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AGUSTÍ ALTISENT 

U N A C O M U N I T A T F E M E N I N A A V I M B O D Í 

D E P E N E N T D E POBLET 

La present nota es limitarà a donar notícia de l'existència i el caràc
ter d'una petita casa religiosa a la qual al·ludeixen, a darreries del 
segle XII i començaments del x m respectivament, dos documents que el 
lector trobarà a l'apèndix. 

El primer és el testament de Bernat de za Sala, un lleidatà, escrit 
per Joan d'Àger l'any 1194. El testador deixa el seu cos i la seva ànima 
a Déu i a Santa Maria de Poblet, amb mi l sous, i a Ermessèn la seva 
mare uns altres mi l ut ipsa se reddat domui V allisbone vel dommabus 
de Avinbodi, ubi ea voluerit. Si Ermessèn no vol entrar en cap d'aquests 
dos llocs, el testador determina que, dels mi l sous, en donin una sèrie 
de quantitats que estipula, la quasi totalitat de les quals destina a esglésies, 
monestirs i institucions benèfiques de Lleida, Tàrrega, Bellpuig i Balaguer. 
A part això, fa un altre petit llegat a Poblet i unes breus disposicions 
relatives a Maria, la seva muller. 

La mentalitat devota i filantròpica de Bernar de za Sala, reflectida en 
els seus abundosos llegats piadosos i benèfics i determinada probablement 
en part per la manca de fills, emmarca degudament la deixa feta a la 
seva mare, que és el que ens interessa, i a la qual hem fet referència 
fa un moment: els mi l sous que el testador llega a Ermessèn, que són 
el dot que l i ha de permetre d'entrar, si vol, a Vallbona o a les domi-
nabus de Avinbodi. 

Vallbona és el conegut monestir de l 'Urgell, que després d'un primer 
període eremític havia pres definitivament, feia pocs anys, forma ceno-
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A G U S T Í A L T I S E N T 

bítica cistercenca1. De les dominabus de Avinbodi, a què fa referència 
immediatament el document, no en teníem notícia fins ara. És evident, 
vistos el paral·lelisme en què el document les posa amb el monestir de 
Vallbona i la intenció de la deixa a Ermessèn, que es tracta d'una comu
nitat religiosa. Però el testament no la designa substantivament amb 
cap nom propi, com podria haver fet si l'hagués anomenada només amb 
el de Vimbodí (igual que fa amb Vallbona i amb les Franqueses) o 
hagués encapçalat el propi del poble amb el de Santa Maria, sota l'ad
vocació de la qual h i havia tantes comunitats de tota mena. 

L'escrivà tampoc no usà, en parlar-ne, el mot domus, freqüent a 
l'època per a designar un monestir2, ni cap altre de semblant. Aquesta 
manca de tota denominació substantiva i pròpia, l'absència de termino
logia monacal i el fet que la comunitat de Vimbodí sigui designada 
només pel plural vague dominabus, fa pensar que si bé era certament 
una comunitat religiosa de dones consagrades a Déu (com ho proven 
el paral·lel amb Vallbona i la suposada intenció d'Ermessèn), no era, 
pròpiament, un monestir constituït i potser ni tan sols tenia nom. Es 
devia tractar d'un beateri o quelcom de semblant; una comunitat d'es
tructura jurídica flonja, bé que amb una vida aproximadament similar 
a la d'un monestir. 

El segon document que ens en parla ens confirma en aquesta primera 
impressió, al mateix temps que ens permet de perfilar algun detall relatiu 
al caràcter d'aquesta comunitat. 

És una concessió atorgada el 1218 per l'abat Arnau de Filella de 
Poblet, a favor de Joan d'Àger, justament l'escrivà del document anterior. 

Joan d'Àger, també de Lleida, havia donat a Poblet, per ajudar-lo 
a comprar el castell del Vilosell, m i l masmudines3, i en l'any esmentat 
l'abat determinà que, en virtut d'això, els monjos pagarien, de les rendes 

1. J . L L A D O N O S A , El Montsant i els ermitans, «Analecta Montserratensia», I X 
(«Miscel·lània " Anselm M. Albareda», I) , 1962, pàgs. 329-334; E . F O R T I C O G U L , 

L'eremitisme a la Catalunya nova, «Studia Monàstica», V I I , 1965, pàgs. 81-82. 
2. Vegeu M. R I U , Las comunidades relïgiosas del antiguo obispado de Urgel 

(siglos VIII al XVI), Universidad de Barcelona, [1961], pàg. 17. 
3. Per a Joan d'Àger vegeu A. A L T I S E N T , Una societat mercantil a Catalunya 

a darreries del segle XII, «Boletín de la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona» 
X X X I I , 1967-1968, pàgs. 59 i 61 : notes 64 i 68. Poblet comprà el Vilosell per tres 
mil masmudines a Pere de za Sala, el 1217, segons J . F I N E S T R E S , Historia de el Real 
Monasterio de Poblet, I I , Cervera, 1753, pàg. 226. 
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UNA COMUNITAT FEMENINA A VIMBODÍ 

del Vilosell, la cera necessària per a il·luminar l'església, els altars i les 
infermeries de Poblet, perpètuament, en remissió dels pecats dels pares 
del donant i de tots els fidels difunts, i establí que si el castell del Vilosell 
fos arrabassat a Poblet per dret o per força, la comunitat compraria, en 
el terme de dos anys, mi l masmudines de terra, amb la renda' de la 
qual pagaria perpètuament l'esmentada cera. 

En virtut d'aquesta donació, i amb això comença pròpiament el do
cument, l'abat atorga a Joan d'Àger un privilegi: convenimus vobis, Io-
hanni de Agere, scribe, quod cum in ordine intrare volueritis, recipiemus 
vos in monachum, et Guillelmam famulam nostram in sororem, cum do
minabus Avinbodi, sine aliqua alia missione vestra, preter indumenta que 
in introitu ves tro habeatis tantum. 

Tornem a trobar, doncs, les dominabus de Vimbodí, designades de 
la mateixa manera, sense nom substantiu i propi. Aquest segon document 
posa, a més, en paral·lel, l'entrada de Joan d'Àger a Poblet in monachum 
amb la de Guillema (sens dubte la seva muller) entre les dones de 
Vimbodí in sororem. Aquesta darrera era, doncs, una casa religiosa on 
hi havia sorores, semblant a Poblet on h i havia monjos. I si bé és veritat 
que la manera de designar-la és vaga i sense nom propi, també ho és 
que el mot domina servia a l'Edat Mitjana per a designar, entre altres 
coses, una monja*. 

Però observem una peculiaritat: és l'abat de Poblet i els monjos 
qui accepten no sols Joan d'Àger al monestir sinó també Guillema a la 
comunitat de Vimbodí. Les comunitàries domiciliades en aquest poble 
no tenien, doncs, superiora canònica (altrament hauria estat ella qui hauria 
acceptat Guillema), sinó que depenien de l'abat de Poblet. 

Fixem-nos també que és l'abat qui determina les condicions econò
miques amb què entrarà no sols Joan d'Àger a Poblet sinó també Gui
llema a Vimbodí: només amb els vestits que portin, sense cap altre 
donatiu o despesa. Senyal que, tampoc econòmicament, les comunitàries 
de Vimbodí no eren independents. 

Aquests petits detalls de terminologia, dret i economia ens porten a 
concloure que la comunitat femenina de Vimbodí a què al·ludeixen els 
nostres documents no era pròpiament una casa religiosa autònoma, amb 

4. Vegeu J . F . N l E R M E Y E R , Mediae Latinitatis Lexicon Minus, pàg. 348. 
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AGUSTÍ A L T I S E N T 

vida pròpia, sinó una agrupació de dones devotes consagrades a Déu 
(una mena de beateri), potser sense uns vots canònicament gaire definits, 

i depenent jurídicament i en tot de l'abat de Poblet. La institució par
ticipava probablement del caràcter de les comunitats de donades que 
han existit en diversos indrets de Catalunya5, i les religioses o donades 
de Vimbodí, pel fet de dependre de l'abat de Poblet, devien tenir una 
vida comunitària inspirada en la Regla benedictina i els costums cister-
cencs. 

La manera peculiar d'estar vinculada a Poblet aquesta comunitat pro
venia segurament dels motius que havien determinat els monjos a crear-
la, i que foren probablement l'existència de casos com el de Joan d'Àger 
i Guillema en què un matrimoni es donava o projectava donar-se a 
Poblet. En tenim documentat algun al segle x i l 6 i , des de la fundació de 
la comunitat de Vimbodí, en aquests casos, si el marit entrava efectivament 
al monestir7, l'esposa ja tenia lloc per a fer-ho també en una casa reli
giosa que era, en certs aspectes, una petita prolongació femenina de la 
de Poblet. 

La comunitat de Vimbodí devia acollir, a més, persones d'una certa 
edat, com la mare de Bernat de za Sala, que volguessin deixar el món 
sense subjectar-se al rigor d'una vida monàstica rígidament estructurada, 
i aquestes dones, a les quals potser s'unien algunes verges, podien restar, 
no obstant, en seguretat espiritual, sota el guiatge dels monjos de Poblet, 
que també curaven de la seva economia i organització. 

5. Vegeu M. RIU, Las comunidades, pàg. 17, taula i mapa. 
6. Vegeu [J. PoNS MARQUÈS], Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de 

Tarragona, Barcelona, 1938, pàg. 26, doc. 51, donació de Donat i Astruga, i A . 
A L T I S E N T , Notícies socials i econòmiques de Montblanc, la Guàrdia dels Prats i la 
Riba, pels voltants del 1200 en els documents de Poblet, «VIII Assemblea Inter-
comarcal d'Estudiosos. Montblanc 1966», Granollers-Barcelona, 1967, pàgs. 50-52, on 
he dit que Astruga devia haver mort quan, el 1206, trobem Donat monjo de Poblet. 
És possible. Però descoberta l'existència de la comunitat de Vimbodí, res no impedeix 
que ella fos viva i hi hagués entrat. E n el document citat, diu l'abat:, quando veneris 
ad religionem... recipimus te Donatum per monachum et uxorem tuam per donatam. 
No es tracta d'una entrada immediata (vegeu la nota següent), però Poblet, pel que es 
yeu, podia rebre donades. Devien ser les dones de Vimbodí de què estem parlant. 

7. És ben sabut que, moltes vegades, els que es donaven a una església o co
munitat, continuaven vivint al món, i que, en general, l'entrada efectiva a la comu
nitat no es duia a terme, en tot cas, fins més endavant. Vegeu sobre tot això J. 
O R L A N D I S , uTraditio corporis et animae». La «.familiaritasn en las iglesias y mo-
nasterios espanoles de la alta Edad Media, «Anuario de Historia del Derecho Espanol», 
X X I V , 1954, pàgs. 95-279-
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UNA COMUNITAT FEMENINA A VIMBODÍ 

Instal·lades a Vimbodí, domini de Poblet des del 1172 8, aquestes 
monges o donades devien representar, a més, un aspecte de la influència 
espiritual dels monjos al poble. 

Per desgràcia, de la comunitat de Vimbodí només en sabem, per 
ara, el poquíssim que ens en diuen aquests dos documents. 

Monestir de Poblet 

Arxiu Municipal de Vimbodí 

8. [ J . PONS MARQUÈS], Cartulari de Poblet, pàgs. 205-206, doc. 335. 



AGUSTÍ A L T I S E N T 

D O C U M E N T S 

1 

1194, abril, 27. 

Testament de Bernat de za Sala 

Cufn omnes homines ad mortis ocasum tendant dicente Domino primo 
homini morti morieris, idcirco ego Bernardus de za Sala, in mea bona me
mòria, facio meum testamentum. Eligo autem manumissores meos, quos precor 
esse Petrum de za Sala et R. de za Sala patrem meum, qui sine illorum 
dampno habeant potestatem dividendi et ordinandi omnium rerum mearum. 
Inprimis relinquo corpus meum et animam Domino Deo et Sancte Marie 
Populeti cum .M. solidos, et dono Ermesendi matri mee JM. solidos et ut 
ipsa se reddat domui Vallisbone vel dominabus de Avinbodi, ubi eam volue-
rit. Et si eam reddere se noluerit, sit in arbitrio meòrum manumissorum, et 
de .M. solidos relinquo operi Ilerdensi sedis .L. solidos, et dericis eiusdem 
ecclesie X. solidos pro missis, operi Sancte Marie Magdalene .XX. solidos, 
hospitali Magdalene .XXX. solidos, hospitali P. Moliner .XX. solidos, ponti 
.X. solidos, misellis .XXX. solidos, Sancto Rufo .XX. solidos, Sancte Marie 
de Pedregal .1. solido, Vallisbone -L. solidos, Franquezes .L. solidos, Belpuig 
.L. solidos, Sancte Marie de Tàrrega .XX. solidos, misellis .X. solidos, filies 
G. de Montanane .C. solidos. Mando quod reddantur Marie uxori mee .CL. 
morabetinos de exovar, et pro sponsalicio suo dono ei .M. solidos barchino-
nensium sue voluntati, et sit contenta omnino sui sponsolicii, et de cetero 
ipsa numquam possit aliquid in meis rebus petere. Cifum meum argenti, 
in calice factum, et caxam, Sancte Marie Populeti relinquo. Quiquid habeo 
et habere debeo in arbitrio et voluntate atque potestate R. de za Sala et 
Petri de za Sala relinquo, sicut ipsi melius voluerint et cognoverint esse 
stabilitum pro anima mea. Arezamenta domus, Marie uxori mee relinquo. 

Facta carta .V. kalendas madii, anno Domini incarnationis .M.CLXXXX. 
I I I I . 

Sig + num Bernardi de za Sala, qui hoc firmo et concedo. Sig + num 
Petri de za Sala. Sig+num R. de za Sala, manumissorum. Sig + num Marie, 
coniugis B. de za Sala, que hoc firmo et concedo. Sig + num Petri de Lerato. 
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UNA COMUNITAT FEMENINA A VIMBODÍ 

Sig + num Poncii de Lerato. Sig + num R. Zoquet, Sig + num Iohannis, prioris 
Sancti Rufi. Iohannes de Àger scripsit et hoc + fecit. 

Arxiu Històric Nacional de Madrid, Secc. «Clero», 
Pergamins, carpeta 2057, perg. 1. 

2 

1218, març, 12. 

L'abat Arnau de Poblet concedeix a Joan d'Àger, escrivà, que quan vulgui 
entrar a l'Orde el rebrà a Poblet com a monjo i a Guillema com a germana 
entre les "dominabus" de Vimbodí, i acorda que, en record de les mil masmu
dines que Joan d'Àger donà a Poblet fer a l'adquisició del castell del Vilosell, 
de les rendes de l'esmentat castell el monestir proveirà dé cera, a perpetuïtat, 
la il·luminació de l'ésglésia, els altars i les infermeries de Poblet, en remissió 
dels pecats dels pares del donant i de tots els fidels difunts. I si el Vilosell 
deixa de pertànyer a Poblet, el monestir adquirirà mil masmudines de terra, 
de les rendes de la qual proveirà de l'esmentada cera. 

INSTITUTIO ET DONATIO QUAM IOHANNES DE AGER, SCRIBA, FECIT IN 
EXITIBUS CASTRI DE VELLOSEIXO, QUOD ECCLESIA SANCTE MARIE POPULETI 
AD DIVINA OFFITIA CELEBRANDA ET OMNES INFIRMARIAS TOCIUS MONASTERll 
DE CEREA NECESSÀRIA AD ILLUMINANDUM CONTINUE IN PERPETUUM TRIBUANT 
ET SERVIANT. 

In Nomine Domini. Notum sit cunctis, quod ego frater Arnaldus, abbas 
Populeti, consilio ac voluntate tocius conventus nostri, convenimus vobis 
Iohanni de Agere, scribe, quod cum ordinem ingredi volueritis lecipiemus 
vos in monachum, et Guillelmam famulam nostram in sororem cum domi
nabus Avinbodi, sine alia aliqua missione vestra preter indumenta que in 
introitu vestro habeatis tantum. ítem convenimus vobis, in commemoracionem 
illarum mille mazmetinarum quas vos in auxilio adquisitionis de castro 
de Velosel dedistis, quod de exitibus et redditibus ipsius castri ecclesiam 
Sancte Marie Populeti et omnia altaria in divina officia celebranda et omnes 
infirmarias tocius nostri monasterii serviemus continue, nos et omnes suc
cessores nostri continue, in perpetuum, de cera necessària ad illuminandum, 
in absolutione omnium delictorum vestrorum patris et matris et omnium 
fidelium defunctorum. Preterea, si forte, quod Deus avertat, predictum castrum 
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de Velosel evinceretur a nobis iure vel vi, teneamur emere mille mazmetinas 
honoris, de quibus fructibus predictum stabilimentum vestrum plenarie possit 
impleri in. perpetuum. Et pactum istud de honore emendo sit completum 
a nobis infra biennium amissionis predicti castri. 

Quod est actum .1111. idus marcii, anno Domini .M°.CC°.XVII. 
Sig + num fratris Arnaldi, abbatis Populeti. Sig + num fratris Stefani de 

Filela, cellerarii maioris. Sig+num fratris Petri de Agremont. Sig+num 
fratris Petri Figera. Sig + num fratris Petri de Tarascone, nos qui hoc con-
cedimus et firmamus, testesque firmaré rogamus. Sig + num Bernardi Roig. 
Sig + num Bartolomei Blanquer, qui huius rei sunt testes. Sig + num fra
tris Guillelmi de Tous. Sig+num fratris Petri dez Soler. Sig + num Raimundi 
Iterii qui hoc scripsit. 

Arxiu Històric Nacional de Madrid, Còd. 992 B, 
Cartulari gran de Poblet, fol. 186 r. 
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A N T O N I M . ARAGÓ 

L ' E S C R I V A N I A PÚBLICA D E SANTES CREUS 

A L'ÈPOCA POST - F U N D A C I O N A L 

La conveniència de què els bisbes i abats occidentals, a semblança dels 
comtes, designessin un notari o escrivà per tal de redactar les escriptures 
inherents als seus territoris, vingué ja expressada en la Instrucció de 
l'any 805 de Carles el Gran. Generalment, l'ofici de l'escrivania recaigué 
en un clergue d'ordres menors, ja que el mateix emperador, amb una altra 
disposició, que a la llarga restà incomplida, interdigué l'exercici de la 
notaria al presbiterat \ 

La presència d'un escrivà en els documents de caràcter privat de l 'Alta 
Edat Mitjana no significa, amb tot, la pervivència de l'antic Tabel·lionat 
romà, el contingut del qual es trasmuda en una mena de simple actuari o 
memorialista, que fa constar nominativament la confecció de la carta. 
L'escrivà (scriptor, scriba, notarius) no és ja el dipositari d'una fides publi
ca, sinó un mer instrument de Yactio que s'acompleix amb el document, 
un primer testimoni de la mateixa i un refrendari de l'honestedat de la 
conscriptio. La bona fe substitueix la investidura legal i el caràcter de 
literator supleix una competència específica2. N o cal oblidar, però, que 
d'un mode latent es conservaren formes i conceptes de la romanitat, tal 
com ens demostra l'existència de Formularis 3 i d'alguns residus de l'antic 
corporativisme notarial 4 . 

1. Cf. H . B R E S S L A U , Handbuch der Urkundenlehre, Leipzig, 1912-1915, I, 
pàgs. 619 i 622. 

2. R . N O G U E R A D E GUZMÀN - J . M . M A D U R E L L , 'Privilegio: y Ordenanzas histó-
ricos de los notarios de Barcelona, «Junta de Decanos de los Colegios Notariales de 
Espafia», Barcelona, 1965, pàg. 14. 

3. Ibídem, pàg. 14; i Z . GARCÍA V l L L A D A , Pormularios de las Biblioteca! y 
Archivos de Barcelona (s. X-XV), «Anuari Inst. Est. Catalans», I V (1912) pàg. 533. 

4. Fet constatat en algunes ciutats nord-italianes. Vegeu R . K L A U S E R - O . M E Y E R , 
Clavis Mediaevalis. Wiesbaden, 1962, pàg. 247. 
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A N T O N I M . A R A G Ó 

Va correspondre a la clerecia, en gran part, l'organització de les pri
meres escrivanies occidentals5. Però, entre els segles x n i x m , gràcies a 
la recepció romanista i a l'organització cancelleresca —iniciada ja a les 
corts longobarda i carolíngia— es defineixen la situació i funcions d'un 
notariat laical, dipositari de la fe pública, envers els documents de dret 
privat. Sobrevé llavors una situació complexa i poc definida, en la qual 
concorren, d'una banda, la creixent feudalització de les escrivanies i , de 
l'altra, la diversitat de títols professionals, ja que actuen simultàniament 
notaris-funcionaris adscrits a les cancelleries, notaris públics de designació 
apostòlica, imperial o reial, i escrivans tradicionalment admesos al si de 
diversos estaments eclesiàstics. 

Resulta, per les causes dites més amunt, interessant l'estudi d'una escri
vania monàstica com la de Santes Creus, la qual comença al segle X I I 
i coincideix, per tant, amb els inicis d'una organització cancelleresca per 
part dels comtes de Barcelona i amb els nous corrents que desemboquen 
en la constitució del notariat a Catalunya. 

A la l lum de la documentació consultada5, podrien establir-se les 
següents divisions cronològiques en la història de l'escrivania de Santes 
Creus. 

A) Durant un primer període (1151-1161), que coincideix amb l'è
poca vall-loretana, el monestir manca d'escrivans propis, i és encoma
nada la redacció de les escriptures, bé als escrivans aportats pels atorgants 
cas que s'acompleix sense excepció quan intervé un sobirà—, o bé a 
una persona elegida per l'abat entre els notaris comtals, tal volta a fi 
d'augmentar l'efectivitat jurídica de les actes. Tal és el cas del notari Pere 
de Corró, el qual veiem figurar en gran nombre d'escriptures del Llibre 
Blanc, a partir del 1156, data de la donació de la granja d'Ancosa7. 

B) El segon període (1161-1210) ve iniciat amb la primera subs
cripció d'un monjo com a escrivà de l'acta. Es tracta, en l'estat actual de 
les recerques, del document LB 97, del 17 de febrer de 1161, relatiu a la 

5. Recordem la sinonímia anglesa: clerc = escrivà, lbtdem dins l'article Schrei-
ber, pàg. 223. 

6. Les fonts bàsiques del present estudi són: E l «Llibre Blanc» de Santes Creus, 
Ed. F. U D I N A , C S . I . C , Barcelona, 1947 ( L B ) ; i els pergamins procedents del monestir, 
conservats a l ' A H N , Clero, lligalls 1732-1769 (AHN). 

7. LB , 64. 
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donació de Guillem de Torroja i tancat amb la clàusula: Petrus, mona-
chus, qui hoc scripsit die et anno quo supra. 

Posteriorment, si bé no d'una manera exclusiva, els documents ator
gats per l'abat són confeccionats per un dels monjos destinats a l'escriva
nia. Aquesta diferenciació funcional ve demostrada per la constància amb 
què apareixen uns personatges determinats i per la breu extensió de la 
nòmina d'escrivans —que donem a l'Apèndix I — i en la qual, com a 
elements no professionals, h i figuren solament els noms del prior Ponç 
i del sots-prior Pere. D'altra banda, el fet es donaria versemblantment en 
altres monestirs, tal com semblen ihdicar-nos-ho els Cartorals de Sant 
Cugat del Vallès i de Poblet 8. 

Els documents de Santes Creus que hem examinat ens ofereixen una 
textura paleogràfica de grans ressonàncies llibresques —fet que ha induït 
a alguns tractadistes a considerar alguns d'ells com a còpies coetànies— 
i responen a una estructura diplomàtica molt simple. El document s'inicia 
amb una notàficatio genèrica: Notum sit cunctis, notum sit presentibus 
et futuris, cunctis sit manifestum —rarament precedida d'una invocatio. 
La composició textual és compacta i seguida i les subscripcions —comuna
ment heterògrafes— formen un sol cos amb el document. La fórmula de 
la subscripció notarial més generalitzada és: Signum fratris N., qui hoc 
scripsit, cum litteris suprapositis in linea..., die et anno quo supra. 

