

a causa de la seva senzillesa, podria ésser que usessin aquest signe 

més d'un pedrapiquer; però aquesta opinió no sembla pas més bo

na que la d'admetre que un mateix artífex treballà a diverses obres, 

en un espai de temps de trenta anys aproximadament. E n aquest cas, 

com en tants altres, el descobriment de Vives i Miret invita a la 

reflexió i a la investigació. 

E n fi, creiem que després d'haver llegit la correspondència que 

comentem, el lector estarà d'acord amb nosaltres en admetre que ha 

valgut la pena de publicar-la, per tal com aporta algus aspectes inè

dits de l'obra de Vives i Miret sobre el mestre Reinard des Fonoll, 

un dels més importants escultors i arquitectes que treballà a la nos

tra terra al segle xrv. 

JOSEP MARIA RECASENS I COMES 

Reial Societat Arqueològica de Tarragona. 



1. — D e V i v e s i M i r e t a J o h n H . H a r v e y 

8 de maig de 1965 

Querido Mr. Harvey: 
Durante todo el tiempo que estoy sin escribirle, no he dejado de 

seguir investigando sobre Fonoll. Por encargo del Colegio de Arqui
tectes voy a redactar una biografia del maestro britànico que espero 
pueda ser publicada a no tardar. 

Creo tener trazado todo el itinerario de Fonoll en Cataluna y ca-
talogadas sus obras. La última que he descubierto es la Iglesia de 
Morella, capital de la región del Maestrazgo, prov. de Castellón de 
la Plana. En ella construyó los portales y el coro elevado, en cuya 
obra, de filiación netamente britànica, aparecen los signos de cante-
ría peculiares del maestro. Me permito enviarle algunas fotografías. 
Esta obra puede fecharse sobre 1315/18, siendo Fonoll de unos 25 
anos y seria la primera actividad del maestro a su llegada de Ingla-
terra. 

Seguiré dàndole cuenta de mis actividades y le saluda cordial-
mente su affmo. s. s. y amigo. 

2. — D e J o h n H . H a r v e y a V i v e s i M i r e t 

15 de maig de 1965 

Querido Sr Vives: 
Muchísimas gracias por sus magníficas fotografías de las por

tadas y detalles de Santa Maria de Morella. Ya estuve en Morella en 
1953, cuando revistada la guia azul del norte de Espafía ( M u i r h e a d ' s 
B h i e G u i d e t o n o r t h e r n S p a i n ) . Es una ciudad encantadora de la 
cual tengo muchos recuerdos felices. 

Respecto a la cronologia de la iglesia, me he basado sobre Tormo 
( L e v a n t e , 1923, p. 28), con confirmación del Sr. Arcipreste quien me 
dijo que. estàs fechas habían sido extraídas de los archivos de la 
iglesia. Según Tormo las portadas seran quizà posteriores a un incen
dio de 1354; el coro elevado de 1406-26, y su bóveda de 1430-40. £Es 
que se pueden descartar estàs fechas a sustituir por unas nuevas 
mejores basadas en los documentos? 

Considerando las fotografías puramente del punto de vista del es
tilo (es decir, estilo gótico inglés), me parece que las molduras y 
particularidades pueden situarse entre 1323 y 1350; el coro seria 
algo posterior, de 1330 a 1360. Una fecha para las portadas de 
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1315-18 me parece casi imposible si fueran en Inglaterra; quizà en 
Francia (Clermont-Ferrand, portada del sur de la catedral) se po-
drían encontrar pormenores igualmente precoces. 

Las portadas de esta clase, con grandes estatuas, no son de 
procedència inglesa; mas bien sugieren unas estancias mas o me-
nos prolongadas en Francia. A propósito, en Auxerre, crucero del 
sur, hay ménsulas del mismo tipo, consideradas de mediados del 
siglo XIV. La filiacióin de la portada de los Apóstoles de Morella se
rà probablemente de la de la Calende de la catedral de Rouen, tam
bién la des Libraires al otro lado de la misma catedral. En Lyon 
también la fachada occidental tiene algo parecido a los detalles de 
las portadas de Morella. 

Como he escrito en mi carta del 24 de octubre de 1961, "resulta 
difícil suponer que Fonoll, o sea ningún otro escultor inglés, podria 
haber llegado a tal estado de evolución artística mucho antes del 
aho 1330". No me parece verosímil que su estilo, posterior al de las 
portadas de la catedral de Rouen, terminadas a eso de 1325, podria 
haber aparecido en Espana en 1315-18, ni aún en 1321 o sea en 1326. 

Espero que, en su esperada biografia del maestro pueda Vd. se
guir su pista hasta Rouen o hasta nuestro país, donde estarà en su 
casa. 

Con saludos mas cordiales de su amigo. 

3.—De Vives i Miret a John H. Harvey 
22 de maig de 1965 

Querido Mr. Harvey: 
Gracias por su carta del dia 15, y estoy muy contento que se 

haya ocupado Vd. de Morella y conozca aquella bonita población. 
Respecto a la cronologia de la Iglesia no estoy seguro de que el 

Sr. Arcipreste D. Francisco Macià pueda confirmar las fechas que 
D. Francisco Tormo fijó en su Levante. Recientemente (1962) dicho 
Sr. Arcipreste ha publicado un folleto (Cronologia de los sucesos 
mas importantes de la Historia de Morella y Breviario Artístico-
Turistico. Morella, 1962), con notas sacadas de los documentos de 
aquel archivo, cuyo extracto, por lo que respecto a la Arciprestal, le 
acompano adjunto. Como Vd. vera, no dice nada de la construcción 
de los portales, ni del coro, lo cual no hubiera silenciado si hubiera 
encontrado documentos. Todo induce a pensar, pues, que Tormo fi
jó las fechas sin documentos, de un modo estimativo. 

Por lo que el examen de esta obra se desprende, creo puede 
afirmarse: a), que los portales y el coro son contemporàneos y de 
un mismo maestro, y b), que su autor es, efectivamente, el inglés 
Reinard des Fonoll. Abonan esta creencia diferentes aspectos: 1.°, la 
moldura o cenefa de cuadrilóbulos, igual a los portales y el trascoro. 
2.°, la teoria del Juicio Final en el coro, semejante a la portada de 
la catedral de Tarragona, y la de las escenas de la vida de la Virgen 
(puerta de los Apóstoles), reflejo del retablo de Anglesola (hoy en 
el museo de Boston), y 3", modalidades britànicas que Fonoll em-
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plea en sus obras: modillones con figuras; id. de diablos, juglares; 
arços rebajados; escenas de la coronación de la Virgen, como en las 
claves de bóveda de Pedralbes y Tarragona portales de traza pare-
cida en Tarragona, Poblet y Santes Creus; clave de bóveda del coro, 
a estilo de las de Montblanc y Pedralbes; àngeles turiferarios del 
mismo tipo que los de Tarragona, Montblanc, Poblet, etc, y, fïnal-
mente, la aparición en la puerta de las Vírgenes de la serial de can-
tería de la cruz pomada típica del maestro britànico que también 
encontramos en su obra de Poblet, Santes Creus, Tarragona y Mont¬
blanc. Creo que todas estàs razones evidencian la presencia en Mo
rella del conocido maestro Fonoll. 

Ahora bién la fecha que yo sugerí de 1315-18 obedecía a que to
do el itinerario de Fonoll desde 1320 hasta 1362 me parecía completo 
y, sobre todo, a que el templo de Morella fue consagrado en 1318 con 
asistencia de Jaime II. 

Ante las razones que usted expone sobre esta fecha, que usted 
considera excesivamente prematura, he considerado nuevamente el 
caso y creo que podríamos atribuir la estancia de Fonoll en Morella 
a partir de 1336, cuando cesan los trabajos de Santes Creus. Hasta 
1347, ano de la peste, cuando Fonoll vuelve a refugiarse a aquel mo
nasterio, quedan mas de diez anos. Yo suponía este tiempo invertido 
entre Poblet, Lérida y Tarragona. Creo que también puede incluirse 
Morella en el período de esta atribución. Eh realidad, la labor de este 
artífice era mucho mas ràpida de lo que podria suponerse; un aho 
para Pedralbes, cuatro afíos para el claustro de Santes Creus... 

Así, el itinerario que podria fijarse de Fonoll en este país a tenor 
de lo que este arquitecto conocemos hoy, podria proponerse según 
la nota que me permito adjuntarle. L e agradecería me comunicarà su 
opinión. 

Cordialmente le saluda su buen amigo. 

A c o m p a n y e n l a c a r t a e l s d o s a n e x e s s e g ü e n t s : 

I. C r o n o l o g i a d e M o r e l l a , s e g ú n F r a n c i s c o M a c i à . 

1283. Empieza lo abra de la iglesia arciprestal. 
1311. Bendición parcial. 
1316. Fallece el obispo de Tortosa Francisco Paholac. 
1318. Consagración con asistencia de Jaime II . Este mo

narca concede permiso para la construcción del 
acueducto. 

1330. Se termina la obra de la arciprestal. 
1339. Empiezan las obras del acueducto. Arços de la Pe

drera y de Santa Llúcia. 
1354. Incendio. 
1356. Pedró IV en Morella. 
1359. E l agua llega al Pla del Sol. 
1689-1728. Nueva galeria del acueducto. 

II. I t i n e r a r i o R e i n a r d d e s F o n o l l e n C a t a l u n a 

1320. Tarragona. Seo: frontispicio, coro, campanario, capi-
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lla de San Miguel, Capilla de Santa Maria, primera 
inter vención). 

1326. «Pedralbes. 
1327. Poblet (capillas góticas, claustro, anexos). 
1332. Santes Creus (claustro) 
1337. Poblet — Morella — Lérida —> Anglesola — Tarrago

na (capilla de las Once mil Vírgenes y de Santa Ma
ria, segunda inter vención). 

1347. Santes Creus (Palacio real). Trienio peste negra. 
1352. Montblanc (Santa Maria, San Miguel. Taller). 
1359. Montblanc (Doc. Ar. His. Nac.) 
1362. Montblanc (Doc Ar. Corona Aragón). 

4.—J>e J o h n H . H a r v e y a V i v e s i M i r e t 
29 de maig de 1965 

Querido Sr. Vives: 
Una fecha entre 1336 y 1347 me parece mucho mas verosímil 

que la de 1315-18, que considero como casi i m p o s i b l e . A mi parecer, 
resulta muy difícil la suposición que Reinard des Fonoll haya sa-
lido de Inglaterra antes de 1325, aproximadamente la època de su 
estilo, aunque hubiera sido el mas precoz de todos sus contempo-
ràneos en el país- Si trabajaba, en efecto, en Tarragona, casi inevi-
tablemente seria en 1325-26 a lo mas temprano, o sea a una fecha 
posterior a 1326. 

Según la bibliografia de la iglesia de Santa Maria de Morella 
en M o n u m e n t o s E s p a f i o l e s , tomo I, 1953, n.° 291 (pàg. 336), Tormo 
ha escrito sobre la I g l e s i a a r c i p r e s t a l d e S a n t a M a r i a d e M o r e l l a , 
en "Boletín de la Real Acadèmia de la Historia", Madrid, 1927, X C , 
pàg. 28; hay también alusión a: Sarthou. G e o g r a f i a g e n e r a l d e l 
r e i n o d e V a l e n c i à . P r o v i n c i à d e C a s t e l l ó n , pàg. 639; Tramoyeres, L a 
a r q u i t e c t u r a g ò t i c a . . . en "Archivo de arte valenciano", Valencià, 
1919, pàg. 3; Llorente, V a l e n c i à , Barcelona, 1887, I, pàg. 308; Miliàn 
Boix, P o r t i e r r a s l e v a n t i n a s : M o r e l l a en "Boletín de la Sociedad 
Espanola de Excursiones", Madrid, 1930, pàg. 282; y a Garín, A s p e c -
t o s d e l a a r q u i t e c t u r a g ò t i c a v a l e n c i a n a , Valencià, 1935. Quizà Tor
mo o algún otro de estos autores habrían visto documentos que 
existían antes de la guerra civil. 

Tengo el libro M o r e l l a y s u c o m a r c a , por Manuel Miliàn Boix, 
presbítero. Morella, 1952. Escribe Miliàn Boix, pàg. 14: "Para sus-
tituir a la primitiva iglesia de la Reconquista, antigua Mezquita, se 
principio en 1265, con pianos y por "Mestres de obras" que desco-
nocemos, por haberse quemado el Archivo Municipal en 1840>; el 
obispo morellano de Tortosa D. Francisco Paholach, bendijo gran 
parte de la obra el 1.° de Octubre de 1311; en 1317 estaba casi ter
minada y se bendijo todo el recinto por el Prelado diocesano don 
Berenguer de Prats, asistiendo el rey D. Jaime I I ; entre 1330 y 1343 
quedó completada la ingente fàbrica, colocando la última piedra el 
rey D. Pedró IV "por sus propias manos"; en 1334 un fortuito in-
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cendio causo notables desperfectes en la nave izquierda. La elegan-
te capilla de San Andrés, hoy puerta interior de acceso a la Capilla 
de Comunión, se construyó en 1390..."; pàg. 18; "El Coro... es obra 
concebida y ejecutada por el morellano Pedró Segarra (1406-1426); 
la bóveda estelliforme (1430-1440) es sumamente rebajado, casi pla
na"; pàg. 22; "La Torre-Campanario es una semiespadana, emplaza-
da sobre el àbside; dirigió y planeó su edificación Pedró Segarra, 
construyéndola los maestros Juan Manresa y Domingo Taravall 
(1414-1425)..."; pàg. 24-25: Archivo Histórico Eclesiàstico...:". E l 28 
de Mayo de 1840, una bomba de los* sitiadores estropeó muchos do
cumentos; se restauro seguidamente..."; "entre los anos 1847 y 1850 
y de 1862 a 1877, lo ordeno el sabio historiador morellano D. José 
Segura Barreda, aprovechando sus fondos para documentación de 
su obra Morella y sus Aldeas; en 1898 introdujo algunas mejoras el 
Arcipreste Zaragoza, y de 1912 a 1915, el Arcipreste Manuel Betí, lo 
perfecciono en su colocación e hizo los armarios y anaqueles nue-
vos. Los documentos peculiares de Obras y Fàbrica de los siglos 
XIII y XIV eran archivados en el del Concejo; los referentes a 
Mandas Pías, Capellanías, Capbreus, Cartularios, Tràmites, Privile-
gios, etc., se depositaron en este archivo"; pàg. 26: Museo de la Ar
ciprestal "En Agosto de 1946 fue solemnemente inaugurado el pe-
queno Museo, en el Camarín de la Iglesia Arciprestal, recogiéndose 
allí las pocas joyas artístico-arqueolóígicas salvadas de la expolia-
ción marxista de 1936". 

Claro està, que los pormenores histórico-biogràficos de Pedró Se
garra, Juan Manresa y Domingo Taravall, refiriéndose a los anos 
1406-1426, deben de haber sido extraídos de algun documento u otro. 
Dado que el Archivo Municipal, conteniendo los documentos de Obras 
y Fàbrica de los siglos XIII y XIV, fue quemado en 1840, me parece 
que los documentes del siglo XV quedaron en el Archivo de la Igle
sia hasta tiempos màs modernos y que han sido leídos por uno u otro 
de los autores citados. Quizà aun existan allí, no obstante el silencio 
del padre Francisco Macià. Por lo menos, Tormo no invento las fe
chas (1406-1425-6 y 1430-40) que atribuye al coro y a su bóveda. Sin 
embargo, queda la posibilidad que un documento genuino haya sido 
interpretado mal por Tormo o sea por cualquier historiador anterior. 

La bóveda debajo del coro alto seguramente no puede datarse 
antes de 1325; la primera de esta clase en Inglaterra es la de la capilla 
baja de San Esteban en Westminster, construïda entre 1319 y 1323; la 
la segunda en nuestro país seria la del coro de la catedral de Ely, he-
cha entre 1325 y 1336. La crestería del trascoro de Morella, con el arco 
lobulado de la portada de las Vírgenes, parecen algo como los porme
nores del monumento de Peter de Grandison (muerto en 1358) en la 
catedral de Hereford, del obsipo Edigton en la catedral de Winchester 
(c. 1360), y los del retablo de la iglesia prioral de Christchurch (Ham
pshire) de c. 1350-1360. Estàs obras, en Inglaterra, pueden ser un poco 
anteriores a estàs fechas (monumentos quizà construídos en vida), 
pero no anteriores a c. 1340. 

Por fin creo que se debe descartar, como totalmente inverosímil, 
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una hipòtesis de la llegada del maestro Reinard en Espana antes de 
1327 (Pedralbes, obra real de la mejor calidad); hay que buscar el mo
tivo del traslado del maestro de Inglaterra a tal fecha —ipetición del 
rey D. Jaime I o la caída política de D. Eduardo II de Inglaterra? 

Con saludos cordiales, quedo su amigo. 

5.—>De Vives y Miret a Joíhn H. Harvey 
5 de juny de 1965 
Querido Mr. Harvey; 
Muchas gracias por su amable carta del 29 de Mayo. He tenido el 

gusto de comentar su contenido con D. Manuel Miliàn Boix a su paso 
por Barcelona en su viaje de verano desde Roma, donde reside, a Mo
rella. 

Los pormenores histórico-biogràficos de Pedró Segarra, Juan 
Manresa y Domingo Taravall, referentes a los anos 1406-1426, el Sr. Mi
liàn me dice los obtuvo de una relación o inventario del siglo XVIII, 
copiando documentos originales desaparecidos. Don Manuel opina que 
la referència es verdadera. 

También el Sr. Miliàn se muestra escéptico en la atribución de la 
obra de los portales de la iglesia de Morella a Fonoll. No concede va
lor a los signos de cantería que allí aparecen y que yo he encontrado 
en otras construcciones del maestro inglés: Santes Creus, Tarragona, 
Montblanc. 

Esta opinión del Sr. Miliàn, me dejó perplejo, pués los detalles ar-
quitectónicos y escultóricos de dichos portales me parecen tan mani-
fiestos y concordant.es con la factura y el estilo de Fonoll (modillones 
con bustos humanos, escena de la coronación de la Virgen, teoria del 
friso del portal de los Apóstoles, y otros), así como la obra del coro, de 
un sabor tan marcadamente britànico, con detalles ornamentales 
anàlogos a los de los portales, que se me hace difícil pensar que ha-
ya intervenido en dichas obras un maestro diferente y que la del 
coro sea de 1406-26 y no contemporànea a la de los portales, que pue-
de estiníarse sobre 1340. 

Precisamente obtuve la referència de que el monasterio de Beni-
fassar, cercano a Morella y filial del monasterio de Poblet, había 
estado en obras en tiempos del abad Copons, hacia 1340. Este tiempo 
coincide con los anos en que Fonoll trabajó en las obras de la fortifi-
cación de Poblet (a partir del 1337). 

Ello puede explicar la presencia de Fonoll en Morella, a través 
de su estancia en Benifassar. Fonoll fue el arquitecto del abad Copons, 
y seguramente seria enviado a Benifassar para las referidas obras. 

La obra de Morella tiene un manifiesto aire de familia con las de 
púlpitos, pedestales, tumbas y galerías de Exeter, Hereford, Glouces-
ter, Ripon, Southwell, Chester, Ely y otros templos ingleses. Creo que 
no podria explicar dicha obra si su constructor no fuera britànico. 

Con el Sr. Miliàn hemos convenido seguir tratando el asunto este 
verano, cuando pienso volver por unos días a Morella. Allí sobre el 
terreno continuaremos la discusión. 

http://concordant.es
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Le acompano adjunto un pequeno trabajo sobre una obra de Fo
noll en Santes 'Creus. 