Apareixen la carta partida i el trasllat, aquest últim enunciat en forma 
senzilla, sense expressió de la data. 

C) El tercer període s'inicia el 20 de març del 1211, data en la qual 
Pere el Catòlic expedeix a favor del monestir, entre altres mercès, el 
document que publiquem a l'Apèndix I I , i pel qual l'abat de Santes 
Creus rebia la facultat de comanar a un monjo l'ofici de l'escrivania, amb 
totes les prerrogatives inherents als notaris públics. 

Acceptada la seva autenticitat —ja que ens és conegut tan sols per 
una còpia del segle x i v — aquest document conté una de les primeres 

8. E l Cartoral de Sant Cugat (Ed. J . R i u s S E R R A , C . S . I . C , Barcelona, 1945-47) 
ens ofereix un bon nombre de monjos-escrivans ja des del 949, any en el qual signà 
alguns documents el monjo «Indalecius». — E l Cartoral de Poblet (Ed. J . P O N S M A R 
Q U E S , Barcelona, 1938) conté una sèrie d'escriptures subscrites per «Bernardus, pres-
biter», que, a partir de 1182 completà la fórmula amb la paraula «et monachus» 
(Doc. 303). Malgrat això, creiem observar en els documents copiats en aquest Cartoral 
una certa tendència a silenciar la condició monàstica dels escrivans. 

2 
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disposicions positives sobre la funció notarial a Catalunya. Vers la mateixa 
època apareixen ja les primeres formes d'un notariat laical ben definit 
a través de les clàusules3 i que pressuposa una organització prèvia, dins 
la qual pretenen enquadrar-se les escrivanies monàstiques, al marge de 
les institucions eclesials seculars que frueixen d'un «status» tradicional
ment admès. Paral·lelament, observem un canvi en la subscripció dels 
documents del monestir de Sant Cugat 1 0 ; i , a uns decenis de distància 
— e l 1238—, Jaume I concedirà el privilegi de designar un notari, laic 
o regular, a l'abat d'Amer u . 

A partir d'aquella data del 1211, pot considerar-se que nasqué —si 
bé limitada als afers de la institució— la vertadera escrivania pública de 
Santes Creus. Per vigor de la seva dignitat, el monarca investia de la capa
citat i competència notarials al monjo designat per l'abat. 

Tal com consigna Bresslau, una de les característiques de la funció 
notarial plena és la de conferir als documents exemplificats la mateixa 
autenticitat de l'original, ja que gaudeixen de la condició d'una nova 
carta1"'. No és d'estranyar, per tant, que comenci en el segle x i n una 
gran activitat copiadora en el monestir, en la qual es distingí, sobre tot, 
fra Berenguer Des-Canós. 

Ja en la Baixa Edat Mitjana, la subscripció notarial adoptarà la fór
mula anomenada completio, en la qual es fa constar l'autoritat que assis
teix a l'escrivà públic; així com s'exigirà en els trasllats, la presència de 
dos col·legues titulars, que signen conjuntament amb l'autor de la carta. 
Ambdues condicions les trobem a Santes Creus. Com a exemple de 
fórmula autoritzant valdrà la que segueix, la qual pertany al 1333: 

9. Després de la concessió de l'escrivania pública de Vic, quant al territori epis
copal, feta a favor del canonge Andreu Salmudia, el 1194, aquest signà amb la 
fórmula: «scriptor publicus Vicensis». Cf. F. D U R A N CANAMERAS, Notas para la his
toria del notariado cataldn, «Estudiós Hist. y documentos de los Archiv. de Protocolos», 
Barcelona, 1955, I II , pàg. 75. 

10. E l Cartoral de Sant Cugat, amb data del 1218, ens ofereix una molt significa
tiva completio: «Raimundus, sacerdos et notarius publicus cenobii Sancti Cucuphatis, 
qui hoc scripsit...», Op. cit., doc. 1290. 

11. E I document es troba a l 'ACA, Secció d'Ordes religiosos (ORM, Pergamins 
d'Amer, núm. 68 del Catàleg publicat pel doctor F. S E V I L L A N O ) ; i fou editat per 
F. M O N T S A L VATGE, Condado de Besalú, Olot, 1902, X I I , 111-113; i per A. H U I C I , 
Colección diplomàtica de Jaime I, el Conquistador. Anos 1217-1253, València, 1916, 
I, pàg. 286. 

12. Op. cit, pàgs. 92 i ss. 
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Sig + num fratris Bartholomei de Canalibus, notarii publici mo-
nasterii Sanctarum Crucum auctoritate domini regis et mandato 
dompni abbatis dicti monasterii, qui hoc translatum ab originali suo 
fideliter sumptum scribi fecit et clausit... ls. 

Per mitjà d'aquestes breus notes, he intentat de donar una projecció 
essencialment històrica i diplomàtica de l'escrivania de Santes Creus. Res
ten a analitzar les condicions i aspectes paleogràfics de l'esmentada pro
ducció documental, així com les seves possibles interferències amb els 
anònims escriptors de l'admirable col·lecció de còdexs de la Biblioteca 
Provincial de Tarragona. Treball que tinc en projecte de realitzar i que, 
Déu volent, vindrà a constituir una segona part del present estudi". 

Arxiu de la Corona d'Aragó 

13. A H N , 243. 
14. He d'agrair al doctor dón Frederic Udina, Director de l'Arxiu de la Corona 

d'Aragó; a don Feliciano Conde, Director de la Biblioteca Provincial de Tarragona; 
i a don Eufemià Fort, de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, la cortesia en facilitar-
me la consulta de documents i reproduccions. 
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A P È N D I X S 

I 

M O N A C H O R U M EX X I I SAECULO 

Q U I A C T A SCRIPSERUNT 

I N D E X 

A R N A L D U S , monachus vel A R N A L D U S de Sanctis Crucibus. 
Actua des del 1189 fins el 1200. Malgrat les diferències de la subscrip
ció, ens decidim a atribuir-li els documents que segueixen, basant-nos 
principalment en les característiques morfològiques de l'escriptura —la 
qual apareix amb graus distints de cursivitat—; en el llaç que forma 
la creu del Signum i en la curiosa tendència d'abatre sobre la lletra 
la d de la paraula Arnaldi. [Fig. 1]. 

1 : Un trasllat de la seva mà, posterior al 5-VI-1189, d'un docu
ment extès per Ramon de Castellar. ( A H N , 128). 

2 : Post 6.XI.119L Trasllat d'un document de Guillem de Li-
moges. ( A H N , 154). 

3: 30-111-1195. Original signat: «Sig + num Arnaldi de Sanc
tis Crucibus, qui hoc sc«psit die et anno quo supra». ( A H N , 
180; LB, 381). 

4 : 13-V-1196. Document on figura el «Sig + num fratris Arnal
di», traslladat per Fra Pere Arnau el 25-V-1226. ( A H N , 185; 
LB, 386). 

5: 13-V-1197. Original signat: «Sig + num Arnadli, mo«<«:hus 
de Sanctis Crucibus...-». ( A H N , 191). 

6: 15-IV-1198. Original. Signatura semblant a l'anterior. ( A H N , 
198). 

7: Post 24-VI-1200. Trasllat de la seva mà: «.Sig+num íratris 
Arnaldi, scriptoris, qui hoc t«nslatuw fideli/er scripsit.» 
( A H N , 221). 
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Fig. 1. 
( A H N , 198). 

Fig. 2. 
( A H N , 67). 

"TT7" 

— 

Fig. 3. 
( A H N , 270). 

Fig. 4. 
( A H N , 37). 
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L ' E S C R I V A N I A PÚBLICA DE SANTES C R E U S 

A R N A L L U S , monachus. 
Per motius paleografies, ens resistim a identificar-lo amb l'anterior. 
Desser certa la nostra suposició, hauria actuat tan sols ocasionalment. 

1 : 22-V1-1200. Original. «Sig+num Arnalli, monachus, qui hoc 
scripsi fideliter mandato abbatis». ( A H N , 219). 

B E R E N G A R I U S , monachus. 
D'ell posseïm només dos testimonis del 1182. Es distingueix per un 
signe semblant a una W invertida, flanquejada de punts 1 5 [Fig. 5]. 

1 : 20-111-1182. Original. «(Signum) Berengarii, mo»í*chi...». 
(AHN, 90; LB, 247). 

2 : 2-IX-1182. Original. «(Signum) Berengarii, sacerdotis, qui 
hoc scripsit...». ( A H N , 93; LB, 252) 1 6. 

B E R N A R D U S , monachus, vel B E R N A R D U S D E A G O N A C H . 

Actuà com a escriptor monàstic des del 1174. Probablement aconseguí 
el presbiterat: així ens ho indica el documents del 6-III-1183, publi
cat en LB, 255. Permet la identificació del personatge la presència 
d'un monograma onomàstic o d'una inicial, formats per una b minús
cula, ornada amb un petit arc superior i creuada d'un traç obliquu, 
molt característics [Fig. 2]. 

1 : 12-VII1-1174. Original. «Sig + n#w Bemardi, monachi, qni 
hoc scripsit die et an«o quo supra...Q. ( A H N , 52; LB, 167). 

2 : 9-VI-1176. Original. «Sig+n«w Bernardi de Agonach, mo
nachi...». ( A H N , 65; LB, 192). 

3: 6-XII-1176. Original. «Sig + nuw Bemardi, leuite et mona
chi..». ( A H N , 66; LB, 194). 

4 : 2-11-1178. Original. Subscrit com el documents 1 ( A H N , 67; 
LB, 203). 

5 : Post 8-VH-1179. Trasllat d'un document signat per «Arna
llus, subtus diaconus». ( A H N , 83). 

G U I L L E L M U S , monachus et sacerdos. 
D'ell posseïm tan sols un document, signat amb una doble X rema
tada de petits cercles i inscrita en una orla lobular. 

1 : 12-VIII-1187. Original. ( A H N , 123; LB, 294). 

15. L'escrivà del document L B , 167, de l'any 1174, llegit erròniament, tal vegada 
ja en el propi Cartoral, com a «Berengarius», és certament el mateix «Bernardus» 
que descrivim després. 

16. Possiblement intervingué aquest mateix escriptor en els documents L B , 251 
i 253, de la fi del 1182. 
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F r . G U I L L E L M U S D E L E M O V I C I S , Vel D E L l M O G E S . 

Desplegà una gran activitat entre els anys 1171-1204. Els seus docu
ments es distingeixen per una notable correcció formal i no sembla 
haver estat aliè a la tasca de redacció de còdexs. Així sembla indi
car-ho el document A H N , 96, que mostra un calderó impropi de l'es
criptura instrumental. La signatura és molt simple i consisteix, gene
ralment, en una creu de dos pals o de llaceria. Existeixen també altres 
variants, en forma de 8 exornat o de losange [Fig. 3]-

1 : Post 4-V1-1171. Trasllat d'un documents d'Iterius. «Sig+num 
Guillelmi de Lemouicis, qui hoc transhmm üdeliter sccrip-
sit». (AHN, 39; LB, 153). 

2 : 13-XII-1173. Trasllat d'un pergamí de Pere de Corró, del 4-
XII-1173. ( A H N , 55). 

3: Post 4-111-1179. Trasllat d'n documents de Ponç. ( A H N , 77). 
4 : Post 12-IV-1183. Trasllat d'un documents extès per «Rai-

mundus, monachus». ( A H N , 96). 
5: Post 6-VH-1183. Trasllat d'un document de «Guillelmus, 

presbiter.» ( A H N , 100). 
6: Post 9-1-1187. Trasllat d'un document de «Gillelmus, acoli-

litus». ( A H N , 118). 
7: 6-XI-1191. Original. «Sig-t-n&w Guillelmi de Lemouicis... 

qui hoc scripsit die et anno Quo supRa». ( A H N , 153; 
LB, 349). 

8: 6-XI-1192. Document traslladat per Berenguer Des-Canós el 
9- 1V-1235. ( A H N , 168). 

9: 7-XI1-1192. Trasllat d'un document d'«Arnaldus sacer», del 
30-VI-1192. ( A H N , 165). 

10: 27-111-1193. Documents traslladat per fra Guillem Merli, el 
10- VI-1311. ( A H N , 173). 

11 : 8-IV-1195. Original. (AHN, 181; LB, 382). 
12: 12-111-1196. Original. ( A H N , 184; LB, 385). 
13: 27-XI-1196. Original. ( A H N , 189; LB, 389). 
14: 24-111-1197. Original. «Sig + num GuiüWmi de Limoges...» 

( A H N , 190). 
15 : 3-X11-1197. Original. ( A H N , 196). 
16: 12-VI-1198. Document traslladat per fra Berenguer Des-Ca

nós el 9-X-1225. (AHN, 200). 
17: 12-VI-1199. Document traslladat per fra Bernat el 30-VII-

1211. ( A H N , 208). 
18: 22-VI-1200. Document traslladat per fra Pau Ivar el 22-VI-

1551. (AHN, 218). 

22 



L ' E S C R I V A N I A PÚBLICA DE SANTES C R E U S 

1 9 : 21-XI-1200. Original. ( A H N , 224). 
2 0 : 9-XII-1200. Original. ( A H N , 225). 
2 1 : 17-XII-1200. Original. ( A H N , 226). 
2 2 : 30-IV-1201. Document traslladat per Berenguer d'Artés el 

2-IX-1231. ( A H N , 231). 
2 3 : 26-VI-1201. Original. ( A H N , 237). 
2 4 : 5-V1-1202. Original. ( A H N , 245 i 2 4 6 : Carta partida). 
2 5 : 17-11-1203. Original. ( A H N , 257). 
2 6 : 31-V-1203. Original. ( A H N , 267). 
2 7 : 4-11-1204. Original. ( A H N , 270). 

H E N R I C U S , monachus. 
D'ell només coneixem un document del 7-III-1181 i signat: «Sig + n-
um Henrici, monachi, qui hanc cartam die et anno quo supra fideliter 
swpsit». (AHN, 8 7 ; LB, 240). 

P E T R U S (I) , monachus. 
Es caracteritza per una subscripció molt espaiada. fins ajustar amb la 
caixa del text. [Fig. 6] . 

1 : 2-IV-1172. Original. «Sig + num Petri, monachi, qui hoc 
scripsit die et anno quo suPRa». ( A H N , 4 8 ; LB, 161). 

2 : 9-11-1173. Original. ( A H N , 4 8 ; LB, 161) 
3 : 22-XI-1174. Original. ( A H N , 58, LB, 181). 
4 : 16-XII-1174. Original. ( A H N , 6 0 ; LB, 184). 

P E T R U S ( I I ) , monachus. 
Tant per motius cronològics com paleografies, distingim aquest escrivà 
del seu homònim anterior. 

1 : 20-VI-1196. Original. «Sig+n»»z Petri, monachi, qui hoc 
scripsit die et an«o quo supRa». ( A H N , 187 ; LB, 387). 

P E T R U S , subprior. 
Comptem tan sols amb un document original del 9-1-1180, signat: 
«Sig + num Petri, subprioris, qui hoc scripsit... ( A H N , 8 4 ; LB, 228). 
No és del tot inversemblant que es tracti del mateix Pere (I). Cap pro
va original tenim del prior Pere, el qual signà tres documents entre 
1188-1189. (LB, 299, 330, 331). 

17. Donem aquest document i l'anterior com a originals, malgrat els dubtes que 
es presentaren al doctor Udina. 
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P O N C I U S , monachus vel prior. 
Assimilem els dos personatges, per les analogies paleogràfiques, tant 
en el text com en la subscripció, i per l'ús de la minúscula en el nom 
propi. [Fig. 4]. 

1 : 5-X1-1170. Original. «Sig + num po«cii, prioris, qui ha#c 
carta?» feci die et anno quo supra...». ( A H N , 37; LB, 149). 

2 : 26-V-1179. Original. «S + ignum po«cii, monachi...». ( A H N , 
81 ; LB, 222). 

R A I M U N D U S , monachus, vel R A I M U D U S D E C A S T E L L A R I O . 

Desplegà una gran activitat notarial des del 1179 fins al 1194. Es ca
racteritza per l'ús d'un signe format per la sillaba Sig, seguida simple
ment d'una creu de llaç, i per l'escriptura del nom amb lletres semi-
uncials. [Fig. 7]. 

1 : 12-IV-1178. Document traslladat per Frater Arnaldus, sense 
consignar la data. ( A H N , 68; LB, 204). 

2 : Original. «Sig + num RAIMundi, sacefdotis et hatris pfedicte 
àomus...». ( A H N , 69; LB, 207). 

3: 1-111-1119. Original. ( A H N , 75; LB, 217). 
4 : 19-V-1179- Document traslladat per Jaume Malinfant el 

1376. ( A H N , 80; LB, 220). 
5 : 2-VI-1179. Trasllat d'un document de «Guillelmus sacerdos», 

del 30-V-1179. ( A H N , 8). 
6 : 28-111-1183. Original. «Sig + num R A I M V N D I , mo«*chi...». 

( A H N , 94; LB, 256). 
7: 12-IV-1183. Original. ( A H N , 97; LB, 258). 
8: 28-11-1184. Original. ( A H N , 104; LB, 264) 1 8. 
9 : 16-XI-1185. OriginaL «Sig + num R A I M V N D I de Castellar, 

monachi...». ( A H N , 109; LB, 279). 
10: 7-V-1186. Original. ( A H N , 112; LB, 282). 
11 : 12-1-1187. Original. «Sig + num R A I M V N D I de Castella

rio...». ( A H N , 110; LB, 286). 
12: 18-11-1187. OriginaL ( A H N , 120; LB, 287). 
13: 13-IV-1187. Original. ( A H N , 121; LB, 290). 
14: 22-1-1188. Original. ( A H N , 125; LB, 298). 

• 15: 30-1-1188. Original. ( A H N , 126; LB, 300). 

18. Per motius paleogràfics, i també per la presència de la signatura autògrafa de 
«Bernardus primicherius», considerem original aquest document, malgrat les reserves 
del doctor Udina, que el considerà una primera còpia més fidel, enfront del docu
ment A H N , 103. 
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16: 5-VI-1188. Traslladat per «frater Arnaldus» (s. d.) ( A H N , 
128; LB, 307). 

17: 31-VIII-1189. Document traslladat per B. Des-Canós, el 29-
XII-1232. ( A H N , 140). 

18: 3-IU-U92. Original. ( A H N , 158; LB, 354). 
19: 27-IV-1192. Original. ( A H N , 163; LB, 358). 
20: 22-111-1194. Original. «Sig + n#ra R A I M V N D I de Castella-

ri...». ( A H N , 178; LB, 375). 

R A I M U N D U S P E T R I , monachus. 
D'ell posseïm un document només, del 21-XII-1173, signat: «Sig + n-
um R. Fetri, monachi, qui hoc so-z'psit die et anno quo supra». 
( A H N , 56; LB, 175). 

I I 

1210, març, 20. Lleida. 

El rei Pere el Catòlic concedeix al monestir de Santes Creus, que les es
criptures expedides per un monjo per ordre de l'abat o del prior, referents a 
negocis de la comunitat, siguin considerades autèntiques i tinguin la mateixa 
valor que les atorgades pels notaris en les seves localitats. 

A Original no localitzat. «Ilerde, X I I I kals aprilis a. Dominice incar. 
M°CC°X0». 

B Confirmació de varis privilegis mostrats al rei Jaume I I per l'abat 
de Santes Creus. «Barchinone, idus madii MCCXCVIII». 

C Vidimus de la confirmació anterior. «Ilerde, I V nonas iul i i a. D. 
MCCCXXXVI». 

(ACA. R C . Reg. 181T-184). 

Decreuit, preterea, et voluit et statuit in perpetuum, quod omnia instru
menta, que aliquis frater prenominate domus Sanctarum Crucum mandato ab-
batis vel prioris eiusdem faceret súper aliquo facto vel negocio aut contractu 
predicte domus, essent autentica et suum valorem habeant ac plenariam obti-
nerint firmitatem, acsi a publicis notariis in villis suis aut ciuitatibus scri-
berentur. 
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J O A N - F . CABESTANY I FORT 

L ' A B A T H U G I I D E SANTES CREUS. 

A P O R T A C I Ó A L 'ESTUDI D E L SEU D I P L O M A T A R I 

N o s'ha fet un estudi complet del govern d'Hug I I , segon abat de 
Santes Creus. Del seu temps tenim alguns treballs monogràfics que es
tudien, en part, aspectes econòmics: propietats, ramaderia 1; però estem 
mancats d'un estudi de conjunt del monestir en aquests darrers anys del 
segle x i l . Hug I I fou el successor de l'abat Pere, primer abat de Santes 
Creus, l'home que va traslladar el cenobi des de Valldaura del Vallès 
a les ribes del Gaià 2 . Mort l'abat Pere, segons els cronistes domèstics el 
2 de novembre de 1186 3, i segons la documentació després del 22 de 
setembre de 1184 4, el succeeix l'abat Hug I I . L'elecció d'aquest va tenir 

1. Fèlix D U R A N I C A N Y A M E R E S : Els pasturatges d'estiu del monestir de Santes 
Creus en el segle XII. «Memorias» (Santes Creus, 1947-1953), 87-95. Joan AlNAUD 
D E L A S A R T E : El patrimoni de Santes Creus en el segle XII.. «Memorias» (Santes 
Creus, 1947-1953), 255-260. Felipe M A T E U L L O P I S : Aspectos de la historia de Santes 
Creus en el siglo XII. «Boletín del Archivo Bibliogràfico de Santes Creus ( = B.A. 
B . S . C . ) , I (1954-1959), 278-287. M A N U E L R I U : Formación de las zonas de pastos 
veraniegos del monasterio de Santes Creus en el Pirineo, durante el siglo XII. «B.A.B. 
S.C», I I (1960-1964), 137-153, 1 mapa. Josefa M U T G É V I V E S : Relaciones entre 
Alfonso II y el monasterio de Santes Creus. «VII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón», I I (Barcelona, 1962), 235-246. 

2. Francisco A. M I Q U E L : Pedró de Puigverd, obispo de Urgel y monje de Santes 
Creus. «BIA.B.S.G», I (1954-1959), 225-231. Interessen les notícies que proporciona 
sobre l'abat Pere (pàg. 227 a 229), que cal no confondre amb el bisbe de la Seu 
d'Urgell, Pere de Puigverd. 

3. Eufemià F O R T I C O G U L : Notícies històriques de Santes Creus (Ms. Baluze 
239 de la Bibl. Nat. de París). «B.A.B.S.C», (1960-1964), 303. 

4. El "Llibre Blanch" de Santes Creus (Cartulario del siglo XII). Edición de 
Federico Udina Martorell. C . S. I. C . Sección de Estudiós Medievales de Barcelona. 
Textos y estudiós de la Corona de Aragón, I X (Barcelona, 1947), L I I I + 455 pàgs., 
(= Llibre Blanch), pàg. 266, doc. 267. 
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lloc a la primera meitat de l'any 1185, perquè a partir del 20 de juny 
d'aquest any, l'abat Hug I I , ja figura a la documentació5. El seu govern 
va durar uns catorze anys; i va morir, segons els cronistes domèstics, el 
15 de gener de 1199 6 ; si bé alguns autors moderns han proposat com 
a data de la seva mort l'any 1200 o l'any 1203 \ documentalment la 
seva darrera actuació és registrada al document del 12 de juny de 1198 8. 
A partir del 13 de juny de 1199 ja trobem l'abat Bernat 9. 

S'ha definit l'abat Hug I I com un abat constructor, que va prosseguir 
les obres iniciades pel seu antecessor, l'abat Pere 1 0 ; i segons els cronistes 
santescreuins va iniciar les obres per a la construcció del dormitori (29 
juliol 1191) 1 1. Poques notícies més podem espigolar de la seva obra de 
govern i de constructor12. Amb tot, creiem que cal que sigui considerat 
com un dels grans abats dels inicis del monestir. L'abundosa documentació 
que ens resta de la seva gestió de govern ens pot donar una lleugera noció, 
fins i tot abans de fer un estudi de la seva personalitat, de la importància 
amb què cal considerar aquesta etapa de puixança del cenobi durant els 
darrers anys del segle x n . 

Creiem que l'inici d'un estudi monogràfic sobre la gestió de govern 
de l'abat H u g I I i de la història de Santes Creus durant el seu abadiat, 
hauria d'anar precedit d'un estudi de la documentació, cosa que ens per
metria de portar-lo a bon terme. Primerament, doncs, intentarem estu
diar el seu diplomatari conegut, el qual no creiem que sigui exhaustiu. 
Aquest és el tema d'aquesta comunicació, junt amb l'estudi dels principals 
càrrecs monacals que acompanyen l'abat H u g a la subscripció de la do
cumentació. 

5. Llibre Blanch, pàg. 271, doc. 273. 
6. Eufemià F O R T I C O G U L : Notícies històriques de Santes Creus (Ms. Baluze 

239 de la Bibl. Nat. de Paris), «B.A.B.S.C.», II (1960-1964), pàg. 303. 
7. Eufemià F O R T I C O G U L : Santes Creus. Notes històriques i descriptives. (Bar

celona, 1936), pàg. 19, diu que l'abat Hug II va morir a l'any 1200. Udina Martorell 
en l'edició del Llibre Blanch, pàg. X L I I I diu: que l'abat Hug va morir a l'any 1203. 

8. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección Clero. ( = A.H.N.M.) . Per
gamins de Santes Creus núm. 202. 

9. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núm. 212. 
10. Eufemià F O R T I C O G U L : Santes Creus, pàg. 19. 
11. Eufemià F O R T I C O G U L : Notícies històriques de Santes Creus (Còdex 459 

de l'A.H.N. de Madrid). «B.A.B.S.C.», I I (1960-1964), pàg. 254. 
12. J . V I V E S Y M I R E T : El proyectado claustro cisterciense de Santes Creus. 

«B.A.B.S.C.», I (1954-1959), 338-348, 6 làms. 
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El nucli més extens de la documentació del monestir de Santes Creus 
durant l'abadiat d'Hug I I es conserva en el Llibre Blanc, on trobem 123 
documents datats dintre dels anys que va governar el cenobi1 3. Aquest 
nucli fonamental ha d'ésser acrescut per a completar-lo, amb els pergamins 
de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid 1 4 , posteriors a la data dels 
que comprèn el Llibre Blanch, els quals són dels darrers anys del govern 
abacial d'Hug I I ; són en conjunt 19 pergamins1 5. En conseqüència te
nim pels catorze anys de govern d'Hug I I 142 documents, que a continua
ció ens proposem estudiar i procurarem escatir els dubtes que poden 
presentar si es volien incloure al corpus documental que intentem de la 
gestió de govern d'aquest abat de Santes Creus. 

Tenim quatre documents en el Llibre Blanc datats entre el darrer de 
l'abat Pere i el primer de l'abat H u g 1 6 , a més de un sense data, però 
plenament identificable1 7. D'aquests quatre documents, dos són aliens al 
monestir: es tracta de dos testaments, l'interès dels quals sembla posterior, 
i no els podem incloure dintre del diplomatari 1 8 . Els altres dos són una 
confirmació de donació i una donació; en cap dels dos documents no 
trobem el nom de l'abat i hem de considerar-los promulgats seu vacant 1 9 ; 
els creiem molt interessants com aportació al costumari jurídic; el mo
nestir té personalitat jurídica tot i no tenir abat. 

Tenim més dubtes en determinar la documentació que podem atribuir 
a les darreries de l'abadiat d'Hug I I ; coneixem tres còpies d'un document 
de 12 de juny de 1198 que considerem el darrer de la seva gestió de 
govern 2 0, perquè aceptem la data del 15 de gener de 1199 com la de la 

13. Llibre Blanch, pàgs. 267 a 390, docs. 268 a 390. 
14. A . H . N . M . A la secció de Clero, es conserven una notable col·lecció de per

gamins procedents de Santes Creus i que avui, microfilmats, estan a la disposició dels 
estudiosos, dipositats a la Biblioteca de l 'Arxiu Bibliogràfic. Per al present treball 
utilitzarem aquestes fotocòpies. 

15. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus, núms. 190 al 208. 
16. Llibre Blanch, pàgs. 267 a 271, docs. núms. 269 al 272. 
17. Llibre Blanch, pàgs. 267, doc. 268. És una donació feta a favor del mo

nestir de Santes Creus, representat per l'abat Hug, i no porta data. A la seva edició 
Udina Martorell va considerar-lo d'entre 1185 i 1203; creiem que acceptat el final 
de l'abadiat d'Hug II l'any 1199, hem de deduir que aquest document fou expedit 
entre 1185 i 1199¬

18. Llibre Blanch, pàgs. 267 i 270, docs. núms. 269 i 272; en aquest darrer 
són deixats alguns béns a Santes Creus; no així en el primer. 

19. Llibre Blanch, pàgs. 271 i 270, docs. núms. 271 i 270. 
20. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núms. 200, 201 i 202. Els tres per

gamins són trasllats d'un mateix document. 
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seva mort. El primer document de l'abat successor, Bernat, és del 13 
de juny de 1199 3 1 ; entre ells tenim sis documents dels quals procurarem 
escatir la cronologia2 2. Tres d'ells són documents privats, sense interès 
directe per a Santes Creus23. Altres dos són escriptures on no figura el 
nom de l'abat, fet que ens porta a creure que el càrrec estava vacant 2 1 ; 
el sisè és un document que cal considerar amb la data equivocada, es 
tracta d'un trasllat del mateix document del 12 de juny de 1198 25. 

Dintre el corpus documental de l'abat Hug I I cal que fem exclusió 
d'alguns documents que no creiem que siguin seus i que rectifiquem al
gunes dades cronològiques. A l Llibre Blanch hem trobat tres documents 
que creiem mal datats: el primer és una cessió feta per Ramona de Mont
cada el 30 de setembre de 11902 6, on s'esmenta un prior Ponç, nom que 
no figura com a prior del monestir en temps de l'abat Hug I I 2 7 , i cal 
creure que correspont a l'abadiat de Pere, durant el qual coneixem un 
prior anomenat Ponç 2 8 . El segon document correspon a una altra dona
ció de la família Montcada i hi figura, també, un prior anomenat Ponç 
i com en l'anterior document el considerem anterior al govern de l'abat 
Hug I I 2 9 . El tercer, és un document on firmen l'abat Pere i el prior Ponç, 
i que també cal considerar anterior a l'any 1185 3°. Tots tres documents 
són còpies i no conservem el seu original, cosa que ens fa sospitar possi
bles equivocacions de datació en ser copiats tal com es conserven al 
Llibre Blanc. 

Cal corregir la data d'un document del 15 d'octubre de l'any 1188 3 1, 
per què h i figuren les subscripcions del prior Bernat i del sotsprior Ponç; 
aquests dos càrrecs no figuren amb aquest nom fins el període de temps 

21. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núm. 210. Tenim un trasllat poste
rior, el núm. 209¬

22. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núms. 203, 204, 205, 206, 207 i 208. 
23. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núms. 203, 204 i 205. 
24. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núms. 206 i 207. 
25. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núm. 208. L a seva data és de l'any 

1199, per equivocació del copista. 
26. Llibre Blanch, pàg. 340, doc. 341. 
27. Els priors de l'abat Hug II són el prior Pere i el prior Bernat, com donem 

a conèixer a la darrera part d'aquest treball. 
28. Vegeu el Llibre Blanch, pàg. 439- Figura Ponç de Malgrat com a prior 

del monestir i coincideix justament amb l'abadiat de Pere. 
29- Llibre Blanch, pàg. 345, doc. 347. 
30. Llibre Blanch, pàg. 350, doc. 351. 
31. Llibre Blanch, pàg. 317, doc. 318. 
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que va entre l'any 1192 i el 11963 2, i així podem creure que entre aquests 
quatre anys cal considerar la data d'aquest document, que, com els prece
dents, també es tracta d'una còpia. 

Entre els pergamins de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid, n'hi 
ha un que presenta problemes de fixació de la seva cronologia. Es tracta 
d'un pergamí, sembla original, datat el 20 de setembre de 1197 i porta 
com adreça el nom de l'abat Bernat 3 3. No podem acceptar aquesta data 
perquè posaria en dubte el final de l'abadiat d'Hug I I i faria que l'abat 
Bernat, durant dos anys, no subscrivís cap document. Ara bé, és molt 
difícil de posar dubtes sobre un original, però en aquest cas els creiem 
justificats; a més, la donació del castell i vila de Vilagrassa per Ramon 
de Cervera a favor de Santes Creus sembla més tardana3 4. 

Entre la documentació del Llibre Blanch h i ha una butlla pontifícia3 5, 
d'interès general per a tots el monestirs cistercencs i no exclusivament 
per a Santes Creus. 

Tenim, a més a més, un cert nombre de documents que encara que 
porten data dels anys del govern d'Hug I I , són documents aliens al mo
nestir i molts d'ells van arribar al seu arxiu per actes jurídics molt poste
riors a la data de la seva redacció. En conjunt són 19 documents del 
Llibre Blanch35 i un pergamí dels dipositats a l'Archivo Histórico Na
cional de Madrid 3 7 . 

En resum: dels 142 documents que hem assenyalat en un principi 
com els que crèiem que eren els que formaven el diplomatari d'Hug I I 

32. Segons l'aportació a la nòmina dels càrrecs monacals que fem en aquest 
treball coincideixen des de l'any 1192, en què tenim documentat al sots-prior Ponç, 
fins a l'any 1196, que trobem el sots-prior Pere; durant tots aquests anys (1190-1197) 
el prior es diu Bernat. 

33- A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núm. 195. 
34. Eufemià F O R T I C o G U L : Santes Creus, pàg. 34. Dóna com a data d'aquesta 

donació l'any 1227. No creiem que l'equivocació sigui tant notable M . C . X C . V I I = 
M . C C . X X . V I I , però si que podria ésser M . C . X C . V I I = M . C C . X . V I I . Creiem que 
l'estudi d'aquest document s'escapa del nostre treball, i que no podem considerar 
vàlida la seva datació. 

35. Llibre Blanch, pàg. 278, doc 281. 
36. Llibre Blanch, pàg. 281, doc. 284; pàg. 293, doc. 296 i doc. 297; pàg. 300, 

doc. 302; pàg. 311, doc. 312; pàg. 320, doc. 321; pàg. 328, doc. 327; pàg. 337, 
doc. 337; pàg. 339, doc. 340; pàg. 344, docs. 345 i 346; pàg. 351, doc. 352; pàg. 
352, doc. 353; pàg. 354, doc. 356; pàg. 360, doc. 361; pàg. 381, doc. 380; pàgs. 
384 i 385, docs. 383 i 384; pàg. 388, doc. 388. 

37. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus núm. 192. 
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cal que restem els quatre documents dels inicis 3 8 , i els cinc de l'acabament 
del seu govern 3 9 , i a més, cal restar els quatre mal datats40 i el conjunt 
de 20 documents privats la majoria d'interès posterior", el que fa que 
quedin reduïts a 109-

D'aquest corpus documental h i ha publicats tots els documents del 
Llibre Blanch, dels pergamins conservats a l'Archivo Histórico Nacional 
de Madrid no més en tenim un de publicat, el núm. 204 4 2 . U n grup 
bastant notable dels documents publicats per Llibre Blanch han estat uti
litzats en diversos treballs: els números 273, 275, 316 i 366 4 3 ; 298 
305, 316, 320 4 4 ; 312, 322, 338 4 5 ; 298, 365 i 375 4 6 ; 357 1 7 ; 386 4 8 ; 
298, 303, 314, 315, 342, 343, 355 i 367". 

No hem fet un estudi exhaustiu de les subscripcions dels documents, 
solament hem intentat de fer la nòmina dels càrrecs de govern del monestir 
—prior, sotsprior, cellerer i sacristà— que ens ha estat útil per a determinar 
la cronologia d'alguns documents; i sense intentar fer una aportació 
definitiva donem la llista dels noms de les persones que hem trobat en 
aquests càrrecs durant el govern de l'abat Hug I I . 

L'abat Hug I I va tenir dos priors: el prior Pere i el prior Bernat. 
El primer el tenim documentat des del 31 de març de l'any 1187 5 0 fins 

38. V e g e u la nota núm. 16. Són els documents del Llibre BUnch, núms. 269 
a 272. 

39- V e g e u les notes núms. 23 i 24. Són els p e r g a m i n s núms. 203 a 207. 
40. Són els docs. d e l Llibre Blanch, núms. 341, 347 i 351. V e g e u les notes 

26 a 30. I p e l pergamí de l ' A . H . N . M . núm. 195, vegeu les notes 33 i 34. 
41. V e g e u les notes 36 i 37. 
42. Excerpta documental de Santes Creus. «B.A .B.S.C.», I I (1960-1964), pàg. 223, 

doc. 15 
43. H a estat utilitzat per Fèlix D U R A N I C A N Y A M E R E S : Els pasturatges, i per 

M a n u e l R I U : Formación de las zonas de pastos. 
44. J o a n A l N A U D D E L A S A R T E : El patrimoni. 
45. F e l i p e M A T E U Y L L O P I S : Aspectes de la historia. 
46. A . S E L V A T : L'enterrament dels Tarragona. «B.A .B.S.C.», I I (1960-1964), 

110-113, 1 làm. U t i l i t z a els pergamins de Santes C r e u s ( A . H . N . M . ) núm. 124, 125, 
169, 170 i 179 que corresponen als docs. núms. 298, 365 i 375 d e l Llibre Blanch. 

47. A . S E L V A T : Un vilatà de Montblanc, vassall de Santes Creus. «B.A .B.S.C.», 
I I (1960-1964), 382-384. 

48. F r a n c i s c o A . M I Q U E L : Pedró de Puigverd, pàg. 228. 
49. Josefa MUTGÉ V I V E S : Relaciones entre Alfonso II, pàgs. 244-246. 
50. Llibre Blanch, pàg. 286, doc. 289. 
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al 26 de novembre de l'any 1189 5\ la seva subscripció figura en un total 
de tretze documents52, i en tres actua de notari 5 3 . El segon el tenim 
documentat des del primer dia de març de l'any 1190 5 4 fins al 29 de 
juliol de 1197 5 5, la seva subscripció figura en un total de deu documents56. 
A més, figura un prior Berenguer, que no dubtem creure que és una 
transcripció errònia de Bernat (com ja s'ha assenyalat)57 i com a tal ho 
considerem dintre de la nòmina que hem intentat fer. 

En el càrrec de sotsprior durant l'abadiat d'Hug I I consten cinc perso
nes: Bernat, Arnau, Guillem, Ponç i Pere. Del primer només tenim una 
referència del 31 de març de 1187 5 8 ; el segon és el més documentat5 8 

puix que comença la seva actuació el 22 de gener de l'any 1188 6 0 i l'aca
ba el 29 de juliol de l'any 1189 6 1 ; del tercer només en tenim una refe
rència del 10 d'agost de 1191 6 2 ; del quart dues: 23 d'abril de 1192 6 3 

i 10 d'agost de 1192 6 1 i del cinquè també en coneixem una sola referèn
cia del 12 de març de 1199 65-

En el càrrec de cellerer tenim dues persones: Bernat i Pere. D'aquest 
darrer en coneixem el cognom: Pere de Santllorenç. El primer comença 
la seva actuació documentada el 31 de març de l'any 1187 6 6 i l'acaba el 

51. Llibre Blanch, pàg. 334, doc. 333. 
52. Llibre Blanch, pàg. 286, doc. 289; pàg. 294, doc. 298; pàg. 296, doc. 299; 

pàg. 302, doc. 304; pàg. 304, doc. 305 ; pàg. 307, doc. 309; pàg. 309, doc. 311; 
pàg. 316, doc. 317; pàg. 319, doc. 320; pàg. 323, doc. 324; pàg. 331, doc. 330; 
pàg. 332, doc. 331, i pàg. 334, doc. 333. 

53. Libre Blanch, docs. núms. 299, 330 i 331. 
54. Llibre Blanch, pàg. 338, doc. 338. 
55. A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus, núm. 193. 
56. Llibre Blanch, pàg. 338, docs. 338 i 339; pàg. 346, doc. 348; pàg. 359, 

doc. 360; pàg. 376, doc. 375; pàg. 377, doc. 376; pàg. 378, doc. 377; pàg. 383, 
doc. 351; pàg. 386, doc. 385. I A . H . N . M . Pergamins de Santes Creus, núm. 193¬

57. A. S E L V A T : Un vilatà ie Montblanc, pàg. 383. D i u que el document 
núm. 357 del Llibre Blanch, que correspon als pergamins de Santes Creus de l ' A . H . 
N.M. núms. 161 i 162, podem llegir Bernat i considera la lectura de Berenguer una 
transcripció errònia. 

58. Llibre Blanch, pàg. 286, doc. 289. 
59. Llibre Blanch, pàg. 294, doc. 298; pàg. 302, doc. 304; pàg. 307, doc. 

309; pàg. 309, doc. 311; pàg. 312, doc. 313; pàg. 316, doc. 317; pàg. 319, doc. 
320, i pàg. 323, doc. 324. 

60. Llibre Blanch, doc. 298. 
61. Llibre Blanch, doc. 324. 
62. Llibre Blanch, pàg. 346, doc. 348. 
63. Llibre Blanch, pàg. 355, doc. 357. 
64. Llibre Blanch, pàg. 359, doc. 360. 
65. Llibre Blanch, pàg. 386, doc. 385. 
66. Llibre Blanch, pàg. 286, doc. 289-

3 
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29 de jul iol de l'any 11896 7, i tenim sis documents subscrits per e l l 6 8 . 
Tenim documentat el segon des del dia 1 de març de l'any 1190 6 3 fins 
al 13 de maig de l'any 1196 7 0, i en total subscriu vuit documents 7 1: 
d'aquests, dos amb el nom de Pere de Santllorençn. També subscriu un 
document acompanyat d'un altre cellarer: Esteve de Bitestes73, el qual 
document, que és una còpia, dubtem si no és un error del copista, doncs 
aquest personatge el trobem altres vegades i creiem que es tracta d'un 
seglar7 i. 

Tenim dos sacristes: Bernat i Arnau. El primer documentat des del 
dia 20 de juliol de l'any 1188 7 5, al dia 15 de juliol de l'any 1189 7 S tenim 
la seva subscripció en quatre documents77. El segon ha d'ésser considerat 
que va actuar entre els anys 1192 i 1196; estem mancats de la datació 
exacta del document7 8. 

Aquesta breu nòmina dels càrrecs del monestir de Santes Creus que 
ens ha servit per a poder datar alguns documents i que creiem d'interès 
per a posteriors estudis que pensem realitzar entorn a la personalitat de 
l'abat Hug I I , clou la nostra aportació en aquesta comunicació, que vol 
intentar l'inici d'un estudi monogràfic sobre aquest tema. 

Universitat de Barcelona 

67. Llibre Blanch, pàg. 323, doc. 324. 
68. Llibre Blanch, pàg. 286, doc. 289; pàg. 294, doc. 298; pàg. 307, doc. 309; 

pàg. 309, doc. 311; pàg. 319, doc. 320, i pàg. 323, doc. 324. 
69. Llibre Blanch, pàg. 338, doc. 338. 
70. Llibre Blanch, pàg. 387, doc. 386. 
71. Llibre Blanch, pàg. 338, doc. 338; pàg. 346, doc. 348; pàg. 355, doc. 357; 

pàg. 359, doc. 360; pàg. 367, doc. 368; pàg. 377, doc. 376; pàg. 378, doc. 377, 
i pàg. 387, doc. 386. 

72. Llibre Blanch, docs. núms. 338 i 348. 
73. Llibre Blanch, doc. 338. 
74. Llibre Blanch, pàg. 286, doc. 289, i pàg. 312, doc. 313. 
75. Llibre Blanch, pàg. 309, doc. 311. 
76. Llibre Blanch, pàg. 323, doc. 324. 
77. Llibre Blanch, pàg. 309, doc. 311; pàg. 313, doc. 313; pàg. 316, doc. 317; 

i pàg. 323, doc. 324. 
78. Llibre Blanch, doc. 318. Aquest document —vegeu la nota 32—- l'hem datat 

entre l'any 1192 i 1196; a manca d'altres notícies només podem assegurar que amb 
el nom d'Arnau hi ha un sagristà successor de Bernat després de l'any 1189. 
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L A CRÒNICA D E S A N T PERE D E LES PUELLES 

Jeroni Pujades, en la seva Crònica, és qui, primer de tots, ens parla 
de la Crònica de Sant Pere, anomenada també Crònica de la conquesta 
de Barcelona. Molts cronistes catalans abans d'ell (sobretot a la darreria 
del segle x i v i durant les primeres dècades del xv) l'havien extractada 
i àdhuc totalment transcrita, sense, però, anomenar-la, i ja ens referirem 
més endavant a aquesta qüestió; però la primera al·lusió concreta que 
l'esmenta pel seu nom i en dóna notícies, no simplement relatives al seu 
contingut, sinó al seu origen i radicació, la fa el cronista indicat. Ens diu 
que havia vist a l'arxiu del monestir de Sant Pere de les Puelles un ma
nuscrit independent de la nostra crònica i s'hi refereix més d'una vegada1. 

La darrera notícia que fins no fa molt teníem d'un manuscrit indepen
dent de la dita obra era la que ens donava Pròsper de Bofarull en els 
seus Condes de Barcelona vindicados, on ens deia haver-ne vist un al 
mateix arxiu abans esmentat, que per la seva lletra era del segle xv2, 
cosa que ens havien afirmat poc temps abans els editors de la Crònica de 
Pujades (un dels quals era el mateix Bofarull) en una nota de l lur 
edició, en la qual ens diuen també que l'al·ludit manuscrit no duia indi
cació de data ni de nom d'autor3. 

Bofarull havia publicat la seva obra el 1836, però l'havia acabada 
tres anys abans. Dins aquests tres anys s'havien esdevingut els lamentables 
fets del 1835 que van fer desaparèixer tants de tresors culturals i espe
cialment bibliogràfics. Durant aquells tumults degué desaparèixer, i pro-

1. Jeroni PUJADES, Crònica Universal del Principado de Cataluna, V (Barcelona, 
1829), 359; V I (Barcelona, 1830), 22 s., 28 s., i 34; V I I (Barcelona, 1831), 253, 
307 i 309. 

2. Pròsper de BOFARULL, Los Condes de Barcelona vindicados, I (Barcelona, 
1836), 151. 

3. Op. cit., V I I , 309, n. 1. 
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bablement fou destruït, el manuscrit al·ludit per Pujades i per Bofarull ; 
com se vulgui que fos, el cas és que no ha pogut ésser retrobat. 

Des d'aleshores la nostra petita crònica només era coneguda, o bé 
en compilacions més amples que la contenien engalzada en altres textos 
i en forma que resultava difícil de determinar-ne els límits, o bé en frag
ments, o en resums, molts d'ells també fragmentaris. Tres eren aquelles 
compilacions i totes tres estretament relacionades entre elles 4 ; en totes 
la nostra croniqueta apareixia formada per uns capítols relatius a la 
presa de Barcelona per Lluís el Bondadós el 801, i a una suposada fun
dació per aquest del monestir de Sant Pere de les Puelles, junt amb 
alguns altres fets relacionats amb aquests episodis, intercalats en una 
absurda genealogia dels reis de França; i per un altre grup de capítols 
referents a la caiguda de Barcelona en mans d'Almansor el 985, i a la 
successiva restauració d'aquell monestir, encabits en una estranya versió 
ampliada dels Gesta comitum Barcinonensium que seguia a continuació 
de la genealogia franca. El fet que dins els capítols que era segur que 
pertanyien a la nostra croniqueta hom fes al·lusions coherents a alguns 
dels reis d'aquesta genealogia, i per altra part l'existència d'una gran 
llacuna de prop de dos segles entre el primer grup de capítols i el segon, 
feien molt aventurades, tant la fixació dels límits de la nostra crònica, 
com la seguretat de conservar-ne íntegrament el seu text. Aquests entre
bancs feien molt dificultosa una edició de l'obra que ens ocupa, i això 
explica potser que hagi romàs inèdita fins al present, tot i el gran interès 
que presenta (no pas, però, des del punt de vista històric), i tot i haver 
estat copiosament esmentada pels nostres erudits i publicistes des dels 
inicis de la Renaixença. 