Cordialmente le saluda su buen amigo. 

6.-—De John H. Harvey a Vives i Miret 
3 de juliol de 1965 

Querido Sr. Vives: 
Recibí su grata del 5 de junio, con su interesante librito sobre el 

portal del claustro de Santes Creus, solo después de unas vacaciones 
en Holanda y en Alemania. Por eso no puedo comentar antes. 

En general, por lo menos aquí en Inglaterra, los signos de can-
tería no son del maestro sino de los albaniles trabajando las piedras. 
Creo que no es exageración decir que no conocemos un solo signo 
de un maestro del medioevo. Por consiguiente estimo que el signo 
encontrado por usted no sea el de Fonoll. Es, ademàs, un signo muy 
sencillo, y podria haber sido empleado por algunos canteros distintos, 
sea en el mismo período o en tiempos sucesivos. 

Los detalles arquitectónicos son cosa distinta. Me parece que us
ted tenga razón sobre los monstruós esculpidos: estos son verdadera-
mente significativos de un origen inglés. Es posible que las referen-
cias a obras en la iglesia de Morella en los anos 1406-1426, de la rela-
ción del siglo XVIII, han sido interpretadas mal, por falta de preci-
sión en la copia tomada de los originales desaparecidos. 

Con saludos màs cordiales de su amigo. 





NOTES I DOCUMENTS PER A LA HISTÒRIA 
DE SANTES CREUS DURANT LA 

GUERRA CIVIL CATALANA DEL 1462-1472 
(REGNAT D'ENRIC I DE CATALUNYA, 

1462-1463) 

INTRODUCCIÓ I PROPÒSIT 

L a guerra civil catalana del 1462 al 1472, com tota lluita fra

tricida, sembrà la divisió a rinterior de gairebé totes les entitats hu

manes del país. Comarques, municipis, institucions de tot tipus es 

veieren durant aquests deu anys plagades de contradiccions inter

nes. Ca l només una' lectura dels diferents repertoris documentals 

del moment 1 per a adonar-se que aquest caos, aquest desgavell, no 

perdonà ningú i afectà els més diversos aspectes de la vida del 

país. És natural, però, que la crisi prengués un caràcter més marcat 

i més tràgic en els nuclis de producció econòmica, com eren els 

monestirs medievals, i de convivència en un ideal de tipus religiós. 

Més marcat, perquè els béns de producció i les rendes que perce

bien els principals cenobis catalans els feien abellidors als bàndols 

en lluita, mancats com estaven del suport econòmic necessari per 

a mantenir les enormes despeses de la guerra. Més tràgic, perquè la 

discrepància de parers —quan és intransigent— resulta sempre 

més lamentable si es produeix dins d'una comunitat de tipues fami-

1. Prospero de BOFFARULL Y MASCARÓ - Manuel de BOFARULL Y DE SARTORIO, 
Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón 
(Citada Codoin ACA). Tomos XTV a X X V I . Barcelona, 1858-1864; Jesús Ernesto 
MARTÍNEZ FERRANDO, Catalogo de la documentación de la cancillería regia dé Pedró 
de Portugal (1464-1466). 2 vols. Madrid, 1953-1954, y Jaime SOBREQUÉS CAIXICÓ, 
Catalogo de la documentación de la cancillería regia de Enrique I de Cataluna 
(Lugartenencia de Juan de Beaumont, 1462-1464). Barcelona, 1968 (Obra inèdita). 
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liar que té per única missió —al segle xv ningú no podia pensar 

encara que no fos així— la relació amb Déu. D'altra banda, però, 

fa; goig de veure que, fins i tot a l'època sobre la què fixem la nostra 

atenció, uns homes determinats havien convertit la política, la jus

tícia —interpretada sempre d'una manera* particular— i la pròpia 

llibertat de pensamment en l'eix principal de llur actuació, en la 

primera norma ètica de llur conducta cívica, no supeditant-la al 

manteniment d'una situació tradicional estable i immobilista, com 

devia ésser la que regia la vida comunitària de molts cenobis ca

talans. 

E n la comunicació que presentàrem al "I Col·loqui d'Història 

del Monaquisme Català", celebrat a Santes Creus el setembre de 

1966 2 , vam analitzar el succeït a Poblet durant la guerra civil. Hom 

pogué adonar-se que també aquest cenobi havia patit la divisió de 

la comunitat i els inconvenients del canvi de bàndol: favorable pri

mer a la Diputació, passà el 1464 al bàndol reialista. 

L a historiografia de Santes Creus ha dit ben poca cosa fins 

avui —no pretenc que digui gaire cosa més després del meu tre

ball— del succeït al monestir de Santes Creus durant els anys de 

la guerra civil catalana 3. E l nostre propòsit no és altre sinó donar 

a conèixer uns quants documents sobre les consecuències que la 

guerra civil catalana tingué per al monestir. Dos problemes interes¬

sen especialment: el nescut de la lluita pel govern del monestir, que 

implica el de la desunió que el fet ocasionà en la comunitat, i el 

sorgit de la disputa d'ambdós bàndols entorn de les possessions del 

cenobi; és una qüestió de tipus econòmic. 

Anem ara, doncs, a referir-nos a aquestes dues qüestions. Les 

notes que segueixen no pretenen altra cosa que servir de presenta

ció als documents que publiquem amb el desig d'oferir un material 

nou que pugui servir per a un estudi més ampli de la història de 

Santes Creus i del monaquisme català durant la guerra civil. 

2. Jaume SOBREQUÉS CALLICÓ, L'actuació política de l'abat i del monestir de 
Poblet durant els primers anys de la guerra civil catalana (1460-1464). " I Col·loqui 
d'Història del Monaquisme Català", I I , Santes Creus, 1969, pàgs. 207-262. 

3)., És ben poc el que diuen les obres d'Eufemià FORT I COGUL, Santes Creus. 
Notes històriques i descriptives. Barcelona, 1936, i Llibre de Santes Creus. Biblio
teca Selecta, núm. 402. Barcelona, 1967. 
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SANTES CREUS ALS PRIMERS ANYS DE LA GUERRA CIVIL 

Els documents que publiquem comprenen un període de temps 

força limitat: de finals de 1462 a finaíls de 1463. Tots corresponen 

a l'època que el Principat estigué sota la sobirania d'Enric I V de 

Castella, el qual l ' l i d'agost de 1462 havia estat nomenat Comte de 

Barcelona i Senyor del Principat de Catalunya. E l rei castellà envià 

a Catalunya, com a lloctinent seu, el navarrès vianista Juan de Be _ 

aumont, prior de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem 4, el qual, jun

tament amb la Diputació i el Consell de Cent, governà el Principat 

mentre hi durà la sobirania d'Enric IV . E l l és qui signa tots els do

cuments, menys un, que publiquem. 

E n iniciar-se la guerra civil (maig de 1462), era abat de Santes 

Creus, des de 1457, fra Bernat Albellar 5, al qual havia mantingut 

contactes amistosos, poc definits fins avui, amb el príncep de Viana. 

L a seva mort es produiria, no en 1466) com conjectura l'eminent his

toriador de Santes Creus Eufemià Fort, sinó entre el 17 d'agost i el 

2 de novembre de 1462. E n la primera d'aquestes dates, signava 

encara una carta adreçada als diputats de Catalunya, en la qual els 

comunicava la tramesa d'un emissari que els informaria de la greu 

situació en què es trobava el monestir i les iseves possessions, perquè 

el passat dia 14 d'agost el rei Joan havia autoritzat èl saquejament 

del cenobi 6. E l fet que ja el dia 2 de novembre un tal f raJ Pere 

Blanch s'anomenés abat de Santes Creus indica, d'altra banda, que 

l'abat Albellar ja era traspassat7. 

Fou precisament la seva mort la que provocà la desunió interna 

del monestir. Creiem que fou durant la tardor de 1462 quan el mo

nestir estigué sota el poder del bàndol realista. Aquest fet coincidi

ria amb un moment de gran pressió dels exèrcits de Joan I I a aque

lles comarques. Cal recordar només les següents dates: 23 de juliol, 

desfeta de Rubinat;, 30 de juliol, Tàrrega es lliura a Joan I I ; 28 d'a

gost, Santa Coloma de Queralt és conquerida pels reialistes; 9 d'oc-

4. Acomplint el mateix càrrec estigué a Catalunya durant unes setmanes el 
batxiller castellà Juan Ximénez de Arévalo. Per a un estudi més dettallat de tot el 
regnat, vegeu la meva tesi doctoral inèdita: Enric IV de Castella, rei de Catalunya. 

5. FORT, Santeí Creus. Notes històriques, 21, rx>., El llibre de Santes Creus, 65. 
6. Codoin ACA, X X I I I , 20. 
7. Arzíu de la Corona d'Aragó, Generalitat 6 7 8 , fol. 119 v. —'120. Apèndix 1. 
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tubre, Vilafranca del Penedès segueix la mateixa sort i, com a cop 

final, el 31 d'octubre, Tarragona es lliura al seu arquebisbe Pere 

d'Urrea, partidari de Joan I I . 

E n morir Abellar, Joan I I nomenà o recolzà el nomenament de 

fra Pere Blanch com a abat de Santes Creus, fet el qual els diputats 

respongueren el 9 de novembre declarant enemic de la terra l'es

mentat Pere Blanch, juntament amb uns altres monjos de Santes 

Creus, fra Palmer i fra Pere Valls, prior del monestir8. Fou a mit

jans de desembre quan el cenobi retornà a l'obediència de la Dipu

tac ió 9 , no pas perquè s'hi hagués produït cap canvi fonamental, 

sinó perquè l'exèrcit reialista, després d'haver pres Tarragona, em

prengué el camí cap a Aragó, deixant les seves conquestes més o 

menys desemparades. 

E l 2 de novembre, els diputats ja havien encarregat, en coman

da, a fra Joan Roca, de Santes Creus, l'administració de la casa que 

el monestir tenia a Barcelona, prop del convent de Santa Magdale

n a 1 0 . E n quedar Santes Creus dins la zona d'influència reialista, la 

casa de Barcelona degué ésser confiscada per la Diputació i la seva 

administració encarregada a diverses persones. Per això, en el do

cument de l'apèndix 1 queda molt clar que la procura pertanyia a la 

Diputació, la qual podia disposar-ne, i de fet en disposa, al meu an-

tull. Fra Joan Roca apareix en l'esmentat document molt supeditat 

al Consell del Principat, organisme al qual havia de retre comptes 

molt curosament. D'altra banda, el text del document sembla indicar 

que la casa de Barcelona posseïa uns ingressos gens menyspreables. 

Com ja hem dit, fou durant la segona meitat del mes de desembre 

quan el monestir retornà a l'obediència de la Diputació. E l dia 29, 

Juan de Beaumont s'adreçava, a Juan de Torres, capità castellà, assa

bentant-lo que havia concedit la protecció reial al monestir de Santes 

Creus, perquè, "si son stados a la obediència del rey Johan, no lo han 

fecho por su buena voluntat, mas por non poder fazer a l " 1 1 . E l 14 

8. Codoin ACA, X X I I I , 159. 
9. A C A , reg. 6 Intrusos, fol. 37 v. Apèndix 2 . 
10. Cf. nota 7. L a casa era a la Riera de Sant Joan, cantonada amb el carrer 

de les Magdalenes i havia estat l'antic Palau Menor dels comtes de Barcelona, el 
qual fou donat en 1168 a Santes Creus. Vegeu: Francesc-Xavier FORT, Valldaura 
i la procura de Santes Creus a Barcelona, "Santes Creus. Boletín del Archivo Bi-
bliogràfico de Santes Creus", I , núm. 5. Santes Creus, 1957, pàgs. 221-224. 

11. Cf. nota 9. L'única referència concreta a alguna possessió del monestir es 
refereixi a la vila de Conesa. 
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de gener de 1463, el mateix lloctinent d'Enric I comunicava la notí 

eia anterior a tots els seus oficials i súbdits i els prohibia de molestar 

el monestir r~. 

Fra Pere Blanch, prior de Santes Creus, que hom havia declarat 

enemic el novembre, degué continuar acomplint una tasca de prosse-

litisme a favor del rei Joan o cobrant les rendes d'algunes possessions 

del monestir, perquè el 16 d'abril Juan de Beaumont li ordenà d'a

bandonar els territoris fidels al rei E n r i c 1 3 . E l mateix dia, feia saber 

a la comunitat l'ordre donada al prior: " E si no ho fa, lo farem lan-

çar en un sach en mar" 1 4 . Pocs dies després,. el 21 d'abril, quan 

Beaumont no devia haver tingut encarà temps de rebre notícies de 

si la seva ordre del 16 havia estat obeïda pel prior, pregà el capità 

Joan Montserrat de detenir fra Pere Valls i d'emparar-se dels seus 

béns i fer-ne un inventari 1 5. 

L a inestabilitat interna del monestir —provocada per la manca 

d'un govern legalment constituït i per les pretensions de quendam 

màiorem capellanum regis Joannis, qui se kt dicto monasterio i/ntru-

serat nullo habito canonicó titulo nisi eiusdem regis Joannis potencia 

et armis16, no s'acabà amb la protecció reial que Beaumont concedí 

al monestir. E l lloctinent d'Enric I , desitjant de posar fi a aquestes 

dificultats, s'adreçà (4 de maig de 1463) al papa jPius I I pregant-li 

de nomenar administrador de Santes Creus el bisbe de Vic Cosme de 

Montserrat, perquè ja en temps passats els bisbes ausonencs, en ca

sos semblants, havien acomplert,aquest càrrec: Jam pridem alii ví-

censi episcopo fuit hoc monasterium in admmistrationem conces· 

sum17. L i demanà també que, a causa de les dificultats econòmiques 

que travessava el cenobi, li fos concedida una moratòria en el paga

ment de Tannata 1 8 . Alhora, encarregà al bisbe d'Oviedo, procurador 

d'Enric I V de Castella prop de la Santa Seu, de recolzar l'esmentada 

petició 1 9 . Desconeixem, per ara, el resultat que tingué la gestió de 

12. A C A , reg. 4, Intrusos, fol. 4\ Apèndix 4. 
13. A C A , reg. 6 Intrusos, fol. 9 0 v. Apèndix 5. 
14. A C A , reg. 6 Intrusos, fol 90 v. Apèndix 6. 
15. A C A , reg. 7 Intrusos, foL 41. Apèndix 7. 
16. A C A , reg. 4 Intrusos, fol 99 v. Apèndix 8. 
17. A C A , reg. 4 Intrusos, fol. 99 r. i v. Apèndix 9. 
18. Sobre l'annata, vegeu: J . P. KIRSCH, Annates, al "Dictionnaire d'Histoirc 

et de Géographie Ecclésiastiques publié sous la direction de Mgr. Alfred Baudri-
llart", I I I , París, 1924, columnes 307-315. 

19. Cf. nota 16. 
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Beaumont. E l contingut d'una carta que el nou sobirà de Catalunya 

Pere de Portugal envià, el 29 de març de 1464, a la comunitat de San

tes Creus 2 0 , pregant-li d'admetre com a administrador del monestir 

l'esmentat bisbe de Vic, sembla indicar que Pius I I havia accedit al 

desig de Beaumont. E l darrer document que publiquem referent a 

la temàtica tractada en el present apartat és el nomenament (2 se

tembre 1463) de Pere Ramon Sabater com a capità de Santes Creus, 

el Pont d'Armentera, Puigtinyós i l'Albà V e l l 2 1 . E l 29 de març de 1464, 

Pere de Portugal confirmà novament Sabater en el càrrec de capità 

de Santes Creus i dels llocs veïns al monestir 2 2 . 

Avui no és possible de fixar amb justesa el moment exacte en 

què Santes Creus retornà a la fidelitat de Joan I I . Cal suposar, pe

rò, que aquest fet es produí des de l'abril de 1464 fins a l'agost de 

1465 i fou conseqüència de la gran empenta bèl·lica que el bàndol 

reialista deixà sentir durant aquest període al front de l'oest: con~ 

questes de Sarreal (abril 1464) i de Lleida (6 juliol 1464)'; defecció 

de Joan de Beaumont (25 agost 1464); victòria de Calaf (28 febrer 

1465); presa d'Igualada (17 juliol 1465) i de Cervera (14 agost 

1465) 2 3 . Bé que amb grans reserves, sembla que hom s'hauria de 

decantar per una data avançada (segona meitat de 1465), perquè 

consta que el 18 de febrer de 1466 2 4 fou elegit abat del monestir 

—cal pensar que ara ..sense cap impediment— e l nostre conegut 

monjo reialista fra Pere Blanch. A partir d'aquest moment, i fins a" 

l'acabament de la contesa, Santes Creus girà dins l'òrbita reialista. 

L a fidelitat del monestir a la causal de la monarquia no fou, doncs, 

permanent, com han pretès alguns autors 2 5 , sinó que mentre el 

Principat estigué sota la sobirania d'Enric I V de Casella el cenobi 

fou addicte a la Diputació de Catalunya. E l que no seria lícit de 

judicar és la intenció pregona que mogué els monjos de Santes 

20. MARTÍNEZ-FERRANDO, Catalogo, I , núm. 347, pàg. 64. 
23 . José COROLEU, Dietarios de la Generalidad de Cataluna. Barcelona, 1898; 

Francesc CARRERAS I CANDÍ, Dietari de la guerra de Cervera des del 1462 al 1465. 
Barcelona, 1907; Joan SEGURA, Història d'Igualada, ,1, Barcelona, 1907, i J . Ernesto 
MARTÍNEZ FERRANDO, Tragèdia del insigne condestable don Pedró de Portugal. Ma
drid, 1942. 

24 . FORT, Llibre de Santes Creus, 66. 
25 . És poc matisat el relat dels esdeveniments fet pel senyor Eufemià FORT I 

COGUL, (Llibre de Santes Creus, 65-66, i El llibre de Valldossera. Barcelona, 1968, 
pàgs. 50-52), el qual sosté que el monestir estigué sempre sota l'obediència de Joan I I . 
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Creus a decantar-se cap a un o altre bàndol, però temem molt que 

foren només unes causes externes —la delimitació del. front segons 

les èpoques— les que condicionaren, fins a impedir l'exercici de la 

pròpia convicció, si és que n'existí aflguna, el capteniment dels mon

jos de Santes Creus. 

NOTES D'HISTÒRIA ECONÒMICA DE SANTES CREUS 

Els pocs documents referents a les possessions de Santes Creus 

posen de relleu un altre aspecte ben interessant de la vida del mo

nestir durant aquest període: la dificultat de percebre els beneficis 

que les seves possessions li proporcionaven. L a documentació gene

ral de l'època és abundosa i molt clara en aquest sentit. Quan una po

blació es passava a un o altre bàndol, el contrari autoritzava als 

llocs que li pagaven algun dret a interrompre la prestació. Es natu

ral que molts, per tal de, veure's lliures d'aquestes càrregues senyo-

rials, acusessin, no sempre amb raó, el seu amo com a enemic. Per 

tot això, quan Santes Creus fou posat sota la protecció d'Enric I de 

Catalunya, el lloctinent Beaumont es veié obligat a ordenar deter

minades poblacions que pertanyien al monestir o dins les quals 

aquest cobrava determinades rendes, que reprenguessin el paga

ment al qual estaven obligats. Els documents que publiquem cons" 

tituixen només una mostra d'aquest fenomen, que degué tenir mol

tes altres manifestacions. E l 14 de gener de 14G3, per exemple, 

Juan de Beaumont ordenava als capitans de Cervera que restituïssin 

el gra i les bèsties que alguns habitants de la vila havien pres de 

Castell Montoliu (Montoliu de Segarra), possessió de Santes Creus 2 8 . 