En aquest estat de coses, va arribar un moment que va semblar que 
el desig d'aclarir els problemes que el nostre text planteja anava a ésser 
satisfet. L'acabament de la publicació del Catàleg dels manuscrits de Vich 
a càrrec de M n . Gudiol i de M n . Junyent el 1943 revelà l'existència a 
la capital ausetana d'un manuscrit de Jeroni Pujades on entre altres coses 

4. Són: la continguda en el ms. 152 de la Bibl. de Catalunya, de la darreria 
del segle X I V ; la titulada Libre de les nobleses dels reys de Francesc, de mitjan segle 
X V (ms. 487 de la mateixa biblioteca); i la inclosa en versió aragonesa en el ms. 1814 
de la Bibl. Nac. de Madrid, que porta l'inexplicable títol d'Historia de Rasal i 
pertany a la fi del segle X V . Possiblement van existir-ne d'altres perquè l'indiscutible 
enllaç entre elles no sembla que hagi estat directe en cap cas. 
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hi havia una còpia de la nostra crònica, treta del manuscrit del monestir 
de Sant Pere pel mateix Pujades el 15995-

Una anada a Vic ens va permetre d'estudiar i transcriure aquesta 
còpia que ens deixava conèixer com era el text de la Crònica de Sant 
Pere. La realitat va ésser que aquest text presentava tots els símptomes 
d'haver estat, abans de formar una obra independent, un fragment d'una 
obra més extensa, de la qual sens dubte formava part la genealogia franca 
abans esmentada i molt probablement també la versió ampliada dels 
Gesta a què més amunt hem fet referència. En el text reproduït per 
Pujades, flanquejant els capítols més característics de la crònica, aparei
xen d'altres capítols més atípics que eren part integrant de la repetida 
genealogia franca i que, en arrencar els capítols que havien de constituir 
la crònica independent, h i havien romàs adherits, com en arrencar un car-
reu d'una construcció h i resten adherits romanalles del morter que el 
relligava als altres carreus d'aquella. I ultra això, per salvar en certa 
manera la llacuna que resultava entre els temps de Lluís el Bondadós i 
els del comte Borrell en suprimir els capítols intermedis de la genealogia 
franca i de la versió ampliada dels Gesta, hom va posar en llur lloc una 
frase de relligament que, com és natural, hom no troba a les compilacions 
que contenen el text de la nostra crònica abans de la seva independització. 

Poc després d'haver arribat a aquesta conclusió, el senyor F. P. Verrié 
tenia la gentilesa de comunicar-nos que havia descobert un nou manuscrit 
independent de la crònica, tret també del còdex del monestir, a l 'Arxiu 
Històric de la Ciutat, de Barcelona6. El seu examen confirmà plenament 
les conclusions a què ens havia menat el del manuscrit de Pujades a Vic. 

Uns mesos més tard, el senyor Ramon d'Abadal tenia la bondat d'in
formar-nos que al monestir de Sant Pere hom havia descobert l'existència 
d'un altre manuscrit antic de la nostra croniqueta. Per un moment vam 
tenir la il·lusió que hom havia retrobat el text del segle X V vist per 
Pujades i Bofarull, però una visita al monestir ens permeté de comprovar 

5. Josep G U D I O L i Eduard JUNYENT, Catàleg dels llibres manuscrits anteriors 
al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich. Extret del «Butlletí de la Biblioteca 
de Catalunya», V I , V I I i V I I I (Barcelona, 1934), 217. La còpia de la croniqueta que 
estudiem ocupa els fols. 3 a 8 del ms. 225. 

6. Procedia de la biblioteca de Marià Aguiló on tenia el núm. 1634 i v a ésser 
adquirit per l'Arxiu pel març del 1942. Abans del text de la nostra crònica hi ha 
una transcripció feta el 1739; la còpia de la crònica és doncs posterior a aquesta 
data, però segurament molt pròxima a ella. 
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que es tractava d'una còpia del segle x v n que era precisament la que 
havia servit de model al manuscrit descobert pel senyor Verrié 7. 

Els tres manuscrits independents presentaven al final unes frases que 
revelaven un trasllat d'emplaçament del sepulcre de l'abadessa Madrui, a 
la història de la qual està dedicat tot el darrer capítol del nostre text, 
trasllat que no consta en la versió de les compilacions i que demostra que 
la versió independitzada era més moderna que aquella. Això, per altra 
part, ja es feia sospitar pel fet d'ésser del segle X V el text independitzat 
vist per Bofarull, i del segle x i v la més antiga de les nostres compila
cions, que al seu torn havia de derivar forçosament d'una compilació més 
reculada encara, puix que el seu estudi demostra que no és l'original. 

U n examen comparatiu del text independitzat i del de les compilacions 
permet de fixar per a cada un d'ells unes característiques determinants 
que ens serviran per a filiar en l'una o en l'altra branca els manuscrits 
fragmentaris o resumits que sense aquest recurs serien difícils d'agrupar8. 
Això ens ha permès d'adscriure a la branca de les compilacions el resum 
parcial de la nostra crònica contingut en el manuscrit esp. 13 de la Biblio-
thèque Nationale de París (del començament del segle X V , anterior al 
1431); i a la del text independitzat els capítols de la nostra crònica 
continguts en el manuscrit 92-6-12 de la Biblioteca Universitària de Va
lència, que hem datat al 1418, i el resum, parcialment traduït al llatí, fet 
per fra Esteve Rollà devés 1500 9. 

La nostra crònica comença parlant d'un rei franc anomenat Lotari, a 
qui fa fill de Pipí el Breu i germà de Carlemany. Després parla d'aquest 
com a successor de Lotari, i passa a narrar l'expedició de Lluís el Bonda
dós a Catalunya. Reconta breument el setge de Barcelona, la fundació 

7. Aquesta còpia és segurament del 1610 puix que aquesta és la data d'una 
relació que segueix a continuació del text de la crònica. 

8. Ultra les característiques que per a la branca independitzada fem constar 
a les notes 32 a 35,-consignem ací que, mentre la branca de les compilacions diu 
que Carlemany va començar a regnar l'any 793 i 6 mesos (llevat del ms. esp. 13 de 
la Bibl. Nat. de París que va equivocar les centenes i va posar 893 i 6 mesos), la 
independitzada posa l'any 817 i 10 mesos; la de les compilacions dóna la forma 
«Dionís» per al sant titular del monestir francès, mentre la independitzada escriu 
«Denís»; la primera afirma que Lluís el Bondadós va iniciar el seu regnat l'any 841 
i 9 mesos, contra la segona que diu 867 i 7 mesos; i finalment, mentre aquella dóna 
sempre la forma «Madruy» al nom de l'abadessa de Sant Pere duta captiva a Mallorca, 
l'altra alterna les formes «Madruy» i «Matruy» amb gran predomini d'aquesta darrera. 

9. Ms. 741 (abans 15-2-9) de la Bibl. Universitària de Barcelona, fols. 250 s. 
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de la capella de Sant Sadurní, la presa de la ciutat, l'edificació de l'església 
de Sant Just i la concessió a aquesta dels privilegis sobre els juraments 
referents al combat judicial i al testament sagramental, i sobre el jurament 
dels jueus, i la fundació i dotació del monestir de Sant Pere de Barcelona 
o de les Puelles. A continuació explica el retorn de Lluís a França i el 
seu ascens al tron imperial a la mort de Carlemany. 

Aquí es presenta la llacuna de què abans parlàvem: la narració salta 
al temps del comte Borrell i es refereix de seguida a la invasió sarraïna 
de la darreria del segle x, a la presa de Barcelona i a la destrucció del 
monestir de Sant Pere. En una forma confusa explica la recuperació de la 
ciutat pel comte, la batalla de Rovirans, on fa morir Borrell i altres cinc-
cents cavallers cristians, i una nova presa de la ciutat. D i u després que 
els sarraïns van llançar amb un enginy els caps del comte i dels seus 
cavallers a la plaça de Sant Just, per damunt de la muralla de Barcelona. 
Afegeix que Ramon Borrell, en succeir al seu pare, restaurà el monestir de 
Sant Pere, h i posà la seva germana per abadessa i l i confirmà totes les 
seves possessions. Acaba la crònica amb una extensa narració de les aven
tures de l'abadessa Madrui, que els sarraïns s'havien endut captiva a 
Mallorca i que és rescatada per un seu parent mercader que havia anat 
casualment en aquella illa. En arribar Madrui a Barcelona, després de 
rebre cruels ferides al moment de fugir, va poder mostrar a les monges 
de Sant Pere quines eren realment les pertinences i rendes del monestir, 
cosa que fins aquell moment no havia estat aclarida amb la deguda 
exactitud per haver estat mortes totes les altres monges en l'assalt de 
Barcelona i haver estat destruïts tots els documents de l'arxiu del monestir. 
La crònica es clou amb la mort de Madrui i amb l'esment de manifesta
cions miraculoses que demostren la seva santedat. 

Com hom pot veure, l'obra va ésser escrita per servir els interessos 
del monestir de Sant Pere i de l'església de Sant Just. En quin moment 
va creure hom convenient d'acudir a aquest mitjà de protecció d'aquests 
interessos? I per tant <;quan va ésser redactada la nostra crònica? És 
aquesta una qüestió molt àrdua, però intentarem de solucionar-la. 

Cap dels manuscrits de la Crònica de Sant Pere avui conservats no 
diu res sobre la data de la redacció ni sobre qui fou el seu autor. El 
còdex que Pujades i Bofarull van veure a l'arxiu de Sant Pere no donava 
tampoc precisions sobre aquests punts. Quant a l'autor, hem de renunciar, 
almenys per ara, a tot intent d'identificació. Quant a la data, creiem que 
de l'estudi del text i de les seves relacions amb d'altres textos i amb 
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determinats episodis de la nostra història, hom pot deduir conclusions 
d'un cert interès. 

El més antic dels manuscrits de la nostra crònica és de la darreria 
del segle x i v . Pel seu tipus de lletra pot ésser situat dins les dues dar
reres dècades d'aquesta centúria10. Això ens dóna un terme ad quem 
provisional. Quin serà el terme a quo? Fixem-nos que al segon capítol 
del nostre text és feta una al·lusió a la fundació de Barcelona per Hèrcules, 
llegenda ideada, segons va demostrar Nicolau d'Oliver, per Roderic de 
Toledo en la seva Historia Gothica, datada al 1243 u . Vet ací, doncs, un 
terme a quo, provisional també. 

Si seguim estudiant la qüestió, creiem que podrem arribar a fixar uns 
termes a quo i ai quem força més acostats entre ells. Reparem que el 
text que ens ocupa no és més que una part d'una obra més vasta dins 
la qual h i ha una genealogia dels reis de França i una versió ampliada 
del text català dels Gesta. Si observem quin és el darrer d'aquells reis 
que figura en la dita genealogia, trobarem que és sant Lluís, de qui és 
esmentada la mort, esdevinguda el 1270. EI nostre text és, doncs, posterior 
a aquesta data, cosa que resulta confirmada per la presència de la versió 
ampliada dels Gesta catalans, puix que aquests en el text previ a l'am
pliació van ésser escrits entre 1268 i 1283 1 2. Per altra part, sembla gairebé 
segur que dins l'obra més vasta de la qual formava part la nostra cro
niqueta hom va incloure, ja des del primer moment, el contingut d'un 
cronicó de la família Barcinonense, la darrera anotació del qual és de 
l'any 1278 u . 

Vejam ara si podem precisar més el terme ai quem. Ja hem dit 
que l'estudi del manuscrit més antic que avui coneixem de la crònica 
permetia d'afirmar que no era l'original i que, per tant, el veritable original 
havia d'ésser més antic. Però això no ho és tot. És sabut que el 1345 
l'església de Sant Just va iniciar un procés per a demostrar que havia estat 
la primitiva catedral de Barcelona i que al seu subsòl h i havia enterrats 

10 . És el ms. 1 5 2 de la Bibl. de Catalunya a què hem fet ja referència en 
la nota 4 . 

11 . Mitologia barcelonina (Barcelona, 1 9 3 4 ) , l i s . 
12 . Miquel C O L L I A L E N T O R N , La historiografia ie Catalunya en el període 

primitiu, E R , I I I ( 1 9 5 1 - 1 9 5 2 ) , 1 9 4 . 
13 . C O L L , op. cit., 1 6 5 . 
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els cossos dels més antics màrtirs barcelonins14. Des d'aquella data aquest 
tema va continuar apassionant els feligresos de Sant Just i els ressons 
d'aquell procés han arribat quasi fins als nostres dies. Doncs bé, a la 
nostra crònica no solament hom no relliga per res la llegenda dels caps 
llançats a la plaça de Sant Just amb el suposat cementiri dels màrtirs 
d'aquella església, com s'esdevé amb versions posteriors de la llegenda 
almenys a partir de Tomic (1438), sinó que ni h i és feta cap referència 
al dit cementiri, ni a la suposició que la dita església hagués estat catedral, 
i hom h i fa, en canvi, l'afirmació que Sant Just havia estat edificat per 
ordre de Lluís el Bondadós. Seria increïble que en una crònica redactada 
per servir els interessos de Sant Just hom hagués, no solament oblidat, 
sinó contradit, allò que constituïa la tesi a demostrar en el procés iniciat 
el 1345, si aquesta crònica hagués estat posterior a aquesta data, i per 
això hem de creure-la anterior a ella. 

Però encara h i ha més a dir. Quasi tots els vells cronicons catalans, des 
del segle X I , s'han referit als dos fets centrals de la nostra crònica: la 
reconquesta de Barcelona per Lluís el Bondadós el 801, i la caiguda de 
la mateixa ciutat a mans d'Almansor el 985. La forma com aquells textos 
relataven aquests esdeveniments venia a ésser la següent: «801. Introivit 
Ludovicus in Barchinona, filius praelibati Karoli , et tul i t civitatem sarra-
cenis», i «985. Capta fuit Barchinona a sarracenis», fórmules que es van 
repetint quasi exactament durant els segles x i , x n i x n i . Doncs bé, a 
partir de l'extrema fi del segle x m i del començament del següent aquestes 
fórmules experimenten un canvi i introdueixen frases i conceptes que es 
corresponen literalment amb frases i conceptes de la nostra crònica. Si 
prenem com a punt de referència el més antic dels cronicons de data 
més o menys segura on apareixen les noves fórmules (que és el Barce
loní I), arribarem a la conclusió que la nostra crònica ja era divulgada 
almenys durant el període 1295-1301 en què sembla haver estat redactat 
aquell cronicó1 5. En aquest les dues preses de Barcelona apareixen narrades 
en la forma següent: «Era de .DCCC.XXXIX. , regnant lo senyor Karles, 
emperador, en l'any de la ordonació sua . X X X I I I I . (regnà . X L V I I . ans 
e tres meses), entrà Lodovic, fil seu, en Barcelona e gità d'aquèn tot lo 
poble dels saraïns», i «Anno .DCCCC.LXXXV., kalendas iul i i , regnant 

14. F . P . V E R R I É , La iglesia de los santos Justo y Pastor. «Barcelona històrica 
y monumental», V I (Barcelona, 1946), 11 ss. 

15. C O L L , op. cit., 166. 
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Lotari, rey dels franceses, fo aseyada la ciutat de Barcelona de pagans; e 
foren morts .D. cavalers ab En Borrel, comte, en Valès, en lo loch dit 
Rovilans, e los lurs caps aportaren en Barcelona, e, per baceya, gitaren-los 
en la plaza davant l'esgleya de Sent Just e de Sent Pastor. E aquel dia 
matex fo presa la ciutat-». Si comparem aquestes efemèrides amb els 
passatges corresponents de la Crònica de Sant Pere, veurem de seguida la 
relació que h i ha entre ambdós textos1 6. 

Podem encara, potser, anar una mica més enllà. Ja hem vist que un 
dels objectius que va perseguir el redactor de la nostra crònica va ésser 
l'atribució a Lluís el Bondadós de la concessió dels privilegis dels tres 
juraments a l'església de Sant Just. Fixem-nos ara només en els del tes
tament sagramental i del jurament dels jueus que són més documentats 
que el de la batalla jutjada. És segur que llur concessió no fou feta per 
aquell emperador franc, tant perquè el primer ja fou instituït en termes 
generals per la llei goda i el segon ho fou per Jaume I , també amb 
caràcter general, el 1242, com perquè el primer el trobem exercit en molt 
diverses esglésies catalanes fins que, dins la segona meitat del segle X I I , 
sembla fer-se exclusiu de Sant Just, dins la diòcesi de Barcelona17, i el 
segon va ésser aplicable en realitat a totes les ciutats i viles catalanes 
que tinguessin alj ama. 

La sanció legal d'aquests privilegis que, per consuetud, es van anar 
fent exclusius de Sant Just dins la diòcesi barcelonina, fou donada per 
Pere el Gran mitjançant el Recognoverunt proceres, promulgat l ' H de 
gener del 1284 1 S. Sembla, doncs, que tota reivindicació dels drets de 
Sant Just després d'aquesta data hauria estat inútil, puix que aquells 
drets ja havien estat plenament reconeguts, i al contrari hom comprèn 
molt bé que durant el període de forceig, estudi i negociació que degué 
precedir immediatament la promulgació del Recognoverunt proceres, no 
fossin planguts tota mena de recursos per a assolir el reconeixement d'a
quells drets i entre ells hi hagués l'atribució a Lluís el Bondadós de la 
institució dels privilegis reivindicats. 

Per altra part, tot i que el redactat de la crònica en parlar d'aquests 
privilegis sembla traslluir un text de caràcter jurídic, aquest no és el del 

16. Els mots en cursiva es troben en el text de la nostra crònica. 
17. V E R R I É , op. cit., 2 4 s. 

18. Recognoverunt proceres, Ed. Jaume M . MANS i Andreu MlNARRO (Barcelona, 
1933), 8ss. 
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Recognoverunt ni cap altre que en pugui derivar. Potser es tracta d'un 
text consuetudinari, sense sanció legal, existent abans de la constitució del 
1284; potser seria el text d'un projecte de resolució presentat per Sant 
Just als prohoms (proceres) de Barcelona perquè l'incorporessin al recull 
que preparaven per sotmetre'l a l'aprovació de Pere el Gran. Si la. nostra 
crònica fos, contra tota lògica, posterior al 1284, sembla indiscutible que 
hauria calcat els passatges corresponents als privilegis de Sant Just da
munt el text del Recognoverunt, més precís ( i àdhuc més ample en el 
que es refereix al testament sagramental) que no pas el text que realment 
va seguir el seu redactor. 

Per tot el que acabem de dir, creiem que cal situar la composició de 
la nostra crònica i dels altres elements que la van acompanyar des del 
primer moment (genealogia franca i Gesta catalans ampliats, almenys) 
dins el període 1278-1283, i més aviat vers la fi que vers el començament 
d'aquest lapse de temps. La història del monestir de Sant Pere durant 
aquest període és encara poc coneguda, però ens sembla molt probable 
que algun dia hom arribi a descobrir que en aquest temps estigué sotmesa 
a discussió la legitimitat d'alguna de les seves possessions, i que existí 
algun lligam, de l'ordre que fos, entre aquell cenobi i la parròquia de Sant 
Just, la qual cosa acabaria d'aclarir els punts foscos que resten en relació 
amb la gènesi de la nostra crònica. 

Vet ací com concebem la seva aparició. Poc abans del 1284, estant 
en l i t igi la legitimitat d'algunes possessions del monestir de Sant Pere i 
havent-hi interès per part de la parròquia de Sant Just a fer confirmar els 
seus privilegis en el text jurídic que els prohoms barcelonins preparaven 
per sotmetre'l a la sanció del rei, es van posar d'acord cenobi i església 
per ordir una falsificació que presentés com a indiscutibles els títols de 
propietat d'aquell, i com a revestits de la més gran autoritat i antiguitat 
els privilegis d'aquesta. Hom redactà llavors una crònica que començava 
amb una genealogia dels reis francs, feta damunt el canemàs de les crono
logies que servien per a interpretar els documents datats pels anys dels 
reis de França, que trobem tan sovint incloses en els cronicons de la sèrie 
Barcinonense, farcida amb les més inconcebibles fantasies que no tenen 
cap punt de contacte amb la coneguda fàbula sobre l'origen troià de la 
primera dinastia franca, i completada amb alguna llegenda derivada de 
l'èpica francesa, com és ara la de Berta aus grans piés. Quan la crònica 
arribava al punt del retorn de l'emperador Lluís a França després de la 
conquesta de Barcelona, hom la va entroncar, alternant-la, però, amb la 
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continuació de la genealogia franca fins a la mort de sant Lluís, amb una 
versió ampliada de la traducció catalana dels Gesta. La tècnica d'elabora
ció d'aquesta versió va ésser la mateixa seguida amb la genealogia. Da
munt el canemàs dels Gesta trobem, per un cantó greus errors i absurdes 
interpretacions, i per l'altre diverses llegendes de to popular. 

Dins aquest marc general, fet com per dissimular la intenció que guia
va el redactor, hom va encabir els capítols que després havien d'indepen
ditzar-se i formar la croniqueta que estem estudiant. Per a llur redacció va 
ésser posat en primer terme a contribució algun vell cronicó de la sèrie 
Barcinonense que proporcionà la informació més elemental sobre la con
questa de Barcelona, alguna antiga tradició, potser documentada, sobre 
l'edificació de la capella de Sant Sadurní a l'època carolíngia, algun ressò 
de la llegenda hercúlia de la fundació de Barcelona, rebut probablement 
a través de l'obra de Ribera de Perpinyà, i aquí va arribar el moment d'atri
buir a Lluís el Bondadós l'edificació de l'església de Sant Just i Sant Pastor 
i la concessió dels tres famosos privilegis, cosa que fou feta prenent segu
rament com a font un text de caràcter jurídic. Com a colofó del capítol 
hom atribuí també al fill de Carlemany el repartiment de les fortificacions 
del mur vell de Barcelona entre els seus cavallers, segurament per afala
gar la vanitat nobiliària de les famílies que a la darreria del segle x i n 
estaven en possessió d'algunes d'aquestes fortificacions1 3. 

Continuà la crònica amb la fundació del monestir de Sant Pere per 
Lluís el Bondadós i la donació per aquest d'una gran extensió de terra 
al voltant del monestir i fins al portal de la ciutat que donava a la plaça 
del Blat, zona que era potser la que llavors estava en lit igi . Seguí després 
la narració del retorn de Lluís a França i de la mort de Carlemany, i hom 
va cloure el capítol tercer amb una enigmàtica al·lusió a sant Gi l , abat de 
Sant Dionís, explicable potser per alguna desconeguda relació entre els 
cenobis de Sant Pere i de Sant Dionís, o per la possessió d'alguna supo
sada relíquia d'aquell sant abat, o per l'existència a Sant Pere d'alguna 
especial devoció a sant Gi l . Amb tot, potser hem de cercar l'explicació 
en una extranya anotació que trobem en alguns cronicons de la família 
llenguadociano-catalana i que en un dels seus membres revesteix la forma 
següent: «De Jesuchrist fins a la mort de Carles Maynes agué huyt-cens 
e nou anys, e lavòs regnà sent Gili». Compareu aquesta darrera frase amb 

19. Una altra llegenda, conservada parcialment dins el Libre de les nobleses 
dels reys, atribueix el repartiment d'aquestes fortificacions a Guifré el Pelós. E l Flos 
mundi atribueix també el repartiment a aquest comte. 
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la corresponent del Cronicó Perpinyanès: «et adones reinet sant Gili», 
amb la del Thalamus parvus montpellerí: «et adones renhava san Gili», 
i sobretot amb la del Cronicó de Sant Serní de Tolosa: «Eodem anno v i -
vebat sanctus Aegidius» 20. 

El capítol següent fou dedicat a l'exposició d'una etimologia popular, 
coincident amb la defensada avui per alguns erudits, del topònim «Bòria», 
relacionant, potser interessadament, els voltants de la torre d'aquest nom 
amb les propietats del monestir de Sant Pere. Notem que es tracta de la 
mateixa zona que abans ha tingut interès a fer constar que havia estat 
donada per Lluís al monestir. 

Ací da narració s'entronca amb el començament dels Gesta fent que 
sigui Lluís el Bondadós el qui confereix a l'imaginari Guifré d'Arrià el 
govern del comtat de Barcelona. Des d'aquest punt va seguint tota la teo
ria dels comtes de Barcelona fins arribar als temps de Borrell, en els 
quals, com a ampliació de les escasses informacions donades pels Gesta 
sobre la invasió d'Almansor, hom afegeix els darrers capítols de la que 
havia d'ésser Crònica de Sant Pere. Aquests capítols relaten la invasió 
sarraïna del 985, la presa de Barcelona, la destrucció del monestir i la 
captivitat de l'abadessa Madrui que fou duta a Mallorca. Fixem-nos que, 
en parlar de la destrucció del cenobi, subratlla la crema de «totes les 

20. U n sant Egidi, Gi l i o G i l , era conegut a Catalunya com a abat de Sant 
Dionís. En una versió catalana de la Crònica universal de Guillem de Nangís, versió 
que potser estava en curs d'execució el 1362, podem llegir (ms. 10.235 de la Bibl. 
Nac. de Madrid, folis 218 s.): «E'11 rey, partent d'equèn, vinent a París, com se fos 
acostat a la esgleya de Sant Dionís, exí-li a carrera sant Egidi lo qual lo rey, oyda la 
fama de la sua santedat, havia manat que vengués a ell. Lo qual, rehebuts de ell 
amonestaments de salut, entre les altres coses preguà lo sant hom que preguàs Déu per 
ell, car havia feta una malvestat la qual nul temps a nengú, ne al sant mateix, no havia 
gosada confessar. 

«Adonchs lo següent dimenge, dementre sant Egidi, celebrant missa en la esgleya 
mateixa de Sant Dionís, present lo rey, preguàs per ell Déu, lo àngel de nostre 
Senyor posà sobre l'altar una cèdula en la qual era escrit per orden lo peccat dell rey 
e que ja era jaquit e perdonat aquell per prechs de Egidi. Adonchs offerta al rey 
Karles per lo sant mateix una cèdula, lo rey, conegut son peccat, demanà vènia e 
féu-ne tornar Egidi ab gran honor. Lo qual tornat al monastir, après alcun temps, 
plen de virtuts, dormí en nostre Senyor». Els mots «regnà», «reinet» i «renhava» 
d'alguns cronicons de la família llenguadociano-catalana deuen respondre a una con
fusió entre aquell sant abat i Ramon de Sant G i l i , comte de Tolosa, la mort del qual 
acostumen a registrar els dits cronicons. Aquesta confusió pot explicar-nos també 
per què la nostra croniqueta denomina aquell abat «sant Gil i de Proença». Per a tots 
aquests cronicons, vegeu C O L L , op. cit., 171 s. 
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cartas, e libres», per explicar, sens dubte, l'absència de testimonis escrits 
de les primitives donacions del monestir. 

En la redacció d'aquest passatge l'autor es va inspirar probablement 
en algun document, més o menys autèntic, relacionat potser amb un que 
publica la Marca Hispànica i que es trobava a l'arxiu del monestir3 1. 
Bofarull té per apòcrif aquest document i diu que la seva lletra indicava 
que era del segle xv , però ens sembla molt probable que, en el pitjor 
dels casos, la còpia quatrecentista fos feta prenent com a model un docu
ment més antic i segurament autèntic, introduint-hi potser algunes lleus 
modificacions22. La relació entre el document i el nostre text sembla 
revelar-se en algunes frases, tals com «instrumenta quoque cartarum, ac 
diversa volumina librorum», cremats o robats pels sarraïns en assaltar el 
cenobi. 

Històricament, la reivindicació de les propietats del monestir després 
de la seva destrucció i de la desaparició de tots els seus documents i de 
totes les monges, va ésser feta, sens dubte, per Adalaisa o Bonafilla, ger
mana del comte Borrell, d'acord amb les normes establertes per la llei 
gòtica en cas de desaparició de testimonis escrits. Segons Bofarull, Bonafi
lla havia estat feta abadessa del monestir al moment de la seva fundació 
el 945 i després traslladada a Sant Joan de Ripoll o de les Abadesses. La 
seva absència de Barcelona el 985 l'hauria salvada, i en el moment de 
la restauració del monestir barceloní hauria estat cridada a governar-lo 
un altre cop, començant per fer-lo sorgir novament de les seves ruïnes. 
Ningú no podia intervenir amb més autoritat que ella en la reivindicació 
de les propietats del cenobi, puix que n'havia estat la primera abadessa23. 
Els documents ens la mostren fent d'abadessa de Sant Pere el 989 a -

Amb el temps, i gràcies sobretot a la duplicitat de nom de l'abadessa, 
la seva personalitat s'hauria desdoblat, i hom hauria considerat diferents 
l'abadessa del 945 i la del 989, i segurament per influència del sobrenom, 

21. Marca Hispànica, col. 932 s., doc. C X X X I I I . 
22. B O F A R U L L , op. cit., I , 151. Frederic U D I N A I M A R T O R E L L , El milenario del 

Real monasterio de San Pedró de las Puellas y el acta de consagración de su primitivo 
templo, B R A B L , X V I I I (1945;, 235 s., no fa cap reserva quant a l'autenticitat del dit 
document; amb tot, el fet de presentar l'abadessa Bonafilla com a filla i no germana 
del comte Borrell indueix a creure, almenys en aquest punt, en una contaminació 
llegendària. 

23. B O F A R U L L , op. cit., I, 131 ss. U D I N A , op. cit., 239, no creu en la identitat 
entre l'abadessa del 945 i la posterior al 985. 

24. Frederic U D I N A I M A R T O R E L L , El Archivo Condol de Barcelona en los siglos 
IX-X (Barcelona, 1951), 397 s., doc. 212, de data 13 de març del 989. 
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de germana del comte Borrell va convertir-se en filla seva25. Més enda
vant, la prohibició d'al·legar la llei gòtica en els plets, imposada per 
Jaume I el 1251, i potser algun altre motiu que ara desconeixem, susci
taren alguna discussió sobre la legitimitat de certes pertinences de Sant 
Pere (probablement les situades pels encontorns de la plaça del Blat i de 
la Bòria), i calgué idear quelcom que reforcés els drets del monestir. 

Oblidada la identitat entre l'abadessa del 945 i la del 989, i vist que 
els vells papers deien que totes les monges havien mort en la destrucció 
del 985, calgué acudir a una antiga tradició que parlava d'una abadessa 
captivada pels moros de Mallorca i rescatada per un parent seu mercader 
que va tornar-la al monestir malferida pels saigs del rei de l ' i l la que ha
vien intentat d'impedir la seva fuga. Llavors fou incorporada la llegenda 
a la relació que hom estava redactant i hom l'arrodoní fent que l'aba
dessa rescatada fos qui mostrés a la nova comunitat «totes les pertinèn
cies e les rendes les quals eren del dit monestir de Sant Pere». La fama 
de santedat i de miracles de l'abadessa captiva i màrtir donarien la màxima 
autoritat al que ella hauria posat de manifest. 

Aquesta llegenda, mig hagiogràfica, mig de conte de pirates, va tenir 
molt probablement un fonament real. Bofarull suposa26 que l'abadessa 
Madrui fou la que governà el monestir durant l'estada d'Adalaisa-Bonafilla 
a Sant Joan de les Abadesses, i creien nosaltres que és molt fàcil que 
realment la dita monja (abadessa o no) fos duta captiva a Mallorca i 
pocs anys més tard fos rescatada i morís al cap de breu temps. Efecti
vament, essent, segons la crònica, el nom de la dita abadessa el de Madrui 
o Matrui (forma popular d'Ermetruit), els documents ens mostren una 
monja de Sant Pere anomenada Ermetruit al costat de Bonafilla el 13 
de març del 989, i el seu nom, en canvi, ja no apareix entre les monges 
de Sant Pere el 996 2 7 

25. La nostra croniqueta l'anomena «Bonadona» en tots els manuscrits, llevat del 
de l'anual arxiu del monestir que, sens dubte per influència d'algun coneixedor de la 
documentació relativa al mateix monestir, va substituir-lo per l'autèntic de «Bonafilla». 
Naturalment, el manuscrit de l'Arxiu Històric de la Ciutat, que és còpia directa del 
del monestir, també duu «Bonafilla». 

26. Loc. cit., 136. 
27. UDINA, El Archivo, 397 s., doc. 212, per a la primera data; i el doc. 22 de 

Ramon Borrell de l 'Arxiu Reial de Barcelona, per a la segona. Per altra part, sabem 
pel doc. 293, de 6 d'octubre del 993, del cartoral de Sant Cugat (ed. Josep R i u s 
(Barcelona, 1945), 246 s.) que en aquesta data Ermetruit era encara vivent; hauria 
mort, doncs, entre el 993 i el 996. 
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La llegenda degué tenir una vida independent, redactada en prosa o 
en vers, o qui sap si dialogada per a la seva representació com a misteri. 
Això explicaria les divergències relativament importants que a les acaba
lles de la crònica presenten alguns dels seus manuscrits, amb algunes frases 
en estil directe o dialogat i no simplement narratiu 2 8 . 

Abans de la llegenda de Madrui, el redactor de la crònica va posar-
hi la narració d'una batalla en la qual, contra la veritat històrica, fa morir 
el comte Borrell, i que intenta explicar l'etimologia del nom Basea o 
BaseL· que té encara avui, i tenia aleshores, un carrer immediat a la muralla 
romana de Barcelona23. N i els Gesta, ni molts d'altres textos posteriors, 
accepten el fet de la mort del comte en aquesta batalla, però testimonia 
la difusió i crèdit d'aquesta llegenda al començament del segle X V el 
famós pergamí de Poblet (abans al Museu Arqueològic de Tarragona) 
que representa el nostre comte amb la palma del martiri. El redactor 
de la crònica degué treure aquests episodis d'alguna llegenda preexistent 
que potser havia adoptat ja una forma literària. Inclina a creure això 
darrer el fet que la narració sigui tan precisa i circumstanciada30. 

El conjunt de l'obra concebuda així passà ja en el segle X I V a formar 
part de compilacions més extenses, com és ara la del manuscrit 152 de 

28. A diversos manuscrits, tant de la branca de les compilacions com de la inde
penditzada, no hi ha diàleg. E n canvi, el Libre de les nobleses dels reys posa en boca 
del salvador de Madrui la pregunta: «—Madona, i com estats?», la versió aragonesa 
dóna el diàleg: «—Senyora, icómo estaes?— Ella respondió: —Ferida stoy y pyerdo 
mucha sangre», i el text de fra Esteve Rollà, pertanyent a la branca independitzada, 
fa dir a Madrui: «—Vulnerata— inquit —sum letaliter et multum de sanguine 
perdo». 

29. E l relaciona amb la «bassetja», o fona, que hauria servit per llançar els caps 
de Borrell i de cinc-cents cavallers cristians, suposadament morts en la lluita. No cal 
dir que aquesta etimologia és totalment infonamentada. Potser caldria més aviat rela
cionar «Basea» amb «basílica». 

30. H i hauria hagut un poema narratiu sobre la caiguda de Barcelona en mans 
d'Almansor? És possible, però si va existir no el podem rastrejar en textos prosificats, 
a diferència del que s'esdevé en altres casos, per no haver-nos pervingut cap narració, 
circumstanciada de l'esdeveniment. De totes maneres, la notable proporció d'elements 
llegendaris que apareixen embolcallant-lo a partir del darrer quart del segle X I I I ens 
fa creure, no en una composició escrita arran dels fets històrics, que en tal cas seria 
la més antiga del gènere a casa nostra, sinó en un poema confeccionat dins la segona 
meitat del segle X I I I , en plena voga d'aquell gènere, i quan hom completava el reper
tori d'obres de tema recent amb d'altres de tema reculat en els quals «el que manqués 
en precisió i exactitud de la informació fos suplert amb la concessió d'un major 
marge a la fantasia de l'autor i a la intervenció d'elements llegendaris» ( C O L L , ed. 
de la Crònica de Bernat D E S C L O T , 1, (Barcelona, 1949), 55 s.). 

48 



L A CRÒNICA DE SANT P E R E DE L E S P U E L L E S 

la Biblioteca de Catalunya, que continuaren desenvolupant-se durant el 
segle següent, com s'esdevé amb el Libre de les nobleses dels reys de 
Francesc i amb la versió aragonesa absurdament titulada Historia de 
Rosal31. En sentit invers, en un moment imprecís que sembla ésser del 
començament del segle xv, però sempre anterior al 1418, data del ma
nuscrit de la Universitat de València, a iniciativa del monestir de Sant 
Pere, foren extrets de l'obra redactada dins el període 1278-1283, o 
d'una de les compilacions que en deriven, els passatges que estudiem 
ací; hom els donà el títol de Crònica e primera fundació del monestir 
de Sant Pere de Barcelona*2; hom alterà el redactat d'algunes rúbriques 
perquè s'ajustessin millor al nou contingut dels capítols respectius33; hom 
intercalà una frase que servís de lligam entre els episodis del temps de 
Lluís el Bondadós i els del temps del comte Borre l l 3 1 ; i hom afegí un 
petit complement al darrer capítol indicant un canvi d'emplaçament que 
havia sofert la sepultura de l'abadessa Madrui 3 5 . Si hom trobés documentat 
i datat aquest canvi d'emplaçament, podríem fixar un terme a quo més 
precís per a la independització de la Crònica de Sant Pere. Dins el mateix 
segle xv hom degué fer una nova còpia del text independitzat, amb 
algunes petites variants, que fou la vista per Pujades i per Bofarull, i 
de la qual han derivat directament o indirecta el resum llatino-català de 
fra Esteve Rollà i les còpies de l'actual arxiu del monestir de Sant Pere, 
de Vic i de l 'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

La prosa de la crònica que estudiem és senzilla, però dúctil i ja força 
ben construïda, dins la tònica de la dels textos historiogràfics catalans de 
l'acabament del segle x m i començament del x i v . El darrer capítol és 
el millor de tots des del punt de vista literari i és al mateix temps el 

31. Vegeu nota 4. 
32. Porten aquest títol els manuscrits de Vic, de l'arxiu actual del monestir i de 

l'Arxiu Històric de la Ciutat. 
33. Per exemple, la rúbrica del darrer capítol del grup corresponent als temps 

de Lluís el Bondadós és en el ms. 152 de la Bibl. de Catalunya: «Quant Lodovich 
donà la ciutat de Barcelona a .1. noble cavaller, per nom Giffré», i en el text inde-
pendit2at es converteix en: «Com Lotari, fill de Ledovich, fo per temps emperador 
de Roma». Cal dir que en totes les còpies del text independent han estat suprimides 
les rúbriques dels capítols consagrats als esdeveniments del temps del comte Borrell. 

34. Aquesta frase és: «E après llonch temps, en l'any . D C C C C . L X X I I I . que 
lo compte Borrell tenia lo comptat de Barcelona». 

35. L'afegitó al darrer capítol diu : «La qual dona sancta Matruy après han 
tralladada les monges del monastir de Sant Pere, e ara jau en una tomba petita en 
la capella de Sant Benet». 

4 
49 



M I Q U E L C O L L I ALENTORN 

d'aire més autènticament arcaic per la suggestiva evocació que fa de 
l'estat de coses anterior a la conquesta de Mallorca per Jaume I en el 
que pertany a les relacions comercials i marineres entre Barcelona i la 
capital insular 3 5. 

Quant a la influència de la nostra crònica en la historiografia posterior, 
ja hem vist la que ha exercit en alguns cronicons i diverses compilacions 
a partir de l'extrema fi del segle x m . Afegim ara que, tant el Flos 
mundi (1407) 3 7, com les Memòries historials de Catalunya (1418) 3 8 , com 
la Crònica universal del 14253S, presenten també mostres d'aquella in
fluència. Després, la gran divulgació de les Històries e conquestes de 
Tomic (1438) que no coneix més que un dels episodis de la nostra 
crònica, i encara deformat potser per algun text intermedi 4 0 , fa que aquesta 
resti oblidada, fins a Pujades que la comenta i analitza. Havent restat 
inèdita l'obra d'aquest, llevat de la seva primera part, fins ben entrat 
el segle XIX, no és fins aleshores que hom torna a parlar de la nostra 
obra, i és precisament Bofarull, un dels editors de Pujades, qui la posa 
de nou en circulació. La difusió de l'obra de Pujades i dels comentaris de 
Bofarull entre els nostres renaixentistes, i el millor coneixement dels 
nostres còdexs historigràfics, han impedit que la Crònica de Sant Pere, 
tot i la pèrdua del manuscrit quatrecentista del monestir, tornés a caure 
en l'oblit. 

Institut d'Estudis Catalans 

36. Així com el conjunt de la crònica ha d'ésser enquadrat, pel seu estil, dins 
el gènere de la historiografia erudita, com la versió catalana dels Gesta o la Crònica 
d'Espanya de Pere Ribera que li són coetànies, aquest darrer capítol té més aviat 
l'aire de les cròniques que podríem anomenar populars. 

37. Ms. esp. 11 de la Bibl. Nat. de París. 
38. Ms. 2.639 de la Bibl. Nac. de Madrid. 
39. Ms. 82 (abans 21-2-13) de la Bibl. Universitària de Barcelona. 
40. És la batalla on moren els cinc-cents cavallers, que situa al pla de Matabous, 

prop de Montcada, i no a Rovirans, i el posterior llançament de llurs caps a la plaça 
de Sant Just. 
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INFLUÈNCIES D E L'ESCRIPTURA D E LES 

CANCELLERIES F R A N Q U E S E N ELS D O C U M E N T S 

D E L A M A R C A HISPÀNICA 

És de llei natural que tota institució viva irradiï al seu entorn. En 
el marc històric que enquadra el període del present estudi, és a dir lepo-
ca carolíngia (segles x - x i ) , aquesta llei la trobem realitzada plenament. 
I un dels aspectes d'aquesta influència expansiva carolíngia és el de 
l'escriptura cancelleresca, reproduïda pels escribes del nostre país, en 
formació en aquest temps. 

L'escriptura de les cancelleries franques del període carolingi és la 
continuació, més o menys artificiosa, de l'antiga escriptura merovíngia, 
derivada al seu torn de l'escriptura de les cancelleries provincials del baix 
imperi romà \ 

En el present treball ens proposem d'esbossar l'estudi de la influència 
d'una de les característiques d'aquesta escriptura de les cancelleries fran
ques en els documents de la Marca Hispànica. 

En la disposició dels diplomes de cancelleria carolingis h i trobem 
clarament distingides dues menes d'escriptura: una es refereix a la pri
mera ratlla del text, el «signum» del rei i algunes vegades també la del 
notari, que apareixen escrites en minúscules allargassades i sovint molt 
estretes, amb una sèrie de característiques pròpies (vegeu foto 1, 2 ) 2 . L'al-

1. Vegeu Jean M A L L O N , Paléographie romaine, en «Scripturae Monumenra et 
Studia III», Madrid, 1952. 

2. Fenomen semblant el trobarem també en els documents eixits de la cancelleria 
papal; però aquí l'escriptura deriva de l'abecedari majúscul. Aquests allargaments 
semblants duraran fins a molt endavant, entrat el segle X V I ; cal, però, fer observar 
que no sembla que hagin influit en els documents catalans. 
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tra és l'escriptura del cos del document; aquesta darrera es troba, però, 
raríssimament a Catalunya; només l'hem vista per ara en l'acta de con
sagració de l'església de Mundarn que estudiarem a part. 

El llibre de Ramon d'Abadal, Els diplomes carolingis3, ens ofereix 
un testimoni cabdal de les relacions entre Catalunya i els reis francs, 
expressat amb els diplomes, recaptats per una banda i atorgats per l'altra. 
Cinc són les esglésies catedrals que n'obtingueren: Barcelona, Elna, Gi
rona, Urgell i Vic ; i 24 els monestirs: Sant Pere d'Albanyà, Sant Medir i 
Sant Genis d'Amer, Santa Maria d'Arlés, Sant Esteve de Banyoles, Sant 
Pere de les Puelles, Sant Pere de Camprodon, Sant Andreu d'Eixalada, 
després de Sant Germà i de Sant Miquel de Cuixà, Sant Pau de Fontclara, 
Sant Martí de les Escaules, Santa Maria de Ripoll, Sant Aniol i Sant 
Llorenç de Sant Aniol d'Aguges, Sant Climent de Reglella, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Feliu de Guíxols i Sant Pol de Mar, Sant Genis les 
Fonts, Sant Joan de les Abadesses, Sant Julià del Munt, Sant Pere de 
Rodes, Sant Salvador de la Vedella, Santa Cecília d'Elins, Santa Cecília 
de Montserrat, Santa Grata o Senterada, Sant Andreu de Sureda, Sant 
Vicenç d'Oveix i Sant Quirze de Colera, a part dels molts particulars. 

N o és d'estranyar que a Catalunya l'arribada de diplomes reials en 
els centres culturals esmentats, atregués la curiositat i l'afany de supera
ció dels nostres escribes i que el seu aspecte extern pogués ser objecte 
d'imitació. 

Si bé la simplicitat de la majoria dels documents que havien d'es
criure —vendes, permutes i testaments— no es prestava, d'ordinari, a 
solemnitzar la primera ratlla del text amb lletres allargassades (quan 
es presentarà l'ocasió ja veurem que ho fan), amb tot, aquest tipus de 
lletra no deixà d'influir en l'ànim dels nostres escribes. Podem dir, però, 
que la seva manifestació quasi es reduirà a les firmes dels escribes dels 
documents; i diem quasi perquè algunes vegades també seran alguns dels 
testimonis els que firmaran amb aquest tipus de lletra. 

La recerca de documents no ha estat tan extensa com hauríem desitjat 
degut, en part, a la manca de facilitat en alguns centres custodis; amb 
tot, han estat suficients per testimoniar la influència cancelleresca en els 
escribes catalans, que havíem intuit. També com que no hem pogut 

3. Catalunya Carolíngia, I I , Els Diplomes carolingis a Catalunya, primera part, 
Barcelona, 1 9 2 6 - 1 9 5 0 . 
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veure molts diplomes no ens podem endinsar plenament en l'anàlisi 
comparatiu; principalment, si tenim present la diversitat de cancelleries 
i el fet que l'evolució de l'escriptura en aquestes no és uniforme, ja que 
es troben lleugeres diferències de traç sota un mateix rei com diversos 
devien ser els escribes de palau 1 . 

En estudiar els documents hem pogut apreciar en alguns casos, la 
influència directa dels diplomes imitats i fins un cert paral·lelisme en 
l'evolució de la lletra; un exemple es veu en la O que es tancava per la 
dreta, i a finals del regnar de Carles el Ximple comença primer a creuar-se, 
per tancar-se clarament després per l'esquerra. Semblantment passa amb 
la G que en el regnat de Robert pren la direcció -de la majúscula. Aquest 
paral·lelisme marca un cert retard de temps en els nostres escribes en 
relació amb els escribes francs; retard fàcilment comprensible si tenim 
en compte que els escribes no degueren canviar immediatament pels 
nou-vinguts, certs traços que els eren familiar. 