Uns mesos després, el 18 de juny de 1463, el mateix Beaumont or

denava als capitans dels castells de Montoliu de Segarra, Vilagras-

seta, Gramuntell, Alta-riba, Forès i la Guàrdia dels Prats, que re

tornessin al monestir aquests llocs, que eren de Santes Creus 2 7 . E l 

cenobi percebia també censos i altres drets a Cervera, Lleida, Vila

franca, ,Ferran i Sant Pere Molanta, no cal dir que entre molts d'al

tres. L a dificultat a percebre aquests drets, que, segons un docu

ment que publiquem 2 8, eren de blat, civada, gallines i en metàl·lic, 

26. A C A , reg. 1 Intrusos, fol. 36v. Apèndix 3. 
27. A C A , reg. 1 Intrusos, fol. 142v. Apèndix 10. 
28. A C A , reg. 1 Intrusos, fol. 181. Apèndix 11. 



244 

motivà una nova disposició de Beaumont (20 agost 1463), adreçada 

als veguers i batlles de Cervera, Lleida i Vilafranca del Penedès, en 

la qual demanava que els esmentats drets fossin pagats al monestir. 

L a darrera notícia sobre les possessions de Santes Creus es refereix 

als forns que tenia a Manresa: el 19 de setembre de 1463, Beau

mont ordenà als consellers d'aquesta població que paguessin al mo

nestir trenta-quatre lliures i cinc sous, en dos terminis, en concepte 

de rarrendament dels forns esmentats 2 9 . 

Els documents que publiquem constaten, en conjunt, que el 

monestir de Santes Creus tenia drets —de tipus diferents— a Mon

toliu de Segarra, Vilagrasseta, Gramuntell, Alta-riba, Forès, la Guàr

dia dels Prats, Ferran, Sant Pere Molanta, Cervera, Lleida. Vila

franca del Penedès, Manresa, Conesa, el Pont d'Armentera, Puigti-

nyós (avui Montferri), l'Albà Vell i Barcelona 3 0. Per bé que difícil

ment hom podrà mai realitzar un estudi minuciós de l'economia de 

Santes Creus seguint la metodologia que exigeix la moderna' histo

riografia, seria molt interessant d'assajar la valoració —almenys des" 

criptiva— dels beneficis que el cenobi obtenia d'aquestes t i d'altres 

possessions. És l'única manera! de poder conèixer la importància 

real que els nostres monestirs tingueren en la vida de la Catalunya 

medieval. 

JAUME SOBREQUÉS C A L L I C Ó 

Conservador de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

Professor Ajudant de L· Universitat de Barcelona 

29 . A C A , reg. 3 Intrusos, fol. 73 (VIII) . Apèndix 13. 
30. E l lector interessat podrà veure a les obres d'Eufemià FORT (Cf. nota 3) 

una breu notícia històrica de gairebé tots aquests dominis de Santes Creus. 



DOCUMENTS 

i 

1462. novembre, 2. Barcelona. 

Els diputats de Catalunya encarreguen, en comanda, a fra Joan Roca, 
monjo de Santes Creus, l'administració de la casa que el mones
tir té a Barcelona, prop del convent de Santa Magdalenâ  

ACA, Gen. 678, fol. 119v.-120. 

Per ffrare Johan Rocha, del orde de Santes Creus. 

Los deputats del General e Consell representants lo Principat 
de 'Cathalunya. 

Attenents que per iustíssimes causes ffrare Pere Blanch, qui.s 
diu abbat del monestir de Santes Creus, és stat publicat per enemich 
del dit Principat e los seus béns confiscats al dit General, e con-
fiants de la bondat, legalitat e honesta vida de vos honorable religiós 
frare Johan Rocha, monjo del dit monastir, qui mòlts dans e encara 
perills haveu incorreguts a causa de ésser vos afectat al benavenir 
del dit Principat, per ço et aliter, volents provehir a la conservació 
de la casa a percepció de les rendes devall scrites, ab tenor de la 
present, tant com a nosaltres plaurà e no més avant, acomanam a 
vos dit frare Johan Rocha tota aquella casa e habitació,, la qual lo dit 
monastir ha en la present Ciutat de Barchinona prop lo monestir de 
les Penedides, ab entrades, exides e tots drets e pertinències e ab 
totes honors e càrrechs de aquella e encara la percepció de l'es ren
des, fruyts, emoluments e drets pertanyents a la dita casa així dins 
la present Ciutat com fora aquella onsevulle. Axí que vos dit frare 
Johan Rocha durant lo dit beneplàcit tingats en comanda nostra e del 
dit Principat la dita casa .e demanets, exhigats e rebats les dites 
rendes, fruyts, emoluments e drets degudes e deudores, fahent, d'açò 
que en virtut de la present rebreu, apoques, albarans o altres caute
les necessàries e encare totes forces e compulsacions acostumades fer 
per los abbats del dit monastir com a senyors de la dita casa. E de 
aquelles hajats victun et vestitnm moderate. No res menys puixats 
demanar e demaneu compte e rahó, així de mestre Johan Avella, físich, 
com de altres persones qui fins en lo dia present haien tengudes, re
gides e administrades les dites rendes, fruyts, emoluments e drets 
e rebre e haver la resta de aquelles si alguna vers ells habite e a 
aquells fer de açiò diffinicions spacials e generals ab totes clàusules 
e cauteles acostumades, car nosaltres com a representants lo dit 
Principat sobre les dites coses totes e sengles e deppendents d'elles 
vos comettem ab la present les veus nostres. Entès, emperò, e de-
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clarat que tot ço que en virtut de la present rebreu haiats e siats 
tenguts tenir vertader compte e aximateix del que despendreu i n 
v i c t u 1 e t v e s t i t u , com dit és, per manera que de tot puixau dar bona 
rahó. Manants, quant a nosaltres se guarde, a totes e sengles per
sones tengudes e obligades a prestació e solució de les dites rendes 
e drets e a altres a quis pertangue que a vos dit frare Johan Rocha 
responguen, segons és acostumat. En testimoni de les quals coses, 
manam la presen a vos ésser feta ab lo segell de la Deputació del 
dit General en lo dos segellada. 

Datum en Barchinona a .XX.VII. de noembre l'any de la Nati
vitat de Nostre Senyor Mii .CCCC.LX.II. B e r n a t Ç a p o r t e l l a . 

D o m i n i d e p u t a t i e t C o n c i l i u m m a n d a v e r u n t a n i h i A n t h o n i L o m b a r d . 

2 

1462, desembre, 29. Barcelona. 

J u a n d e B e a u m o n t a J u a n d e T o r r e s , c a p i t à c a s t e l l à . L ' a s s a b e n t a q u e h a 
c o n c e d i t l a p r o t e c c i ó r e i a l a l m o n e s t i r d e S a n t e s C r e u s i a l e s 
s e v e s p o s s e s s i o n s , e n t r e l e s q i u e f i g u r a e l p o b l e d e C o n e s a , l i 
o r d e n a q u e n o p e r j u d i q u i e n r e s ) a l c e n o b i ' p e r q u è f o u a b a n s p a r 
t i d a r i — o b l i g a t — d e J o a n I I . 

ACA, reg. 6 Intrusos, fol. 37 v. 

Magnifico e de mi mucho amigo senyor;- los de la villa de Conesa, 
que es del monasterio e abbat de Santas Creus, e ahún aquel monaste
rio e todos los lugares de aquél, si son stados a la obediència del 
rey Johan, no lo han fecho por su buena volundat mas por non 
poder fazer al. E días ha serían reduzidos a la obediència del rey 
nuestro senyor mas han dubdado que quando fuessen aquà non fues-
sen corridos de allà, es nos dada pon abla, en nombre e parte dellos, 
por el obispo de Vich, que serían el servicio e fidelitat del rey nuestro 
senyor; por ende, los havemos constituidos en protección e salvaguar-
dia real e nuestra por el lugar que tenemos; por tanto, vos rogamos 
non permetades danyo alguno por essas gentes sea fecho al monasterio 
de Santas Creus, lugares e vassallos de aquel e assí bien entre aque-
llos a la villa de Conesa, significando vos que es1 bien d.esta tierra 
e servicio del rey nuestro senyor, pido vos de mucha gràcia sean por 
vos bien tractados. 

Dada en Barchinona, a .XX.VIIII 0 . días del mes de deziembre de 
anno Mil .CCCC.LX.III. F r a y J o h a n d e B e a m u n t . 

All magnifico e de mi mucho amigo e senyor Joan de Torres, ca-
pitàn de gente de armas por el rey nuestro senyor. 

R o d e r i o u s V i t a l i s . 

Sub simili forma mutatis mutandis fuit scriptum Beltrando d.Ar-
mendariç, gentium armorum capitaneo et his qui secum militant. 
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3 

1463, gener, 14. Barcelona. 

J u a n d e B e a u m o n t a t o t s fels c a p i t a n s i h o m e s d ' a r m e s d e C e r v e r a . E l s 
o r d e n a r e s t i t u i r e l g r a i l e s b è s t i e s q u e a l g u n s p r e n g u e r e n a C a s 
t e l l M o n t o l i u [ M o n t o l i u d e S e g a r r a ] , p o s s e s s i ó d e S a n t e s C r e u s , 
p e r q u è e l s d o m i n i s d ' a q u e s t m o n e s t i r h a n e s t a t p o s a t s s o t a l a 
p r o t e c c i ó r e i a l . 

ACA, reg. 1 Intrusos, fol. 36 v, 

P r o m o n a s t e r i o d e S a n t e s C r e u s . 

D o n J o a n e t c e t e r a . 