En algunes firmes de personatges i d'escribes de la Marca Hispànica 
es troben influències de diferents regnats o escribes francs; tinguem 
present, però, que un mateix escriba podia continuar treballant en dife
rents regnats i els nostres escribes podien adoptar nous traços mantenint-
ne d'antics. 

U n fet voldríem consignar aquí, que mereixeria un estudi més apro
fundit, i és que en ple segle X I es troben, dins el mateix tipus d'escriptura, 
formes o traços de lletres que només hem trobat en diplomes d'aquest 
mateix segle; per altra banda, d'Abadal ens d i u 5 que els últims preceptes 
són del rei Lotari (986). 

Les nostres suposicions queden confirmades en confrontar les diferents 
firmes amb els diplomes rebuts en el centre on vivia o actuava l'escriba; 
alguns casos més clars els trobem a Sant Cugat del Vallès i a Ripoll . 
D'aquest últim monestir coneixem la venda (11 agost 957) d'un alou 

4 . Quant als diplomes originals, n'hem pogut consultar quatre, conservats a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó; per altra banda, hem vist els diplomes publicats al 
Recueil de fac-similés a l'usage de l'École des Chartes, 1 i 2 fac, Paris, 1 8 8 0 i 1 8 8 1 ; 
Maurice P R O U , Recueil de fac-similés d'écritures du V au XVIIe siècle, Paris, 1 9 0 4 ; 
Franz S T E F F E N S — R e m i C O U L O N , Paleographie latine, Paris, 1 9 1 0 ; Philippe L A U E R , 
Recueil des actes de Louis IV roi de France, Paris, 1 9 1 4 ; I D . , Recueil des Actes de 
Charles III le Simple, roi de France, Paris, 1 9 4 9 ; Ferdinand L O T , Philippe L A U E R , 
Georges T E S S I E R , Diplomata Karolinorum, fac. I I I , I V , V , Paris, 1 9 3 6 , 1 9 3 7 , 1 9 3 8 . 

5. Els diplomes carolingis. 
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feta per l'abat-bisbe Arnulf i els seus monjos al comte Borrell 6 , en la 
qual hi firmen els monjos Wïdisclus i Suniarius amb l'estil de lletra que 
estudiem i en els quals es nota la influència de la lletra que trobem en 
els privilegis de Lluís l'Ultramarí. Precisament, Ripoll, l'any 938, va 
rebre d'aquest rei un precepte obtingut a precs de Godmar, monjo de 
Sant Cugat7. 

A l monestir del Vallès 8 trobem el famós «Bonus homo» que també 
apareix molt freqüentment a Barcelona en els documents comtals de 
Sant Pere de les Puelles i altres. Excel·lent escriba i home erudit, sap 
donar un segell personal a la seva firma que, no obstant, traspua els 
traços de la lletra cancelleresca (vegeu foto 3). En el seu temps —devers 
el 987 fins al 1021-...— apareix a Barcelona un grup d'escribes les 
firmes dels quals tenen un cert traç comú, amb tendència a arrodonir les 
lletres, principalment el traç deixat enlaire fins aleshores d'algunes lletres, 
com per exemple la E (vegeu fotos 3 i 4). Pertanyen probablement a un 
mateix ambient. Entre ells h i ha un «Argemirus» (1015-1018)9, un 
«Geribertus presbiter»1 0, un «Arnallus Lahos» que el 1009 firma un 
document de Sant Pere de les Puelles on s'anomena «Arnallus Dinamis 
Lahos» u , i el 1017 trobem un «Arnallus Lahos exarator» escribint un 
document de Sant Benet de Bages12 (vegeu foto 3). Seria interessant 
d'estudiar el cognom de «Lahos» que pot ser d'influència grega o erudita; 
és curiós el «dinamis» de l'escriba del document de Sant Pere de les 
Puelles, potser del grec «força». Coneixem també un «Bonefilius Lahos 
sacer» que firma com a testimoni un document del 1010 a Sant Cugat 
del Vallès 1 3 . 

En el fons de pergamins de Sant Benet de Bages h i ha una còpia 
del segle X I I d'una donació feta el 978 pel comte-bisbe Miró al monestir 

6. Original, A C A , perg. Seniofred, 51 (Arm. n. 9, Vic, sac C , n. 181), vegeu 
F. UDINA, El archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X, Barcelona, 1951, n. 139, 
pàg. 301, s. i pl. X I . 

7. Vegeu A B A D A L , Els diplomes carolingis, pàgs. 159-165. 
8. Ar. Mt. pergamins Sant Cugat núms. 36, 58, 64, 66...; A C A , perg. Borrell I I , 

núm. 15 duplicat; Ramon Borrell, núm. 46, 88... 
9. A C A , perg. Ramon Berenguer I, núm. 113, Berenguer Ramon I, núm. 10; 

Ar. Mt. perg. Bages núm. 1291. 
10. Arxiu Catedral (perg. original) Lib. Antiq., I I I , 368. 
11. Arxiu del mateix monestir, secció pergamins. 
12. Ar. Mt. perg. Bages, núm. 1271. 
13. José R I U S , Cartulario de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 1945, II , n. 428. 
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de Sant Pere de Besalú. L'escriba que la copià tingué cura de simular 
les firmes com originals, malgrat que el cos del document està escrit 
amb lletra carolíngia del segle XII , i segurament no seria menys curós 
en copiar la firma de l'escriba «Desiderius levita» escrita amb lletra 
cancelleresca (vegeu foto 4). També, doncs, en el comtat de Besalú es 
produí aquest moviment entre els escribes comtals. 

En molts casos es veu clar que es tracta només d'una influència indi
recta de la lletra cancelleresca, i fins i tot en alguns, podríem dir que 
molt remota. N o sempre els escribes han tingut els diplomes a les mans 
o, si els han vist, aquella escriptura no deixà suficient petja en la seva 
imaginació. Ens podríem explicar també aquesta influència com realitzada 
pel grup d'escribes més amunt esmentats i per la irradiació que poguéssin 
tenir aquests en tota la regió. Precisament, en el fons de pergamins del 
monestir de Sant Benet de Bages, que és el que millor hem pogut con
sultar i que és molt considerable, h i trobem igualment la influència de 
l'escriptura cancelleresca, malgrat no haver rebut aquest monestir cap 
precepte franc; recordem, de pas, que fou posat directament sota la 
protecció papal des de la fundació (vegeu fotos 5 i 6). 

El que hem dit fins ara sembla demostrar suficientment que l'aparició 
de les lletres allargassades en els documents de la Marca Hispànica és 
degut al desig d'imitar les cancelleries carolíngies conegudes a través 
dels preceptes rebuts en els comtats catalans. H i ha, però, un document, 
trobat després de començades les nostres recerques, que confirma la hipò
tesi d'aquell desig d'imitació dels diplomes carolingis pels escribes cata
lans. És l'acta de consagració i dotació de l'església de Sant Joan de 
Mundarn feta pel bisbe Radulf de la Seu d'Urgell, i a petició de l'aba
dessa Emma de Sant Joan de les Abadesses, l'onze de desembre del 922 
(vegeu foto 7 ) " . És interessant perquè la seva presentació, ja a primera 
vista, recorda immediatament els preceptes carolingis. En el seu estudi 
paleogràfic trobem que no sols reprodueix la típica lletra de forma allar
gassada en la primera línia i en la subscripció del notari, sinó que també 
imita el traç de l'escriptura cancelleresca més petita, però igualment típica, 
en el cos del text. 

Mol t encertadament, Udina, en El Arcbivo Condal™, fa ressaltar la 
semblança d'aquest document amb els preceptes de Carles el Ximple i 

14. A C A , perg. Miró, 38 (S. a. a.). 
15. Pàg. 207. 
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de Lotari. Certament, una gran semblança emparenta la seva lletra amb 
el ductus general de l'escriptura que trobem principalment en els pre
ceptes de Carles el Ximple i fins en els de Lluís I V l'Ultramarí. Cal, però, 
tenir present que l'abadessa Emma de Sant Joan de les Abadesses obtin
gué del rei Carles un precepte datat a Tours-sur-Marne el 4 de juny 
del 899, l'original del qual es conserva a l 'Arxiu de la Corona d'Aragó1 6. 
La solemnitat i importància amb què es revestien les consagracions d'es
glésies en aquesta època es prestava a fer un document igualment solemne 
que testimoniés al mateix temps les seves dotacions; no és d'estranyar 
que se'ls acudís la imitació dels preceptes reials tan estimats en aquesta 
època. 

El fet de trobar-se l'església de Sant Joan de Mundarn a prop de 
Serrateix i que l'escriba sigui el monjo Atilus, podria fer pensar —si 
tinguéssim notícia certa de vida monàstica en aquest monestir— que 
hagués estat escrit en el citat cenobi. Però essent feta la consagració a 
petició de l'abadessa Emma de Sant Joan de les Abadesses, tan relacio
nada amb Ripoll i el fet que en el document h i firmi l'abat d'aquest 
darrer monestir, Ennecó, ens fa creure que el document sortí de l'escrip-
torium ripollès; i això malgrat que no tenim notícia que Ripoll hagués 
rebut cap precepte franc abans del de Lluís I V del 938 1 7 ; no podem dir, 
però, que servís de model el que posseïen les monges de Sant Joan, per
què el traç i característica d'algunes lletres no ho indiquen pas. 

Insinuàvem la possibilitat que l'acta de consagració de l'església de 
Mundarn hagués estat escrita a Serrateix; ens h i donaria peu l'existència 
en aquell monestir de dos documents importants: l'acta de fundació 
del 977 i la d'elecció del seu primer abat, Froila, feta pocs dies després. 
El pare Pasqual en els Sacra Antiquitatis Cathaloniae Monumenta ens 
n'ha conservat una còpia imitant el començ d'ambdós documents1*. 

Encara que un xic deficient, la còpia que ens ofereix el pare Pasqual 
de la primera ratlla de cada un d'ells ens revela clarament que estaven 
escrits amb el tipus de lletra allargasada dels preceptes carolingis. Cal 
precisar que, malgrat ser aquesta una còpia no sempre ben fidel, se'n 
dedueix una influència especialment forta del ductus de la lletra dels 
diplomes de Liuís I V . Admetent la possibilitat que ja els escribes de 

16. A C A , perg. Wïfred I, apèndix, núm. 3 (A. S. S. Joan, A. sac B, 143). 
17. A B A D A L , Els diplomes carolingis, pàg. 159 ss. 
18. Vol . I V , pàg. 73 ; vegeu fotografia. 
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Ripoll haguéssin escrit el document de la consagració i dotació de l'es
glésia de Mundarn, ells que des del 938 posseïen un privilegi de Lluís 
l'Ultramarí, i donada la popularitat del seu escriptòrium, podríem pensar 
que l'escriba dels documents de Serrateix havia estat format a Ripoll . 
Recordem que el fundador de Serrateix fou Òliba Cabreta i la seva 
família comtal de Cerdanya, tan lligats a Ripoll . 

N o és de més fer present, encara, que els comtes de Tolosa, tan rela
cionats amb el Pallars, usaven també en la seva cancelleria el tipus de 
lletra que estudiem; de fet, n'hem trobat testimonis en un document 
del comte Ermengol I d'Urgell, del 977, i del mateix comtat un del 1012 
i un altre del 1023 

Que aquest tipus d'escriptura no hagi estat adoptat per tothom es veu 
clar per l'ús restringit que en féren. Aquesta mateixa poca divulgació i 
raresa és la que féu exclamar a l'abat Isalguer de Sant Joan de les 
Abadesses, al voler fer en el segle x v l'extracte del document de Sant 
Joan de Mundarn en el llibre de Canalars: «Titulus feudi Sancti Ihoan-
nis de Musandarn qui cum difficultate propíer insolitas scripture litteras 
legitur concessus et confectus...» 

La lletra allargassada de les cancelleries carolíngies no deixà de tenir 
imitadors tardans entre els erudits. El pare Benet Ribas, l'intel·ligent ar
xiver de Montserrat que a finals del segle XVIII ordenà l'arxiu de Ripoll , 
demostrà la seva erudició escrivint al final de la còpia del catàleg de 
Ripoll del segle XI conservada a l'Acadèmia de la Història 3 1 : « R E G I E 
ACADEMIE MATRITENSI D.C.O. Fr. Benedictus Ribas mchs», en aquest 
tipus de lletra. 

Desitgem, amb aquest breu treball, que no és més que un assaig 
d'un estudi més extens, haver aclarit un punt que en certs cassos podia 
posar dificultat a l'apreciació paleogràfica d'alguns documents. Una apor
tació més, doncs, a l'estudi d'aquesta època que en tants aspectes roman 
fosca. 

Monestir de Montserrat 

19. Arxiu del Museu Diocesà de Solsona. 
20. UDINA, El Archivo Condol, pàg. 470. 
21. Acad. Hist. 12-27-4, E-122, foli 359T. 
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P E R P I N À N - PISA - C O N S T A N Z A 

Y LOS CARTUJOS D E L A C O N F E D E R A C I Ó N 

C A T A L A N O - A R A G O N E S A * 

Este estudio se propone examinar con mayor detenimiento, un aspec-
to de la actividad de los cartujos espafioles durante el Cisma de Occidente, 
aspecto ya tocado en otra conferencia —todavía inèdita— leída en sep-
tiembre de 1962, en el curso de la V Semana de Estudiós Monàsticós y 
en la que analizaba la actividad global de la Cartuja hispana en los afios 
de la penosa escisión de la Iglesia Occidental (1378-1417). Ahora me 
propongo indagar y calibrar la aportación cartujano-hispana.en los síno-
dos de Perpifiàn y Pisa y en el concilio de Constanza. Aportación, es 
verdad, en el terreno de la unidad eclesiàstica, pero también en el de la 
reunificación de la misma Orden de «Magister Bruno», escindida el 30 
de mayo de 1380 siguiendo la línea geogràfica de las obediencias papales. 

Por razones de cronologia y geogràficas evidentes, sola la Provincià 
cartujana de Catalufia — l a de Castilla no se erigirà hasta bien concluido 
el Cisma (1442)— retendrà nuestra atención. Las cartujas existentes 

* Obras de uso mas frecuente, citadas abreviadamente: 
A L P A R T I L : Martín de A L P A R T I L , Chronica actitatorum tempepribus Domini Benedic

tí XIII, Paderborn, 1 9 0 6 . 
A P É N D I C E : Se refiere a los Apéndices, al final de este trabajo. 
L E C o U T E U L X : Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1 0 8 4 ad annum 1 4 2 9 , auctore 

D . Carolo L E C O U T E U L X , cartusiano, nunc primum a monachis eiusdem Ordi
nis ediate (Monstrolii, 1 8 9 0 - 1 8 9 3 ) , 8 vol. 

L E M A S S O N : Disciplina Ordinis Cartusiensis tribus libris distributa, auctore R . P. 
D . Innocentio L E M A S S O N , nova editio (Monstrolii, 1 8 9 4 ) . 

M O R R O : Pedró M O R R O , D. Bonifacio Ferrer: su vida-sus obras, Valencià, 1 9 1 7 . 

P U I G Y P U I G : Sebastiàn P U I G Y P U I G , Pedró de Luna, último papa de Avinón ( 1 3 8 7 ¬
1 4 3 0 ) , Barcelona, 1 9 2 0 . 
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fuera del reino de Aragón (El Paular, Las Cuevas), fundadas en pleno 
Cisma, estaban demasiado alejadas del antipapa aragonès para caer en la 
òrbita de su utilÍ2ación, ni siquiera en el período de su residència en 
Peníscola. 

I . PERPINAN 1 

En la òptica de Benito X I I I , Perpifiàn tenia por objetivo descali-
ficar y contrarrestar la idea de una solución del Cisma occidental mediante 
la aceptación de la teoria —nacida en Alemania— de la superioridad 
del Concilio universal sobre el Papa (via synodi vel concilií). Grego-
rio X I I acudió al mismo procedimiento convocando un concilio en Civi-
dales y luego en Fr iu l 2 , al que invito a los prelados de iglesias y monaste-
rios, a los nobles y universidades de la Cristiandad s. Ambos concilios 
papales, pues, pretendían idéntico fin: boicotear el concilio cardenalicio 
convocado para el mes de marzo de 1409, en Pisa. De este modo, se dio 
el caso, raro en la historia de la Iglesia, de tres concilios sedicentes uni-
versales, pràcticamente simultàneos. 

Perpifiàn reunió una buena representación de la jerarquia eclesiàstica: 
ocho arzobispos, 33 obispos, 83 abades, cuatro superiores de ordenes 
religisas, cinco dignatarios de Ordenes militares, y los representantes de 
12 obispos, de 40 abades y de otros tantos cabildos catedrales, de cuatro 
universidades y de unos 40 monasterios. A l menos esta es la lista de 
asistentes que dan las Actas originale del Concilio de Perpifiàn editadas 
por Franz Ehrle 4 . El autor de la Vita Bonifacii Ferrerii dice que fueron 

1. Todo lo relativo a Pisa, Perpinan y los Camí jos tiene como fuente principal 
el De Schismate Pisano de dom Bonifacio Ferrer, del que dependen el autor de la 
Vita Bonifacii y dom Le Couteulx en sus Annales (t. V I I , pàgs. 228-277). Aunque 
existen otras —raras— ediciones de este Tratado (por ejemplo, E . M A R T E N E - U . D u -
R A N D , Thesaurus novus anecdotorum, t. II [Lutetiae Parisiorum, 1717] pàgs. 1435¬
1529), citaremos siempre por dom L E C O U T E U L X y por el Apéndice al final de este 
trabajo. 

2. P U I G Y P U I G , pàg. 210, nota. 
3. Se conserva la carta dirigida en este sentido a don Martín de Aragón (Archivo 

de la Corona de Aragón = A C A , Bulas Pontificias, leg. 54, núm. 5). 
4. Ans den Acten des Afterconcils von Perpignan, 1408, en «Archiv für Littera-

tur», 1889, t. V , pàgs. 387-494; t. V I I I , pàgs. 576-696. 
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nueve cardenales y 120 obispos5, procedentes la mayoría de Navarra, 
Castilla y Aragón, y un reducido número de Lorena, Saboya, y de los 
condados de Armafiach y Foix. Por tanto, la Asamblea distaba mucho de 
ser geogràficamente universal. Para colmo, los obispos escoceses llegaron 
tarde 6. 

Entre los asistentes había dos cartujos espafioles, procedentes ambos 
de Portaceli: dom Bonifacio Ferrer, Prior General de los cartujos y na
tural de Valencià, y fray Francisco de Aranda, aragonès y donado de 
Portaceli. 

Dom Bonifacio Ferrer vivia desde febrero de 1403 en su retiro de la 
Grande Chartreuse, dedicado a sus graves incumbencias de General. Mien-
tras, Benito X I I I se veia dia tras dia en situación mas delicada: en junio 
de 1408 huyó precipitadamente de Portvendres a la Provenza. Como ni 
aquí se sintiera seguro, en agosto se trasladó a Perpifiàn, donde proyectaba 
celebrar, en noviembre, un concilio. Sin pérdida de tiempo, envió un 
nuncio especial a dom Bonifacio Ferrer mandàndole se le juntara en 
Perpifiàn cuanto antes. Dom Bonifacio hizo representar a Benito X I I I la 
imposibilidad de acudir a Perpifiàn atendidas las dificultades del camino 
y la tradicional próhibición de salir del desierto de Chartreuse los priores 
generales. Pero Benito X I I I no era hombre que diera su brazo a tòrcer: 
mediante una bula, impuso a Bonifacio la obligación «en virtud de santa 
obediència» de emprender el viaje a Perpinan, enviàndole —para evitar 
toda ocasión de excusa o dilación—, montura y el dinero necesario para 
hacer frente a los gastos del desplazamiento7. N o hubo màs remedio que 
obedecer. A fines de septiembre abandono Bonifacio la Grande Char
treuse, que no volvería a ver. El autor de la Vita nos asegura que su 
llegada a Perpifiàn fue saludada con gozo no sólo por el Papa, sino por 
otros prelados en razón de la fama de suma prudència y habilidad en los 
negocios. Y no sólo los asistentes al concilio de Perpifiàn, sino los mismos 
congregados en Pisa concebían grandes esperanzas de la intervención de 
dom Bonifacio y de su hermano Vicente Ferrer en orden a conseguir la 
tan deseada paz de la Iglesia8. 

Que estàs esperanzas no eran algo ficticio o un recurso literario del 

5. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 2 2 8 . 
6. I D . , ibídem. 
7. I D . , ibídem, pàgs. 2 2 8 - 2 2 9 y 2 7 3 . 
8. I D . , ibídem, pàg. 2 3 0 . 
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analista cartujano para ensalzar la figura de su General, lo demuestra la 
carta que el cardenal de Albano, Nicolàs Brancaccio, dirigió a Bonifacio 
al enterarse de su convocación al Concilio de Perpinan. Està fechada el 
30 de enero de 1409- Dice así: 

A l revdo. y religioso Prior de la Cartuja, nuestro amigo carísimo. 
Revdo. y religioso Padre y carísimo amigo: Me he enterado 

de que últimamente habéis ido a Perpifiàn al lado de nuestro senor 
el Papa. Esto me ha producido una gran alegria, estimando y con-
fiando en el Senor de que vuestra presencia ahí ha de ser muy 
provechosa. Y como quiera que da la impresión de que, habida 
cuenta de la buena disposición de todo el clero y del pueblo cristia-
no, se ha abierto providencialmente un camino para poner fin a 
esta tan larga tribulación, a vos, de cuyo celo por extirpar el cisma 
y procurar la paz de la Iglesia, estoy plenamente seguro, apoyado en 
una larga experiència y sabiendo de sobras que en esto no necesitàis 
que espolee vuestro celo, humildemente os requiero y exhorto que 
no dejéis, por ningún concepto, inacabado este santó y piadoso ne
gocio de Dios; sino que insistàis, en la medida que os lo dicte vues
tra circunspecta prudència, ante la divina misericòrdia con vuestra 
acostumbrada familiaridad y ante nuestro senor (el Papa) con efi
caces y persuasivas razones, a fin de que este tan maduro asunto no 
fracase por las artimafias diabólicas. Os aseguro que los Padres 
Conciliares aquí presentes, estan decididos y profundamente intere-
sados en la prosecución de este negocio hasta la muerte. Y aunque 
estoy profundamente convencido de que no merezco carta vuestra, 
no obstante, si a pesar de mi inmerecimiento os dignàis escribirme, 
me tendré por dichoso. 

Excusadme si no escribo a nuestro senor (el Papa), pues sé que 
mis palabras le llegan por otro conducto. 

Me encomiendo a las oraciones y sufragios tan aceptos a Dios 
de vuestra benèvola caridad. Saludad de mi parte a fr. Vicente, vues
tro hermano y amigo mío carísimo, con quien me gustaria poder 
hablar personalmente. Que el Altísimo os conserve feliz y por mu-
chos anos en su santó S e r v i c i o . Dado en Pisa, el penúltimo dia de 
enero de 1409 9. 

Como se ve, Bonifacio es considerado como un hombre experimenta-

9. Texto latino de la carta en Apéndice 1. 
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do, celoso de la unión de la Iglesia, hàbil en los negocios y muy hombre 
de Dios, de quien se esperaba mucho por ambas partes. 

El cardenal de Chalent fue menos diplomàtico que el de Albano en 
su intento de atraer a Bonifacio a su partido. Pues, si bien presente en 
Perpifiàn, el de Chalent — y otros con é l — trabajaba ocultamente con
tra Benito X I I I . Abiertamente le propuso que apoyase los planes de Pisa, 
consistentes en la deposición de Gregorio X I I y Benito X I I I y la elección 
de un tercer papa. Como Bonifacio —experto jurista— le objetase que 
careciendo los cardenales de la autoridad requerida, el nuevo electo seria 
un antipapa, el de Chalent le contesto que «lo importante era que le 
reconocieran de hecho, pues luego ya le purifkarían». Bonifacio rompió, 
escandalizado, con él, lo que le atrajo la enemiga del cardenal de Chalent, 
quien le presentaba como contrario a la paz de la Iglesia 1 0. 

La buena voluntad de los Padres de Pisa a que alude el cardenal de 
Albano convendrà, pues, no aceptarla sin reservas; si la hubo — l o que 
es siempre posible— los resultados finales, concretamente su comporta-
miento con dom Bonifacio Ferrer, no seràn muy halagüenos, sino alta-
mente hostiles, como veremos. 

Si en Pisa se esperaba mucho de la presencia de los hermanos Ferrer 
en Perpifiàn, el Papa Luna no confiaba menos en ellos. Ignoramos la 
parte que desempenó dom Bonifacio en el Concilio. Me sospecho que no 
mucha, pues de las catorce sesiones que se celebraron en Perpinan, las 
dos primeras estuvieron ocupadas por las solemnidades y ceremonias de 
ritual y las siete siguientes se invirtieron en la lectura de una minuciosa 
memòria histórico-crítica de los trabajos que Benito X I I I había llevado a 
cabo en pro de la terminación del Cisma. La sesión X la acaparo, asi-
mismo, un discurso del Papa en el que termino pidiendo consejo a los 
Padres Conciliares sobre qué podia hacer él en interès de la unión. La 
sesión X I debió ser tormentosa y quizà en ella jugó buen papel la mesura 
y equilibrio de dom Bonifacio. La respuesta que el Papa pedía al Conci
lio se cometió a diez Padres entre los que no figuraba nuestro Bonifacio. 

Dicha respuesta fue entregada al Papa en la sesión X I I (1 de febre-
ro de 1409); «en ella se le conjuraba a seguir la via de cesión con pre
ferència a cualquier otra; se le suplicaba que se atuviera a la promesa 
que había hecho en el caso de que Gregorio. X I I fuese depuesto jurídica-
mente o que su deposición fuese reconocida como vàlida o llevada a la 

10. M O R R O , pàgs. 79-80. 
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pràctica por los de su partido; se le invitaba a enviar a su rival y a Pisa 
plenipotenciarios encargados de tratar del lugar, època y condiciones en 
que ambos cumplieran lo convenido; se insistia en que estos embajadores 
debían estar investidos de los mas amplios poderes, y se le pedía por fin 
que tomarà todas las medidas para que si sobrevenía su muerte no pudiese 
impedirse o retrasarse la tan deseada unión 1 1. 

Benito X I I I se tomó una dilación de doce días para pensar su res
puesta. Y en este momento es cuando entra en el escenario otro cartujo: 
Fray Francisco de Aranda, el asiduo consejero de Benito X I I I 1 2 . Francisco 
de Aranda es enviado con Gerardo Cervelló y Francisco Blanes al rey de 
Aragón para consultarle acerca de la contestación que convenia dar a 
los Padres Conciliares. Ésta fue dada a conocer en la sesión X I I I (12 de 
febrero de 1409) : en ella Benito X I I I aprobó las decisiones del Concilio 
y declaro su voluntad de elegir varios prelados y personajes notables de 
diversas nacionalidades e investiries de plenos poderes para llegar a la 

• / 13 

umon . 
Y, efectivamente, en la X I V y última sesión (26 de marzo de 1409)" 

11. P U I G Y P U I G , pàg. 1 8 6 . 
12 . L E C o U T E U L X , V I I , pàg. 2 2 8 . 
13 . P U I G Y P U I G , pàg. 1 8 7 . 
14. Decimos la X I V y última sesión, porque así fue en realidad, aunque no en 

la mente de Benito X I I I , para quien el Concilio de Perpifiàn quedaba abierto. U n 
detalle que patentiza la inseguridad con que se celebraron las sesiones de este Concilio, 
es el historial de sus prórrogas, muy superior al de sus sesiones. Llegan a veinte las 
veces que hubo de prorrogarse por diferentes motivos: Primero: Convocado para 
el 1 de noviembre de 1 4 0 8 , su apertura hubo de aplazarse hasta el 1 5 de noviembre 
de 1 4 0 8 ; 2 . La sesión X I I se demoro del 1 2 de diciembre de 1 4 0 8 al 1 de febrero 
de 1 4 0 9 ; 3 . La X I V sesión senalada para el 1 de marzo de 1 4 0 9 , hubo de aplazarse 
hasta el 2 6 del mismo mes; 4 . La siguiente sesión fijóse en principio para el 1 5 de 
agosto de 1 4 0 9 ; 5 . Prorrogóse luego para el 4 de noviembre de 1 4 0 9 ; 6 . Después 
para el primer consistorio posterior a la Epifania de 1 4 1 0 ; 7. màs tarde para el 
consistorio subsiguiente al domingo «in albis» de 1 4 1 0 ; 8. se prorrogo, asimismo, 
desde Barcelona el 1 6 de abril de 1 4 1 0 ; 9- posteriormente para el consistorio siguiente 
a la festividad de Todos los Santos; 10 . y sucesivamente para el consistorio siguiente 
al domingo «in albis» de 1 4 1 1 ; 1 1 . para el primer dia después de la Asunción 
de 1 4 1 1 ; 1 2 - 1 3 . volvió a prorrogarlo en S. Mateo, el 1 4 de agosto de 1 4 1 1 y el 1 6 
en 1 4 1 2 ; 14 . en Peníscola, parà el martes de la I Semana de Cuaresma de 1 4 1 2 ; 
15 . en Tortosa, para el primer consistorio después de la Purificación de 1 4 1 4 ; 1 6 . 
para S. Miguel de 1 4 1 4 ; 17 . en S. Mateo: 1 de octubre de 1 4 1 4 ; 1 8 . en Valencià: 
8 de abril de 1 4 1 5 ; 19 . en Perpinan, para la Circunscisión del Senor de 1 4 1 6 ; 2 0 . 
y, finalmente, para el primer consistorio subsiguiente a febrero de 1 4 1 6 (cf. P U I G Y 
P U I G , pàg. 2 2 2 3 ) . 
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se hizo publico el nombramiento de los plenipotenciarios que el Concilio 
pedía. Eran siete: el arzobispo de Tarragona, Pedró Çagarriga; los obis
pos de Sigüenza, Juan; de Mende (Francia), Juan de Costa; de Senez, 
Avinio Nicolai, dominico; el prior de la Cartuja —dopnus Cartusiae—, 
Bonifacio Ferrer; el prior de Zaragoza, Domingo Ram, de los Canónigos 
de San Agustín; y el ministxo de la Provincià franciscana de Galícia, 
Diego de Mallorca. Éstos nuncios estaban investidos de amplios poderes 
para tratar y firmar lo que mas conveniera para la unión 1 5. 

I I . P I S A 

a) Pisa y la unión ie la Iglesia: Bonifacio Ferrer 

Los siete mencionados embajadores del Papa Luna, tenían un mes de 
tiempo para asistir a la apertura del sínodo de Pisa, convocado para el 25 
de marzo de 1409. Había que aprovechar el tiempo. 

Y aquí viene la primera dificultad de esta penosísima embajada tan 
agudamente descrita por el mismo Bonifacio Ferrer en su de Schismate 
Pisano que luego analizaremos. Se referia ésta a la obtención de los salvo-
conductos correspondientes. Es verdad que el rey de Aragón se había an-
ticipado a pedirlos al rey de Francia1 6. Y también se pidieron a Pisa1 7. 
Però los salvoconductos no llegaban. Esta dilación era intencionada y 
tendia a evitar que los embajadores del Papa Luna llegasen a Pisa antes 
de la deposición de éste 1 8. Por fin llegaron los del rey de Francia y, aunque 
tarde, el 4 de mayo los embajadores papales —a excepción del arzobispo 
de Tarragona que se quedó en Catalufía con una misión especial de 
Benito X I I I para el rey de Francia 1 9 — se pusieron en camino. Llegados 

15. A L P A R T I L , pàgs. 186-187 (citado por P U I G Y P U I G , pàgs. 184 4 y 2 1 6 2 ; cf. 
L E C o U T E U L X , V I I , pàg. 235). 

16. Carta del 19 de febrero de 1409 ( A C A , Reg. 2252, f. 420). 
17. A L P A R T I L , pàg. 186. 
18. I D . , ibídem. 
19. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 235. Don Pedró Çagarriga irà a Pisa por mar con 

los embajadores del rey de Aragón ( P U I G Y P U I G , pàg. 216 2 ) . 

5 
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a Nimes, fueron allí retenidos —arrestados dice A l p a r t i l — por los minis-
tros del rey francès y obligados a entregar las instrucciones, cartas y bulas 
de Benito X I I I , de las que sacaron copia, sin miramientos al salvocon-
ducto real 2 0 . 

El itinerario Francia, Saboya, Gènova y Lucca esruvo errzado de idén-
ticas dificultades; dificultades que —como observa Bonifacio Ferrer— 
afectaban no sólo a la obtención de los indispensables salvoconductos, 
sino que suponían reales peligros para las personas y bienes de los legados 
de Benito X I I I 2 1 . Una orden del capitàn de Pisa había contribuido final-
mente a retrasar la llegada a esta ciudad 2 2, donde entraron el 11 de ju-
nio de 14092 3, seis días después de la solemne deposición de Benito X I I I , 
proclamada con gran alarde de afectada legalidad 2 4, y cuatro o cinco días 
antes de iniciarse el conclave25. Casi simultàneamente llegaba la embajada 
del rey de Aragón, en la que formaba el ar2obispo de Tarragona, presi-
dente de los legados del Papa de Avifión. Éstos, anunciados desde el 8 de 
mayo 2 S, entraron en Pisa sin que se les tributase honor alguno, a tenor de 
lo acordado en la sesión del 9 de mayo a propuesta del obispo de Sa
lisbury 27. 

No obstante, por mediación de los procuradores del rey Martín se 
pudo, en la sesión del 13 de julio, notificar a la Asamblea la llegada a 
Pisa de los embajadores del Papa Luna. El canciller real, Speraindeo Car
dona, solicitó para ellos audiència pública. El Concilio le contesto, por el 
abogado fiscal, que se nombraría una comisión para examinar los poderes 
de los procuradores de Pedró de Luna y daries audiència o no según el 
resultado del examen2 8. Aquella plenísima potestad para actuar, tratar y 
decidir, y las copiosísimas instrucciones tanto públicas como privadas otor-
gadas por Benito X I I I a sus mandatarios, de que dom Bonifacio Ferrer 

2 0 . A P A R T I L , pàg. 1 8 7 . 

2 1 . Ver Apéndice I I I . 
2 2 . P U I G Y P U I G , pàg. 2 1 6 . 

2 3 . L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 2 3 9 . 

2 4 . P U I G Y P U I G , pàgs. 2 1 6 y 2 0 8 . 

2 5 . Apéndice I I I . 
2 6 . P U I G Y P U I G , pàg. 2 1 6 . E l texto de Bonifacio Ferrer da a entender que esta 

notificación se hizo con anterioridad, incluso antes de la apertura del Sínodo de Pisa: 
«Et haec notificaverant illis de Pisis cum literis suis et nunciis specialibus, iam ante-
quam proçederent ad aliquem actumn (Apéndice I I I ) . 

2 7 . P U I G Y P U I G , pàg. 2 1 6 . 

2 8 . I D . , ibídem, pàg. 216 3 . 
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nos habla en mas de un lugar 2 9 , no fueron juzgadas suficientes por las 
comisiones de Pisa, pues acordaron conceder a los legados del Papa de 
Avifión una audiència parcial, por medio de comisión, el 14 de junio, ya 
que jurídicamente —decían— no procedia otra cosa, puesto que un he-
reje condenado no tenia derecho a ser oído 3 0. 

Dicha audiència parcial celebróse, en efecto, el 14 de junio en la 
iglesia de san Martín, donde se encontraban reunidos, no el Concilio, 
sino diez o dóce cardenales31. La audiència estuvo muy lejos de ser pací
fica. Bonifacio Ferrer habla de commotio et seditio32. Cuando el arzobispo 
de Tarragona comenzó su discurso con las palabras: «Somos los nuncios 
del Santísimo Padre, el papa Benedicto XI I I» , ocurrió lo que el dia ante
rior al dar el Canciller del rey don Martín a Pedró de Luna el titulo de 
Papa: levantóse un espantoso rumulto, llamàndoseles a gritos: «Nun
cios de un hereje y de un cismàtico». Restablecido el orden, el obispo de 
Mende, otro de los embajadores, pidió la palabra, pero antes de hacer 
uso de ella un ciudadano de Florència de la Sociedad dei Lombardi33, 
sociedad que poseía cuantiosos bienes en Aragón, le puso en conocimiento 
acerca de un convenio estipulado entre los cardenales y el gobierno flo-
rentino, prohibiendo, bajo severas penas, incluso la capital, criticar o atacar 
las resoluciones del Concilio. A este aviso, interesado quizà, atribuye dom 
Bonifacio el haber salido con vida de las asechanzas que les urdieron 5*. 
A pesar de todo, insistió el obispo de Mende en hablar libremente, pero 
el capitàn de la villa de Pisa, presente en la Asamblea, notificole que, 
según el juramento que había prestado, no podia permitir cosa alguna 
que directa o indirectamente perjudicarà a la elección de Papa. El carde
nal de Aquilea anadió que todos los cardenales juntos no podían derogar 
esta prohibición. 

Ante tan serias prevenciones, los embajadores del rey Martín y del 
Papa Luna pidieron un dia de plazo para deliberar e intentaron salir unos 
momentos, pero fuera de la iglesia hallàbase ya reunido el pueblo en 
actitud tumultuosa. Los cardenales y el mariscal de la cúria hubieron de 

29- L E C o U T E U L X , V I I , pàgs. 239 y 241; Apéndice I I I . 
30. P U I G Y P U I G , pàg. 216 3 . 

31. Apéndice III . 
32. Ibídem. 
33. L E C o U T E U L X , V I I , pàg. 241; cf. Apéndice I I I . 
34. Ibídem. 
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intimaries que su vida no estaba garantizada si se atrevían a salir y que era 
preciso esperar a que la multitud agitada se fuera dispersando. El hijo del 
capitàn de la Vil la y algunos ciudadanos de nota les acompafiarían des
pués a su alojamiento. El mismo Bonifacio Ferrer se admiraba de cuàn 
poco se preocupaban de ellos los cardenales y prelados poco antes tan 
adictos a Benito X I I I . Nadie se atrevia a hablar con ellos ni a recibirles 
particularmente a conversaciones privadas. Sólo uno lo hizo una vez y 
eso con gran cautela, de noche y ocultamente. El complot contra los 
enviados de Benito X I I I era riguroso y eficaz35. 

Los embajadores, bajo el peso de tales amenazas, ya no se atrevieron 
a exponer siquiera el objeto de su misión. Pidieron ver el texto del con-
venio y, sin poder ver el proceso contra su senor, se retiraron así que la 
multitud agolpada alrededor de san Martín se hubo disuelto, protegidos 
por la fuerza pública, pero sin atreverse a montar a caballo por temor a 
ofrecer demasiado blanco a la ira de los manifestantes36. 

A l dia siguiente, 15 de junio, apenas iniciado el conclave, los emba
jadores de Benito X I I I , secrete et cautelose salieron de Pisa burlando la 
vigilància de Simón de Cramaud, «qui dicebtur Patriarcha Alexandrinus» 
—anota Bonifacio Ferrer 3 7—, a quien se había confiado la guardià de las 
puertas de la ciudad, con la consigna de que nadie, y menos un eclesiàs-
tico, saliera de allí sin su consentimiento y billete 3 8 . 

Salidos de Pisa, intentaron cumplir mas airosamente otro punto de 
su comisión: presentarse a Gregorio X I I o al concilio de Friul por él 
convocado, para negociar la paz y unión de la Iglesia. Gregorio X I I les 
había escrito en este sentido el 1 de junio desde Prattae, diòcesis de Con
còrdia39. Pero Baltasar Cossa, gobernador de Bolonia y futuro antipapa, 
Juan X X I I I , a quien pidieron salvoconducto, les mandó responder que con 

3 5 . L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 2 4 0 ; cf. Apéndice I I I ; A L P A R T I L , pàg. 1 9 2 . 

iQuién seria ese único que se arriesgó a recibir «a lo Nicodemo» a los embajadores 
de Benito X I I I ? i Tal vez el cardenal de Albano, el corresponsal de Bonifacio Ferrer? 
Morro, basado en ignoro qué documentos, afirma que fue el cardenal de Chalent 
(cf. O. c, pàg. 8 1 ) , aunque estimo que se trata de dos entrevistas distintas, por cuanto 
el innominado cardenal les recibió arrosrrando las iras de los partidarios del sínodo 
de Pisa, y el de Chalent mas bien fue visitado por los legados de Benito X I I I , quienes 
le echaron en cara su defección y felonía. 

36 . P U I G Y P U I G , pàg. 2 1 7 . 

3 7 . Apéndice I I I . 
3 8 . Ibídem; cf. P U I G Y P U I G , pàg. 2 1 7 . 

39 . L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 2 4 3 . 
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salvoconducto o sin él, si caían en sus manos les haría quemar vivos 4 0 . 
En vista dè lo cual, no intentaron otros encuentros unionistas para los 
cuales estaban plenamente autorizados41, y se encaminaron a Barcelona 
en cuyo trayecto se enteraron de que el 26 de junio era elegido el Carde
nal de los X I I Apóstoles, Pedró Philarghi, que tomó el nombre de 
Alejandro V. 

La misión de dom Bonifacio Ferrer y demàs delegados de Benito X I I I , 
no pudo significar fracaso mas rotundo. Y no ciertamente por falta de 
intención y celo en los componentes de la legación. La Asamblea de 
Pisa, bajo un gran aparato de legalidad, había decidido no oir a los 
embajadores de Gregorio X I I ni de Benito X I I I , y no hubo posible inte-
ligencia. Las dificultades de obtener salvoconductos, primero, y la lentitud 
con que les forzaron a realizar su camino a Pisa, después, no tendían a 
otra cosa. 

b) Pisa y fray Francisco de Aranda 

Fray Francisco de Aranda, el donado de Portaceli, amigo del rey de 
Aragón y consejero inseparable de Benito X I I I , no estuvo personalmente 
en el sínodo de Pisa. Pero el sínodo de Pisa se preocupo de él. Se preocupo 
de él —repetimos— y lo envolvió en la acusación de nigromancia lanzada 
contra Benito X I I I . Las deposiciones de los testigos son interesantes para 
sondear la opinión pública sobre el enorme influjo que atribuia a Fran
cisco de Aranda sobre Benito X I I I . Puig y Puig le califica de uno de los 
mas íntimos confidentes. En la deposición de Gi l , obispo de Fréjus, se 
dice que «ipse Franciscus [de Aranda] totaliter videtur regere ipsum 
Benedictum» 

La acusación de nigromancia hecha a Francisco de Aranda se basaba 
en «que diz le había anunciado en Provenza la muerte de Felipe el Atre-
vido el mismo dia que el Príncipe expiraba en Halle, en el Bravant» i 3 . 
La verdad de este vaticinio —que la opinión pública de la cúria atribuyó 

4 0 . Apéndice I I I . 
4 1 . Ibídem. 
4 2 . P U I G Y P U I G , pàg. 2 1 4 . 

4 3 . I D . , ibíiem. 
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a artes nigromànticas— se comprobó cuando, unos quince días mas tarde, 
llegó la nueva de las circunstancias de la muerte del Príncipe, coinciden-
tes en todo con lo predicho por Francisco de Aranda. 

Fray Antonio de Florència, franciscano, había oído hablar también 
de un gran nigromàntico que, al intentar, aunque inútilmente, evocar los 
espíritus, le respondieron al fin que estaban en número de siete en Gè
nova, adonde les había llamado Francisco de Aranda para servir a Be
nito X I I I " . 

De la inconsistència de estos cargos recogidos del arroyo y fundados 
tan sólo en un vergonzoso se dice, habla elocuentemente la circunstancia 
de que sus mismos autores no se atrevieron a hacer públicos los diez 
artículos adicionales, por lo que casi ningún autor contemporàneo los 
menciona. Por lo que a Francisco de Aranda se refiere, poseemos una 
carta que desde Barcelona le dirigió Diego Navarro el 4 de enero del 
aflo 1411, en la que precisamente hacen chacota de los nigromantesK. 

c) Pisa y la unificación de la Orden cartujana 

Mientras tanto, el deseo de la unificación de la Iglesia de Cristo ha
bía derivado, entre los cartujos, al vehemente anhelo de la unidad de la 
Orden, escindida en las dos obediencias papales46. En consecuencia, a la 
noticia de la convocación de un Concilio en Pisa, ambas partes convinie-
ron atenerse a lo que en él se decidiese47. Y para ello enviaron como 
delegados a Pisa a dom Juan de Griffenberg, prior de Vauvert (París) y a 
dom Juan Tirell i , prior de Bourg-Fontaine, Visitadores de la Provincià de 
Francia48. A estos dos delegados por la Orden en Francia, elegidos en el 
Capitulo general (mayo de 1409), del que dom Bonifacio Ferrer estuvo au-
sente", se afiadió mas tarde un tefcero —también en nombre de los 

44. I D . , ibídem, pàg. 214 3 . 
45. I D . , Ibídem, pàg. 214 3 y apéndice núm. L X X X V I , pàg. 534. 
46. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 237; L E M A S S O N , pàg. 310, 10. 

47. ID., ibídem, pàgs. 230 y 236. 
48. ID., ibídem, pàgs. 230, 238 y 258. Le Masson (pàg. 310, 12) afirma que 

estos diputados en Pisa fueron enviados a petición de dom Esteban Maconi, General 
de los cartujos urbanistas. 

49. L E C O U T E U L X , pàg. 238. 
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Padres franceses50—: dom Domingo de Bonafé, prior de San Bartolomé 
de Gènova 5 1, natural de Badalona (Espafia)52. (La Cartuja de Gènova jun-
to con la de Cazottes, se había pasado en 1407 a los clementinos, seguida 
en 1408 por las cartujas de Pisa i Albenga 5 3). Los tres delegados cartujos 
en Pisa firmaron a nombre propio y en representación de los cartujos 
clementinos las Actas del sínodo de Pisa54. 

La misión de estos delegados cartujanos era cerciorarse de la legalidad 
de lo actuado en Pisa e informar a su debido tiempo al Capitulo general. 
Caso de observarse un procedimiento legal, dicho Capitulo se adherería 
a las decisiones tomadas en Pisa. A los comisionados se les conferían 
plenos poderes para tratar en Pisa de la unión de la Orden 5 5 . 

Los cartujos urbanistas, guiados por su ilustre Prior general dom Este
ban Maconi, adalid de la unión de la Orden 5 6 , también destacaron a Pisa 
sus diputados a quienes el Capitulo general urbanista de 1409 investia 
de plenos poderes, ratificando todo cuanto sobre la unión de la Orden 
concluyeran con los delegados clementinos57. 

Ahora bien: i cómo cumplieron su misión informativa los delegados 
clementinos? Morro —apoyado en ignoro qué documentos y en abierta 
contradicción con Le Couteulx 5 8 — afirma que de los dos priores — e l de 
París y el de Bourg-Fontaine— «uno no llegó a Pisa y el otro estuvo en-
fermo la mayor parte del tiempo que duró el Concilio» 5 S. El tercer dele-
gado, dom Domingo Bonafé, quedó tan poco convencido de la legalidad 
de lo actuado en Pisa, que se adhirió mas que nunca a Benito X I I I , 
quien mas tarde llegarà a nombrarlo cardenal6 0. 