Als arnats e feéls de la maiestat del senyor rey tots e sengles 
capitans, conestables, hòmens d'armes, ginetaris e altres existents en 
la vila de Cervera e encara als payers e altres persones de la dita 
vila e en la dita vila stants, als quals les coses deius scrites pertanr 
guen e les presents presentades seran, salut e dilectió reyal: com per 
part del covent e monastir de Santes Creus nos sia supplicat, premesa 
la exposició, que lo forment e bèsties e altres béns que en dias pas
sats los de Castell Montoliu, qui és del dit monastir, attès que lo dit 
monastir e lochs de aquell són stats mesos sots protectió e salva
guarda del senyor rey, per tant, vos pregam, encarregam e manam 
que lo dit forment, bèsties e altra roba presa per vosaltres e los de 
aqueixa vila e soldats qualsevol, attès lo dit monastir e lochs seus, 
com dit és, ésser en protecció e salvaguarda del rey nostre senyor e, 
per consegüent, lo dit loch façau restituir o restituiscau. E. si forsa lo 
forment fos despès o us fos necessari, lo preu de aquell pagueu e en
cara alguna part per lur provisió los ne vullau consentir e restituir. 
E açò no falta, si la gràcia del rey nostre senyor haveu cara e penes 
a nostre àrbitre reservades voleu evitar. 

Dada en Barchinona, a .XIIII. dies del mes de janer del; any de la 
Nativitat de Nostre Senyor Mil .CCCC.LX.III. F r a y J o h a n d e B e a m u n t . 

D o m i n u s l o o u m t e n e n s m a n d a v i t m i h i B o d e r i c o V i t a l i . 

4 

1463, gener, 14. Barcelona. 

J u a n d e B e a u m o n t a t o t s e l s s e u s o f i c i a l s i s ú b d i t s . E l s a s s a b e n t a q u e 
h a p o s a t s o t a p r o t e c c i ó r e i a l e l m o n e s t i r d e S a n t e s C r e u s i e l s 
s e u s ! v a s s a l l s , p e r l o q u a l p r o h i b e i x q u e s i g u i n m o l e s t a t s e v e x a t s 
s o t a c a p c o n c e p t e . 

ACA, reg. 4 Intrusos, fol. 14. 
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P r o m o n a s t e r i o d e S a n t e s C r e u s e t e i u s v a s s a l l s -

Don Enrich e t c e t e r a . 

Don Joan e t c e t e r a . 

Als arnats e feéls de la maiestat del senyor rey tots e sengles affi-
cials, capitans, conestables e soldats e altres qualsevol súbdits del 
dit senyor als quals les presents pervendran e presentades seran, sa
lut e dilectió reyal: per quant del convent e monjos del monastir de 
Santes Creus es a nos feta gran querela que alguns, en nom e ab títol 
de capitans o en altra manera, serien venguts al dit monestir e en
cara a alguns lochs de aquell e molt sovent venen, molestant los vas»-
salis e poblats en aquells, dients e afifermants que lo dit monastir e 
los lochs de aquell viuen sots obediència del rey Joan e com enemichs 
de la terra e rebelles al rey nostre senyor, e axí los corren cascun dia. 
E com nos, per la devoció que havem àl dit monastir e orde, lo qual 
és cap de la capella del dit senyor en aquest Principat, essents certs 
de la bona voluntat e affectió que han en lo servey del rey nostre 
senyor e benefici de la terra de què al present nós som contentats., 
haiam reebuts dies ha e constituits en protectió e salvaguarda del dit 
senyor rey e nostra, axí com encara a maior cautela ab tenor de les 
presents reebem e constituïm, tant lo dit monastir, religiosos e fa
miliars de aquell com encara tots los vassalls, poblats e habitants 
en los lochs del dit monastir ab tots lurs béns així mobles com im
mobles, bestiars e qualsevol altres. Per ço, a vosaltres e a caseu de 
vosaltres diem e manam expressament e de certa nostra sciència, 
sots incorriment de la ira e indignació del dit senyor rey e nostra 
e pena de dos mília florins d'or dels béns de cascú contrafaent have-
dors e als coffrens del dit senyor applicadors, que, tenints e obser-
vants la protecció e salvaguarda sots la qual lo dit monastir e los 
lochs de aquell ab tots los vassalls e habitants en aquells e totes 
lurs robes e béns, com dit és, havem reebuts e constituïts, per via 
alguna o causa no molestets, maltractets ni vexets, ni molestar, mal
tractar ni vexar permetats algú o alguns dels dessús mencionats ni 
lurs robes o béns, ans los donets tota favor, aiuda ,e endreça que 
necessari hauran. E si per ventura per algú serà al·legat que en lo 
dit monastir o en algun dels lochs de aquell hagués béns de ene
michs, en tal cas, volem e manam nos avisets decontinent, per ço 
que prestament e deguda hi puixa per nos ésser provehit. Guardats-
vos, doncs, de fer lo contrari, quant la gratia del dit senyor rey e 
nostra haveu cara e les penes damunt dites no voleu encórrer. 

Dada en la ciutat de Barchinona, a .XIIII. dies del mes de jlaner 
del any de la Nativitat de Nostre Senyor Mil .CCCC.LX.III. F r a y 
J o h a n d e B e a m u n t . 

D o m i u s l o c u m t e n e n s m a n d a v i t m i h i R o d e r i c o V i t a l i s . 
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5 

1463, abril, 16. Barcelona-
Juan de Beaumont el prior de Santes Creus. ÏA ordena d'abandonar 

els territoris fidels al rei Enric, si no vol patir les penes a que 
s'ha fet mereixedor per la seva conducta. 

ACA, reg. 6 Intrusos, fol 90 v. 

Lo rey [de Castella, de León et cetera, comte de Barchinona e 
senyor de Cathaluya]. 

Lo loctinent general et cetera. 

Prior: per quant nos consta verídicament de vostres demèrits e 
actes contra lo stat del rey nostre senyor per vos obrats e attemp-
tats, exigints maior punició, per tant vos manam que, letra vista, 
vos dejau de aqueix monestir partir e exir de tota la obediència 
del senyor rey, lo qual si fer recusareu e dins la dita obediència se
reu trobat farem de vos la digna punició que encara usant clemència 
differim. 

Dada en Barchinona, a .XVI. dies de abril, any Mil .'CCCC.LX. 
III . Fray Johan de Beamunt. 

Rodericus Vitalis. 
Al venerable e religiós lo prior de Sante Creus. 

6 

1463, abril, 16. Barcelona. 

Juan de Beaumont als monjos de Santes Creus. Els comunica l'ordre 
d'exili dada al prior i els encarrega de tenir cura dels béns del 
monestir. 

ACA, reg. 6 Intrusos, fol. 90 v. 

Lo rey et cetera. 

Lo loctinent general et cetera. 

Venerables religiosos, arnats e feels del rey nostre senyor: nos 
havem verídica informació com lo prior de aqueix monastir e con
vent se és aquests passats dies portat mal e perversament contra la 
fidelitat del senyor rey nostre senyor e lo bé de la terra, tenint prà-
tiques detestables, de què és fet indigne de tal càrrech e pus tost 
merexent de molta punició. Per ço, us exhortam e requerim, letra 
vista, deiau foragitar lo dit prior de aquí e dir-li vaia fora la senyo
ria del senyor rey e de sa obediència. E si ho fa, lo farem lançar 
en un sach en mar. E vosaltres1 guardau e conservau los béns e joyes 
del dit monestir per forma en son temps e loch por vosaltres se'n 
do lo compte degut. 
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Dada en Barchinona, a .XV. dies de abril any Mil .CCCC.LX.IIL 
F r a y J o h a n d e B e a u m u n t . 

B o d e r i c n s V i t a l i s 

7 

1463, abril, 21. Barcelona. 

J u a n d e B e a u m o n t a J o a n M o n t s e r r a t . L i o r d e n a q u e d e t i n g u i f r a P e r e 
V a l l s , p r i o r d e S a n t e s C r e u s , e l q u a l f o u d e s t e r r a t p e r r e b e l a l 
P r i n c i p a t i n o h a a b a n d o n a t e n c a r a e l p a í s . 

ACA, reg. 7 Intrusos, fol. 41. 

Don Enrich e t c e t e r a . 

Don Joan de Beamunt e t c e t e r a . 

Al amat e feel de la maiestat prefata en Joan de Montserrat, salut 
e regia dilectió: jatsia en los dias passats ab nostres letres haguéssem 
manat e proveït que frare Pere Valls, prior del monastir de Sanctes 
Creus, isqués fora de la terra, per quant era rebelle al senyor rey e 
enemieh de la pàtria, e com haiam sabut que lo dit frare Pere Valls 
és encara en la terra e té en son poder e ha apartats axí béns seus 
com del dit monastir, per ço, ab tenor de les presents e de nostra 
certa scièntia, vos diem, cometem e manam que decontinent, tota tri
ga e consulta cessant, prengau a vostres mans e tengau pres e ben 
guardat lo dit frare Pere Valls e tots los béns e coses de aquell hon 
se vulle sien, mijançant inventari. Cometent-vos sobre les dites coses 
e de aquelles emergents les veus del senyor rey e nostres. Manant} ab 
les presents als monjos e convent e encara vassalls del dit monastir 
de Sanctes Creus que en exequir les dites coses vos donen e façen 
tota favor, consell, socors e aiuda que de aquelles haureu necessari, 
guardant-se de fer lo contrari, si la gràcia del senyor rey han cara e 
la ira e indignatió sua e pena a nostre àrbitre reservada desigen 
squivar. 

Dada en Barchinona a .XX.I. dia dei mes de abril del any de la 
Nativitat de nostre Senyor mil -CCCCLX. tres. F r a y J o h a n d e B e a 
m u n t . 

D o m i n u s l o c u m t e n e n s m a n d a v i t m i h i B o d e r i c o V i t a l i . 

8 

1463, maig, 3. Barcelona. 
J u a n d e B e a u m o n t a l b i s b e d ' O v i e d o ^ p r o c u r a d o r d ' E n r i c I V d e C a s t e 

l l a d a v a n t d e l P a p a . L i p r e g a q u e i n t e r c e d e i x i p e r q u è l ' a d m i n i s 
t r a c i ó d e l m o n e s t i r d e S a n t e s C r e u s , v a c a n t p e r m o r t d e l ' a b a t , 
s i g u i e n c o m e n a d a a l b i s b e C o s m e d e V i c . 
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ACA, reg. 4 Intrusos, fol. 99 v. 

P r o r e v e r e n c i o episcopo Vicensi 

Reverende in Christo pater et domine, merito colende: vacante 
nuper abbatia monasterii Sanctarum Crucum, cisterciencis ordinis, 
Tarraconensis diòcesis, per obitum ultimi abbatis eiusdem extra ro-
manam curiam defuncti, conventus dicti monasterii, cum se videret 
dari in predam et totalem perdicionem per quendam maiorem cape-
llanum regis Joannis, qui se in dicto monasterio intruserat, nullo ha
bito canonico titulo nisi eiusdem regis Joannis potencia et armis, una-
nimiter postulavit in suum et dicti monasterii administratorem reve-
rendissimum patrem dominum Cosmam episcopum Vicensem, cum 
jam àlias fuerit dictum monasterium alio Vicenci episcopo datum in 
administratorem; et inde est quod Vicencis episcopus pro tempore 
existens et perpetuus conservator ipsius monasterii, ab antiquis tem-
poribus citra a sede apostòlica deputatus. Ob eam rem pro servicio 
regia maiestatis, cui maxime incumbit huius monasterii provisió pro 
castris et vassallis eidem monasterio subditis, consideravimus nulli 
commodius concedi posse hanc abbatiam quam ipsi domino Vicenci, 
non tantum sue commoditati quam necessitati urgenti monasterii 
huiusmodi respectum habentes. Súper hoc pari modo de presenti 
scribimus sanctissimo domino nostro Pape, apud cuius sanctitatem 
placeat reverencie vestre obsecramus rem hanc conducere ad debi-
tum effectum et etiam obtinere aliquam remissionis gratia pro solu-
tione annate, cum sit dictum monasterium propter guerram valde 
destructum et depauperatum; quod erit gratum vehementer regie 
maiestati et conventui ac monasterio huiusmodi perutile ut nihil 
utilius. 

Ex Barchinona, .111°. maii .M^.CCCCLX.III0. 

Prior Santi Joannis Navarre et locumtenens generalis per sere-
nissimum dominum regem Castelle in Principatu Cathalonie, F r a y 
Johan d e B e a m u n t . 

Reverendissimo in Christo fratri et domino, domno episcopo 
Ovetensis, serenissimi domini regis Castelle, Legionis et cetera, apud 
curiam romanam procuratori, amico precipuo. 

9 

1463, maig, 4. Barcelona. 

J u a n d e B e a u m o n t a l p a p a P i u s I I - L i s u p l i c a q u e n o m e n i a d m i n i s 
t r a d o r d e l m o n e s t i r d e S a n t e s C r e u s e l b i s b e d e V i c C o s m e d e 
M o n t s e r r a t , i q u e , a c a u s a d e l e s d i f i c u l t a t s d e l c e n o b i , l i c o n c e 
d e i x i u n a m o r a t ò r i a e n e l p a g a m e n t d e l ' a n n a t a . 

ACA, reg. 4 Intrusos. fol. 99 r. i v. 
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P r o r e v e r e n d o e p i s c o p o V i c e n s i 

Sanctissime ac beatissime Pater: post humilem comendationem 
et pedum oscula beatorum, desolati pastoris solatio monaci monas
terii Sanctarum Crucum, cisterciencis ordinis, Tarraconensis diòce
sis, per obitum illius ultimi abbatis extra romanam curiam vita funo 
ti, unanimiter postularunt in suum et abbatie dicti monasterii admi
nistratorem perpetuum reverendum patrem Cosmam episcopus vi-
censem; quem pro sui pastoralis officii cura id oneris recusantem, 
compulimus subire pre servitio regie celsitudinis, magis ipsi monas
terio, propter guerras causante Aragonum rege Joanne pene des-
tructo quam eidem episcopo provideri cupientes. Ea propter humili-
ter supplicamus beatitudini vestre ut hanc postulationem de persona 
huius episcopi factam, confirmaré vel de novo ipsi episcopo admi-
nistrationem perpetuam monasterii huiusdem committere; et con-
siderata eius monasterii destructione, aliquam remissionis gratiam 
súper solutione annate facere dignetur Sanctitas vestra. Jam pridem 
alii Vicensi episcopo fuit hoc monasterium in administrationem con-
cessum; et inde est quod episcopus Vicensis pro tempore existens ex 
auctoritate apostòlica deputatus conservator predicti monasterii per-
petuus, unde conventus monasterii huius expectat omnino relevari. 
Qua in re Sanctitas vestra plurimum complacebit regie celsitudini et 
urgenti necessitati illius monasterii salubriter providebit, ut nichil ,eo 
uno salubrius altisius E.V.S. longevam et felicem conservaré dignetur. 

Ex Barchinona, .1111. maii .M°.CCCC.LX.III. 

Humilis et devotissimus filius, locumtenens regius in Principatu 
Catalonie, F r a y J o h a n d e B e a m u n t . 

Sanctissimo ac beatissimo domino nostro Papa. 

D o m i n u s l o c u m t e n e n s m a n d a v i t m i h i R o d e r i c o V i t a l i . 

10 

1463, juny, 18. Barcelona. 
J u a n d e B e a u m o n t a l s c a p i t a n s a c t u a l s i p r e t è r i t s d e l s c a s t e l l s d e 

M o n t o l i u d e S e g a r r a , V i l a g r a s s e t a , G r a m u n t e l l , A l t a - r i b a , F o r è s 
i l a G u à r d i a d e l s P r a t s . EMs o r d e n a q u e r e t o r n i n a l m o n e s t i r d e 
S a n t e s C r e u s t o t s a q u e s t s c a s t e l l s i p o b l a c i o n s . 

ACA, reg. 1 Intrusos, fol. 142 v. 
P r o m o n a s t e r i o S a n c t a r u m C r u c u m 

Henricus Dei gratia rex Castelle et cetera. 
Joannes de Beamunt et cetera. 

Dïlectis et fidelibus regis quibuscumque capitaneis, officialibus 
regiis et aliis quibusvis personis arma sub vexillo domini regis exer-
centibus, in quarum potestate sint vel fuerint castellum de Montoliu, 
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Gramuntell, Altar riba, Fores, et La Guardia prope Montem Àlbum 
situata, et ceteris ad quos spectet et presentes fiuerint presentate, 
salutem et regiam dilectionem. Memòria repetentes quanta fide, 
quanta integritate, quanta denique in patriam pietate monasterium 
Sanctarum Crucum fuerit hac belli tempestate, facile eos qui pro 
parte illius nobis de his supplicarunt exaudivlmus. Nam et si ex 
iustitia tenemur etiam ignotus quod suum est reddere cum in cog-
nitos de dominio rege de propria de nobis benemèrites id in primis 
efficere debemus. Et ita quidem vobis et unicuique vestrum dici-
mus, precipimus et mandamus ex nostra certa scientia et consulto, 
sub incurso regie indignationis et ire ac ad penam florenorum auri 
sex mille regiis de bonis cuiuslibet vestrum contrafacientium appli-
candorum erariis, quatenus statim presentiarum vobis et vestrum 
cuiusvis presentibus, omni mora et consultatione cessante, castellum, 
villam et loca predicta ad monasterium id pertinentia, cum omnibus 
et singulis redditus, proventibus, emolumentibus, iuribus ,et pertinen-
tiis sive universis cumque iuramentis et homagiis per vos ex incolis 
et habitatoribus illorum ex parte domini regis exactis, monasterio 
predicto restituatis et seu restitui ex integro faciatis, prout in pos» 
sessione illorum antea fuerint, dubio et difficultate cessantibus. Qui-
buscumque nam vos harum sèrie presentium restituentibus vobis 
castellum, villam et loca predicta ipsi monasterio tenentibus quod 
iusjuramentum et homagium per vos fortasse ea ratione prestitum 
atque facimus vos ab ea ipsa obligatione penitus absolutos. Et con-
trarium non faciatis quavis causa si gratia dicti domini regis vobis 
cara est iramque et indignationem ac penam superius inditam cu-
pitis evitaré. 

Data Barchinone, die .XVIII. junii, anno a Nativitate Domini 
.M°.CCCC.LX.III. F r a y J o h a n d e B e a m u n t . 

D o m i n u s l o c u m t e n e n s m a n d a v i t m i h i R o d e r i c o V i t a l i . V i s a p e r 
t h e s a u r a r i u s . 

1 1 

1463, agost, 20. Barcelona. 

J u a n d e B e a u m o n t a l s v e g u e r s i b a t l l e s d e C e r v e r a , L l e i d a i V i l a 
f r a n c a d e l P e n e d è s , i a l s l l o c s d e F e r r a n , S a n t P e r e M o l a n t a i 

d ' a l t r e s v e h i n s d e V i l a f r a n c a . E l s c o m u n i c a q u e S a n t e s C r e u s l i 
h a f e t p r e s e n t q u e m a i n o p o t c o b r a r tels c e n s o s d e b l a t , c i b a d a , 
g a l l i n e s i d e d i n e r s q u e t é e n a q u e s t e s p o b l a c i o n s i e l s o r d e n a 
q u e f a c i n e l p o s s i b l e p e r q u è a q u e s t s d r e t s s i g u i n s a t i s f e t s a l m o 
n e s t i r . 

ACA, reg. 1 Intrusos, fol. 181 v. 

Henricus Dei gratia rex Castelle et cetera. 
Joannes de Beamunt et cetera. 
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Dilectis et fidelibus regiis vicariis et baiulis civitatis Ilerde, 
villarum Cervarie et Vilafranche. Penitensium, nocnon et loci 
seu termini de Ferran, Sancti Petri Molanda e aliorum lo-
corum circumvicinorum Ville Franche predicte et eorum cuiuslibet 
aliisque officialibus ad quos spectet et presentes fuerint presentate 
et locatenentes eorundem, salutem et regiam dilectionem. Pro parte mo-
terii et conventus Sanctarum Crucum coram nobis oblata supplica-
tio continebat quod, cum monasterium ipsum recipiat et habeat non-
nullos redditus et census, tam frumenti quam ordei, annone, dena-
riorum et gallinarum súper aliquibus personis vestris iurisdictioni-
bus subdiacentibus, quos redditus et census dictum monasterium et 
seu ab eo arrendamentum habentes, minime habere possunt in ma-
ximum eorum damnum et jacturam. Eam ob rem, fuit nobis humili-
ter supplicatum ut ipsis debitum et auxiliaré iustitie remedium im-
partiri et concedere dignaremur. Cui quidem supplicatione ut iuste 
et rationi consone annuentes, benigne harum sèrie dicimus et man-
damus vobis de certa sciencia et consulto, ad penam quingentorum 
florenorum auri contraventionis incursu a bonis cuiuslibet vestrum 
exigenta regioque inferendam erario, quatenus cum pro parte dicti 
monasterii et seu arrendatorum ipsius fueritis requisiti preture viri-
bus quibus decet etc, iusticia mediante compellatis omnes et singu-
las personas vestris iurisdictionibus submissas, dicto monasterio 
redditus et census facientes, ad solvendum et tradendum eisdem et 
seu eorum arrendataribus redditus et census supradictos iuxta et 
prout in capibrevis iuratis continetur. Nec secus agatur si gratia re
gia vobis cara est ,eiusque indignationem et iram plenamque supe-
rius inditam cupitis non subire. 

Datum Barchinone, die .XX. augusti, anno a Nativitate Domini 
.M°.CCCC.LX. tertio. Vilana vicecancellarius. 

R o d e r i c u s V i t a l i s m a n d a t o d o m i n i l o o u m t e n e n t i s e t e x p r o f e s s o 
p e r v i c e c a n c e l l a r i u m . 

12 
1463, setembre, 2. Barcelona. 
J u a n d e B e a u m o n t a P e r e R a m o n S a b a t e r . E l n o m e n a c a p i t à d e S a n 

t e s C r e u s , d e P o n t d ' A r m e n t e r a , P u i g t i n y ó s ( d e s d e 1 9 1 7 , M o n t 
f e r r i ) i L ' A l b à V e l l , i o r d e n a a l v i c a r i i c o n s e l l d e l m o n e s t i r q u e 
•el r e c o n e i x i n c o m a t a l . 

ACA, reg. 6 Intrusos, fol. 147. 

P r o P e t r o R a y m u n d o Ç a b a t e r , c a p i t a n i a 

Nos Henricus et cetera. 
Nos Joannes de Beamunt et cetera. Ne monasterium Sanctarum 

Crucum aliaque loca infrascripta sibi finitima et propinqua, ob stre-
nui probi et fidelis capitanei carentiam hoc belli tempore detrimen-
tum patiantur, expedit imo necessarium existit virum talem illis in 
capitaneum preficere qui servicio domini regis predicti fidelis utili-
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tatiqui et tuitioni predictorum monasterii et locorum inframentio-
natorum promptus existat: qualem vos fidelem regium Petrum Ray-
mundum Sabater esse accepimus. Ideo de vestris fide probitates et 
animi strenuitate plenissime confidentes, capitanie officium dicti 
monasterii Sanctorum Crucum eius termini et locorum del Pont 
Darmentera e de Pamytinyos e del Alba, cum preemmenciis, prero-
gativis, jurisdictionibus, honoribus, emolumentis et juribus aliis as-
suetis et ipsi officio debitis pertinentibus et spectantibus amoto quo-
cumque càpitaneo ad guerram, tantum vobis dicto Petro Raymundo 
Çabater ad regium beneplacitum atque nostrum committimus et 
etiam commendamus. Ita quod, regió et nostro beneplacito perdu-
rante, vos dictus Petrus Raymundus Çabater ad guerram tantum 
sitis capitaneus dicti monasterii et locorum predictorum ipsumque 
capitanie officium teneatis, regatis et exerceatis, prestito prius per 
vos, de dicto capitanie officio bene fideliter et legaliter exercendo ad 
honorem et servitium domini regis, utilitatem, conservationem et 
augmentum dictorum monasterii et locorum ,et incolarum ipsius, 
debito et solito ad Sancta quatuor Evangelia juramento. Quo circa 
vobis dicimus et mandamus ut, acceptis presentibus, ad dictum mo
nasterium et loca predicta accedatis juramentumque et homagium 
fidelitatis nomine domini regis et monachis fratribus deodatis et ser-
vitoribus dicti monasterii et a cuntis habitatoribus dictorum loco
rum recipiatis et que juramenta et homagia si prestaré reciusave-
rint, recusantes ipsos capiatis captosque et bene custoditos teneatis 
et diligentissíme contra eos inquiratis inquisitionesque ad nos remit-
tatis ut ipsis visis et plene recognitis vobis rescribere valeamus quid 
agendum fuerit. Demum in ipso capitanie officio ita fideliter bene 
legaliter et strenue vos geratis, quod apud regiam magestatem et de 
nostri presentia sitis merito comendandus. Mandantes in súper con
cilio et vicario dicti monasterii Sanctarum Crucum eiusque locum-
tenentis et aliis ad quos spectet, quatenus vos dictum Petrum Ray-
mundum Çabater pro càpitaneo dictorum monasterii et locorum ha-
beant, teneant, reputent atque tactent et de eodem voc in possessio-
nem immittant vobisque de emolumentis et juribus assuetis respon-
deant et responderi per quos deceat faciant nichil in contrarium 
temptaturi si gratia regia eis cara est eisque indignationem et iram 
ac penam quingentorum florenorum cupiunt evitaré. In cuius rei 
testimonium, presentis fieri et expediri iussimus nostre locumte-
nencie sigillo in dorso munitas. 

Datas Barchinone, secunde die septembris anno a Nativitate Do
mini Millesimo .CCOC.LX.III. F r a y J o h a n d e B e a m u n t . 

D o m i n u s l o c u m t e n e n s m a n d a v i t m i h i R o d e r i ç o V i t a l i . 

1 3 

1463, setembre, 19.. Barcelona. 

J u a n d e B e a u m o n t a l s c o n s e l l e r s d e M a n r e s a . E l s o r d e n a q u e p a g u i n 
a l m o n e s t i r d e S a n t e s C r e u s 3 4 l l i u r e s i 5 s o u s l ' a n y , e n d o s t e r -



256 

m i n i s , q u a n t i t a t e s t i p u l a d a p e r l t a r r e n d a m e n t d e l s f o r n s q u e e l 
c e n o b i t é a l a c i u t a t . 

A C A , reg. 3 Intrusos, fol. 73 (VIII). 

P r o m o n a s t e r i o S a n c t a r u m C r u c u m 

Henricus et cetera. 
Joannes de Beamunt et cetera. 
Fidelibus regiis consiliariis Minorise, salutem et regiam gratiam; 

diditimus ex supplicatis coram nobis pro parte monasterii Sanctarum 
Crucum ordinis cisterciencis, quod ex superioribus diebus, nomine 
et pro parte ipsius monasterii, fuit factum arrendamentum dicte ci-
vitati et seu consiliariis ipsius de furnis quos dictum monasterium 
habet in ipsa civitate, pretio triginta quatuor librarum et quinqué 
solidorum infra duos anni terminos solvendarum, scilicet medieta-
tem in festo Sancti Joannis mensis junii proxime affluxi et reli-
quam medietatem in festo natalis Domini. Et licet plurius fueritis 
requisiti ut dictum arrendamentum seu partem que iam solvendam 
venit in dicto Sancti Joannis festo dicto monasterio solveretis, id 
tum facere renuistis in maximum dicti monasterii et conventus dam-
num et iacturam, hoc belli tempore pluribus calamitatibus circum-
volutum oppressum. Ea propter, fuit nobis humiliter supplicatum ut 
súper remedio providere dignaremur. Nos vero, dicte supplicationi 
ut iuste et rationi consone annuentes, evocata dicta causa pretextu 
pauperitatis dicimus et mandamus vobis, de certa scientia et ex-
presse, ad penam quingentorum florenorum auri, contraventionis in 
casu a bonis vestris irremissibiliter exigendam regiosque inferen* 
dam erario, quatenus exiemplo presentatis vobis presentibus solva-
tis et tradatis dicto monasterio seu eius legitimo iconomo et procur 
ratori dictae decem septem libras, duos solidos et sex denarios pro 
medietate dicti arrendamenti dicto monasterio debitas. Verum si 
iustas rationes habueritis cur predicta facere non teneamini, hac 
sèrie vos citamus vobisque dicimus et mandamus quatenus intra 
sex dies a presentatione presencium vobis facienda curr,ere inci-
pientes coram nobis seu in regia audientia coram fideli regió Joan-
ne Salmunia, legum doctore, cui dictam commisimus causam, per 
vos seu vestrum legitimum sindicum et procuratorem plenam potes-
tatem habentem compareatis, dictas rationes reddituro et allegatiiri 
et aliter prosecuturi dictam causam et omnes et singulos ipsius ac-
tus usque ad sententiam diffinitivam inclusive, alioquin lapso termi
no supra dicto, quem vobis presise et peremtorie assignamus nisi 
compareveritis ut prefertur, procedemus seu procedi mandamus in 
eisdem ut iuris fuerit; et rationis vestri, non obstante absentia, ve
rum contumaciam exigenti. 

Datum Barchinone, die .XV. II11°. septembris, anno a Nativitate 
Domini Millesimo .CCCC.LX.IIII. V i l a n a v i c e c a n c e l l a r i u s . 

R o d e r i c u s V i t a l i s e x p r o f e s s o p e r v i c e c a n c e l l a r i u s . V i s a p e r 
J o h a n n e s S a l m u n i a c u i f u i t c o m m i s s u m . 
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