Así las cosas, el informe de los delegados clementinos en Pisa no 
poseía gran valor: por lo poco informados y por la indudable disconfor-
midad de Bonafé. ,;Cómo se explica que los cartujos, en general, dieran 

5 0 . I D . , ibídem, pàgs. 2 3 8 - 2 3 9 . 
5 1 . ID. , ibídem. 
5 2 . Sobre la pàtria y demàs datos biogràficos de dom Domingo de Bonafé, véase 

mi estudio Los Cartujos espanoles y el Cisma de Occidente, todavía inédito. 
5 3 . Cf. L E C O U T E U L X , V I I , pàgs. 2 2 3 - 2 2 4 . 

5 4 . I D . , ibídem, pàg. 239¬
5 5 . L E M A S S O N , pàg. 3 1 1 , 12 . 

56 . L E C O U T E U L X , V I I , pàgs. 2 3 6 y 2 6 8 . 

5 7 . L E M A S S O N , pàg. 3 1 1 , 12 . 
5 8 . Cf. nota 54. 
5 9 . M O R R O , pàg. 5 1 . 

6 0 . Cf. P . D E F A R C O N N E T , DHGE., I X , 1 0 3 9 : Bonnefoy, Dominique de. 
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fe a lo actuado en Pisa a través de informadores no concordes y haciendo 
caso omiso de la relación del Concilio de Perpifiàn, enviada por el mismo 
Benito X I I I , y de las cartas que tanto de Perpifiàn como desde Pisa, les 
enviarà dom Bonifacio Ferrer? 61. 

Primero, hay que tener en cuenta la confusión de ideas reinante sobre 
lo actuado en Pisa que llevó a varones, por otra parte fervorosamente 
adictos a la Iglesia, a adoptar posturas contrarias al papado. Así, por 
ejemplo, el abad Ludolfo de Sagan, adalid de la Iglesia contra los husitas, 
defiende con fervor el paso, indudablemente ilegal, del sínodo de Pisa, 
contra diferentes ataques. Que el Concilio universal esté sobre el Papa 
le parece cosa probada6 2. Semejante confusión de ideas se manifiesta en 
una carta del anp 1408 escrita por dom Esteban Maconi 6 3 . El cartujo 
dom Antonio de Macis se hace eco de la falta de claridad sobre lo que 
pasaba en Pisa. N i él que se hallaba tan cerca de la Ciudad del Sínodo, 
en Lucca, se hacía una idea clara de las cosas: 

multa... pertranseo... praesertim quia diverso modo sonabant in ore 
personarum, licet tunc essem in Domo Lucae; sed veritas celabatur 
ut plurimum M. 

Segundo, el deseo grande por ver restaurada la unidad de la Iglesia 
y, con ella, la unidad de la Orden. U n eco de este vehemente anhelo de 
unión se percibe todavía vibrante en el exordio con que el analista cartu-
jano abre la relación de lo acaecido en el ano 1410: 

Annus salutis quadringentesimus decimus supra millesimum, In-
dictione tertia, insignis fuit ac celeberrimus apud Cartusienses prop-
ter novam totius fere Ordinis coniunctionem, et animorum ex schis-
mate iam ab annis triginta disiunctorum reconciliationem65. 

Todo esto explica la psicosis unionista que precipito las cosas, con 
el mejor de los deseos, pero sin una madura reflexión. Pues no bien 

61. M O R R O , pàg. 51. 

62. L . P A S T O R , Historia de los Papàs, I, 1910, pàg. 314. 
63- B . T R O M B Y , Storia critico-cronologica-diplomatica del Patriarca S- Brunone e 

del suo Ordine cartasiano, Nàpoles, 1773-1779, vol. V I I , caps. C L X X X I - C L X X X I I I . 
64. Apéndice I V . 
65. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 258. 
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recibida la información de los delegados de Pisa, urbanistas y clementinos 
se apresuraron a reunir sus respectivos Capítulos privados, para determi
nar y preparar las cosas en orden a la unión de los cartujos en el próximo 
único Capitulo general y prestar obediència como único verdadero papa, 
al papa de Pisa, Alejandro V. 

La información de los legados no era sòlida, es verdad, pero tenia 
visos de serio. Creían en la legalidad de lo efectuado en Pisa, que ellos 
no dudaron en refrendar con la prestación de obediència al nuevo papa 
en nombre de la Orden y con sus firmas al pie de las Actas conciliares. 
Habían conseguido entrevistarse con dom Bonifacio Ferrer y obtenido de 
él un documento promisorio de renuncia, bajo ciertas condiciones que le 
fueron prometidas6 6, y que no le fueron cumplidas, como luego veremos. 
Esto pareció a los superiores cartujanos suficiente base para entablar 
negociaciones unionistas m . 

A nnales de febrero de 1410, mediada ya la cuaresma, dom Esteban 
Maconi, General de los urbanistas, usando de la potestad que le otorgara 
el Capitulo general del aíío anterior 6 8, reunió en la cartuja de Mont-
Sainte-Marie, cerca de Argentina, en la Provincià cartujana del Rin, de 
reciente creación69, el Capitulo privado al que llamó a siete priores de 
su obediència. Como invitado, asistió dom Juan de Griffenberg —con 
otro p r i o r 7 0 — enviado por el Capitulo privado de la Grande Chartreuse 
y por los conventuales de la misma. Las conversaciones sobre la unión 
fueron breves, pues pronto se llegó a una inteligencia: Maconi, con 
asentimiento de los de su obediència, prometió abdicar de su cargo bajo 
la siguientes condiciones: 1. Que también dom Bonifacio Ferrer abdicarà 
o fuera depuesto (via de cesión o deposición); 2. Que se imponga a todos 
silencio en lo futuro sobre lo acontecido durante el cisma en ambas 
obediencias; 3. Que, una vez resignados ambos generales, el Capitulo 
sea presidido por el prior mas antiguo después del de Chartreuse; 4. Que 
en el próximo Capitulo general los definidores sean elegidos por igual 
de ambas obediencias (via compr ornis si); 5. Que la elección del futuro 

66. ID., ibídem, pàg. 275; Apéndice I X . 
67. L E M A S S O N , pàg. 312, 13. 

68. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 237. 

69- Se creó por decreto capitular de 1400 ( L E M A S S O N . pàg. 309, 9)-
70. Dom Le Couteulx sospecha que este «otro prior» fue dom Andrés de Vauvert, 

Prior de Dijon (Annales, V I I , pàg. 258). 
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Prior general la haga, por esta vez, no la comunidad de la Grande Char
treuse, sino el Capitulo general 7 1. 

Dom Juan de Griffenberg fue el encargado de llevar a la Grande 
Chartreuse estàs capitulaciones de los urbanistas, capitulaciones que la 
comunidad de dicha casa aprobó en su integridad, aclarando que la ce-
sión de su derecho estatutario de elegir ella al Prior general, era tan 
solo por esta vez y en vistas a una mayor firmeza de la ansiada unión 7 2. 

Una cosa extrana en este proceso unionista: las deliberaciones se 
inician y llevan a cabo sin contar para nada con el Prior general de los 
clementinos, Bonifacio Ferrer, y a espaldas suyas73. Las partes deliberantes 
son el Capitulo privado de los urbanistas, debidamente apoyado por los 
monasterios de su obediència, y la comunidad de la Grande Chartreuse. 
El Prior de París y Visitador de Francia sólo actúa como intermediario 
entre ambas partes pactantes. <<Qué valor podrà concederse a tales ges
tiones, acéfalas por parte de los clementinos? Los cartujos —en su afàn 
unionista— entran por la vidriosa via Concilií, que si no abocó a idén-
ticas consecuencias que las gestiones en pro de la unidad de la Iglesia, 
fue porque dom Bonifacio Ferrer no era Benito X I I I , y únicamente a 
éste hay que atribuir la prolongación en unos cuantos afios del cisma 
cartujano, que algunos historiadores de la Orden quisieran cerrar en Pisa74. 

Vuelto dom Juan de Griffenberg con la respuesta afirmativa de la 
comunidad de la Grande Chartreuse —no se habla del Capitulo privado 
que parece ya disuelto 7 5—, dom Esteban Maconi con su Capitulo com-
puesto de cinco o seis priores, se dirige a la Casa Madre, donde llega el 12 
de abril de 1410, ocho días antes de comenzar el Capitulo general, con-
vocado para el 20 del mismo mes. 

Mientras, urbanistas y comunidad de Chartreuse escribieron a dom 
Bonifacio Ferrer rogandole que renunciarà a su cargo de Prior general, 

71. Apéndice V ; cf. L E C O U T E U L X , V I I , pàgs. 258-259¬
72. Apéndice V. 
73. Apéndice I X . 
74. [Dom Cyprien B o U T R A I S ] , La Grande Chartreuse, París, 1950 9 , pàgs. 65-66. 
75. Dom Juan de Griffenberg es enviado «tum Capituli privati in Domo Maioris 

Cartusiae súper annum celebrati, tum Conventualium ipsius Matris Cartusiae nomine» 
( L E C o U T E U L X , V I I , pàg. 258). En las gestiones confirmatorias de las Capitulaciones 
urbanistas, para nada se hace ya mención del Capitulo (cf. Ibíd., pàgs. 259 y 261-262: 
Apéndice V ) . Da la impresión de que se había disuelto. i Delego su autoridad en la 
Comunidad de Chartreuse? No lo parece, y ésta actúa por cuenta pròpia, j Nueva fisura 
en las gestiones unionistas! 

7 4 



L O S C A R T U J O S D E L A C O N F E D E R A C I Ó N C A T A L A N O - A R A G O N E S A 

con el fin de proceder a la elección de único General de la Orden ya 
reunida. El esquema de Pisa va a cumplirse punto por punto. La respues
ta de dom Bonifacio no llegaba. Sin embargo, Bonifacio Ferrer había 
firmado su dimisión el 21 de marzo de 1410 y enviado con ella un 
procurador, quien, aunque con el tiempo justo, llegó oportunamente a la 
Grande Chartreuse76, donde se le esperaba con ansiedad, ya que la fecha 
del Capitulo se acercaba y no sabían a qué atenerse en ausencia de su 
Prior 7 7 . Dom Bonifacio ponia también sus condiciones al renunciar al 
cargo: 1. Que Maconi renunciarà realmente; 2. Que en la Orden se 
guardase la neutralidad papal hasta asegurarse de la legalidad de lo actua
do en Pisa. Ambas condiciones fueron aceptadas por el Capitulo general 7 8 . 

Hecho lo cual, el Capitulo convocado para el 20 de abril de 1410, 
se abrió con la elección de los Definidores, quienes, aprobadas las capitu
laciones para la unión 7 9 y admitida la renuncia de Bonifacio Ferrer y de 
Esteban Maconi, eligieron por unanimidad, como Prior general único, a 
dom Juan de Griffenberg, Prior de Vauvert y Visitador de Francia8 0. La 
unión de la Orden de «Magister Bruno», después de treinta y dos anos 
de escisión, venia a colmar el gran desideràtum de todos. 

Hasta aquí, las cosas procedían por un cauce de absoluta legalidad. 
Y todo hubiera quedado finalmente firme, de no haber precipitado una 
decisión que iba a acarrear molestas consecuencias y aún afectar de nuli-
dad lo que todos deseaban legal y estable. 

Entre los decretos emanados del Capitulo, se leyó el siguiente en pre
sencia de todos y con asentimiento simulado de algunos: «Ponemos en 
conocimiento de todas las persconas de nuestra Orden que, por unanimi
dad y de común acuerdo, el Capitulo General aceptó y acepta a Alejan-
dro V como verdadero Sumo Pontífice de la Iglesia universal...» a . 

i Qué verdad es que el hombre propende a aceptar como una realidad 
aquello que ardientemente desea! Aquellos buenos cartujos, en su deseo 
de la unión, creyeron con demasiada facilidad —nimis facile®— que 
Europa entera compartia su ingenuo optimismo. La cruda realidad les 

76. Apéndice V I . 
77. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 260. 

78. Apéndice I X . 
79. Ver el texto en el Apéndice V. 
80. Ver el texto del documento en el Apéndice V I . 
81. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 266. 

82. I D . , ibídem. 
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amargo muy pronto estàs primeras, prematuras, efusiones de alegria por 
la unión. 

Una cosa era unànimemente compartida por todos los cartujos: el 
gozo por la unificación de la Orden. En cuanto al procedimiento seguido 
para la consecución de tal fin, la unanimidad no era compartida ni siquie-
ra en el seno de los Padres Capitulares de 1410, pero ni aún de los mismos 
Definidores de esta reunión Capitular que, poco después, alguien —d o m 
Guillermo Lamotte, Procurador de la Grande Chartreuse— denominaria 
«anticapítulo» 83. N o a todos agrado, especialmente, la prestación de obe
diència a Alejandro V. Semejante decisión, precipitada, tuvo la virtud 
de confirmar a algunos cartujos en su adhesión a Gregorio X I I o a 
Benito X I I I . 

Por lo que a Gregorio X I I se refiere, es elocuente el testimonio de la 
Crònica de la cartuja de Montelli , contemporànea de los sucesos : 

In ipso Capitulo Generali dederunt obedientiam Ordinis prae-
fato Alexandro, quamvis -plores in Ordine tenerent in conscientia 
Dominum Gregorium memoratum PapamM. 

En 1412 el Capitulo General debió preocuparse de este movimiento pro-
Gregorio 8 5. 

El movimiento en favor de Benito X I I I tomó mayores proporciones. 
Dom Lamberto, prior de Villeneuve (Avinón) y uno de los definidores, 
Dom Juan Placentis, prior de Pierre-Chàtel y Visitador de Borgofia, dom 
Guillermo Lamotte, Procurador de la Grande Chartreuse y futuro sucesor 
de dom Bonifacio Ferrer, dom Guillermo de Montpensier y algunos 
otros, terminado el Capitulo, se dirigieron a Aragón. Ambos priores pu-
sieron a Benito X I I I al corriente de lo ocurrido en el Capitulo y entrega-
ron a un familiar del mismo Papa Luna copia de la dimisión de dom 
Bonifacio Ferrer, copia que no tardó en llegar a manos del Papa 8 t. 

La reacción de Benito X I I I no se hizo esperar. Bonifacio Ferrer que, 
a pesar de no aprobar lo actuado en la Grande Chartreuse, prefirió callar 

8 3 . Carta de dom Bonifacio Ferrer a dom Bernardo Zafàbrega, del 3 1 de julio 
de 1 4 1 1 . Cf. Apéndice X . 

8 4 . Cf: L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 2 6 7 . 
8 5 . I D . , ibídem, pàgs. 3 0 5 - 3 0 6 . 
8 6 . I D . , ibídem, pàgs. 2 6 7 y 2 7 5 - 2 7 6 ; cf. Apéndice I X . 
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«pro bono patis», fue durísimamente amonestado por Benito X I I I y 
obligado —no obstante haber buscado intercesores— a reasumir el cargo. 
Ausente dom Bonifacio de la Cúria papal —quizà en Portaceli— envióle 
dos bulas firmadas ambas en la Torre Desplà el 18 de junio de 1410: en 
la primera, Benito X I I I declara irrita la elección de dom Griffenberg, y 
obliga a dom Bonifacio a continuar en su cargo con todas las facultades 
que competen al General por estatura, costumbre o privilegio; y a los 
religiosos todos a que le presten la debida obediència87. En la segunda, 
teniendo en cuenta que la Casa Madre estaba en dominio sustraído a su 
autoridad, faculta a dom Bonifacio para que pueda celebrar Capitulo 
General en el monasterio de su elección8 8. Finalmente, cuando llegó a 
sus manos copia de la dimisión de Bonifacio Ferrer y por ella supo toda 
la verdad, Benito X I I I le escribió el 28 de noviembre de 1410 desde 
Tarragona obligàndole a reasumir el cargo y a ejercerlo no obstante la 
cesión89. Bonifacio no tuvo mas remedio que obedecer. Muy luego vamos 
a ver las protestas que se elevaron dentro de la cartuja ante dicha reasun-
ción del generalato y la apologia de dom Bonifacio Ferrer, que un inci-
dente provoco enseguida. 

De entre los Capitulares que vimos dirigirse a Aragón, después del 
Capitulo General de 1410, los dos priores, una vez informado Benito X I I I , 
se volvieron a sus respectivas casas. Dom Guillermo de Montpensier fue 
enviado a Vallparadís (Tarrasa), donde murió el 9 de agosto de 1411. 

Dom Guillermo Lamotte, Procurador de la Grande Chartreuse, no 
se dirigió a Aragón en calidad de partidario de Benito X I I I . Iba en fun
ciones de Procurador para resolver algunos asuntos de la Grande Char
treuse que dom Bonifacio Ferrer había dejado pendientes. Partidario deci-
dido y convencido de Alejandro V, en todas las partes por donde pasaba 
no dejaba de reprochar y desaprobar la conducta de dom Bonifacio al 
reasumir el generalato del que había abdicado, y aceptar la obediència 
de Benito X I I I , rechazando a Alejandro V, pontífice legitimo según él 
creia. Incluso llegó a redactar un Memorial dedicado a dom Bernardo 
Zafàbrega (Valdecristo). Dom Bonifacio redacto de un tirón un verdadero 
tratado de Schismate Pisano, dirigido a dom Bernardo Zafàbrega, pero 

87. Ver Apéndice V I I . 
88. Ver Apéndice V I I I . 
89. E . M A R T E N E - U . DURAND, Thesaurus novus anecdotorum, t. II París, 1717, 

columna 1533. 
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respondiendo al Memorial de dom Lamotte. Està fechado el miércoles, 
dia 7 de enero de 1411 y consta de 140 breves capítulos. Su argumenta-
ción es simple: «el Sínodo de Pisa, cuyos bajos manejos v i y hube de 
soportar, es con razón denominado no Concilio, sino conciliàbulo; por 
lo que ni podia deponer al Pontífice ni poner otro en su lugar. Por lo 
tanto, Benito X I I I continua, como antes, siendo el Vicario de Cristo y los 
que siguen a Alejandro V incurren en la nota de cismàticos. Ahora bien, 
Benito X I I I , legitimo Pontífice, expresó su voluntad y me mandó que 
reasumiera el cargo de Prior General de la Grande Chartreuse con rodo 
lo que implica este oficio, tanto en lo espiritual como en lo temporal, 
como si no hubiera mediado cesión; etc. N i podia oponerme a los man-
datos del Sumo Pontífice ni lo intenté. Así que, lo mismo que Benito X I I I 
es el legitimo Vicario de Cristo, yo, aunque indigno y a la fuerza, soy el 
legitimo Ministro General de la Orden Cartujana» 90. 

Si dom Bonifacio eligió callar y no reivindico sus derechos, fue en 
aras de la paz y de la concòrdia cartujanas, pero plenamente convencido 
de que, incumplida la condición de informarse seriamente sobre el valor 
real de lo actuado en Pisa antes de sustraer la obediència a Benito X I I I , 
la elección de dom Juan Griffenberg estaba afectada de nulidad. Ésta no se 
sanearà hasta la espontànea renuncia de dom Guillermo Lamotte (9 de 
mayo de 1419). 

Dom Guillermo llegó a Valdecristo el 19 de junio de 1411, donde 
defendió con valentia la causa del Capitulo general de 1410, al definirse 
por el Sínodo de Pisa. Dom Bonifacio le respondió brevemente, pero 
mientras se dedicaba a solucionar los asuntos objeto de la visita de dom 
Guillermo, entregó a éste su tratado de Schismate Pisano que Lamotte 
retuvo por espacio de muchos días. El escrito de dom Bonifacio operó el 
milagro de convertir a dom Guillermo de proselitista ardiente del Sínodo 
de Pisa, en convencido defensor de la causa de Benito X I I I y de dom Bo
nifacio. Éste nos cuenta pareja transformación en una sabrosísima carta 
escrita a dom Bernardo Zafàbrega, en Valdecristo, el 31 de julio de 
1411 9 1 . Por ella nos enteramos de un detalle curioso. Dom Bonifacio 

90. L E C O U T E U L X , V I I , pàgs. 289-290. E l estilo tajante y cl corte de ideas desa-
rrolladas en este escrito, lo emparentan con el De novo sub schismate, que Ehrle resti-
tuyó a Benito X I I I (cf. P U I G I P U I G , pàg. 223), y en el cual colaboró —según L . 
J A D I N (DHGE, V I I I , 1 5 8 ) — dom Bonifacio Ferrer, como canonista. — E n el Apén
dice I X , damos un fragmento notable de esta autodefensa de Bonifacio Ferrer. 
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comunica confidencialmente a su corresponsal que él había con anterio-
ridad enviado a dom Guillermo parcialmente su opúsculo, que, caído en 
manos «illius Prioris Parisiensis intrusi in cartusia, statim occultavit, ne 
ad alicuius notitiam deveniret; volens se et alios in consueta caecitate et 
perfídia conservaré, et a veritatis notitia elongare» S1. 

La noticia vale todo un tratado y no necesita comentarios. La cuna 
de la duda minaba la aparente unión pacífica de la Orden, que mas que 
una autèntica unificación fue un simple campió de fronteras: a la obedièn
cia —o desobediència— ítalo-germana, sucede la espanola52. La verda-
dera reunificación de la Orden cartujana no se verificarà hasta la reincor-
poración de las cartujas hispanas y la renuncia de su General, precisa-
mente ese dom Guillermo Lamotte, sucesor de dom Bonifacio ( f 2 9 de 
abril de 1 4 1 7 ) el 9 de mayo de 1419 9 3, ya unificada la Iglesia —esta vez 
de verdad— en el concilio de Constanza con la convalidación del Con
cilio por Gregorio X I I , seguida de su abdicación, y la elección de Mar
tín V ( 1 1 de noviembre de 1 4 1 7 ) . 

Y nos preguntamos: <<qué parte tuvo la cartuja hispana en este con
cilio de la unidad? 

I I I . CONSTANZA ( 1 4 1 4 - 1 4 1 7 ) 

a) Constanza y la unidad de la Iglesia 

Durante el Capitulo General celebrado en la Grande Chartreuse en 
1 4 1 4 , los Definidores recibieron las letras encíclicas de Juan X X I I I , el 
Papa de Pisa, al que los cartujos —a excepción de los espafioles— obe-
decían, convocando a todos los prelados de las iglesias y monasterios al 
Concilio que debía reunirse en Constanza el 1 de noviembre de aquel 
mismo afio 1 4 1 4 . 

91. Ver Apéndice X . 
92. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 271. 

93. Cf. Ms. de Aula D e i : Apéndice X I V . 
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Como legados, los Padres Capitulares enviaron a dom Alberto Har-
husen, prior de Basilea y Visitador de la Alemania Inferior, y dom Ber
nardo de Benga, prior de Mont-Sainte-Marie M , ambos Definidores del 
citado Capitulo. A ellos se ariadió el Prior de Colònia, dom Roland 
de Luysteringen, Visitador de la Provincià del R i n 9 5 . Estos tres delegados 
debían representar en Constanza a dom Juan de Griffenberg y a toda la 
Orden Cartujana. Ademàs de estos tres legados oficiales, estuvieron pre
sentes en Constanza los cartujos dom Juan Placentis, prior de Pierre-
Chàtel y dom Godwino Comharius, prior de Diest, delegados de los 
príncipes Amadeo de Saboya y Antonio de Brabant, respectivamenteS!. 
La cartuja hispana no estuvo representada, como era de esperar, puesto 
que se movia en la òrbita de Benito X I I I , quien se negó a enviar legados 
a Constanza57. ^Por témer otro fracaso como el de Pisa? Tal vez. En 
todo caso ahora se mostro inflexible. 

Por la Vita Bonifacii nos enteramos, no obstante, que precedentemen-
te, en 1413, y sobre todo durante los meses de julio y agosto de 1414, 
el rey don Fernando de Aragón celebro en Morella conversaciones unio-
nistas con Benito X I I I , estando presentes los dos hermanos Ferrer, Boni
facio y Vicente, y fray Francisco de Aranda. Las conversaciones se pro
longaran por espacio de treinta días, durante los cuales le suplicaran al 
Papa Luna que fuera a Constanza o, mejór, que presentarà su dimisión. 
Todo en vano. Lo mas que lograron conseguir fúe convencerle de la 
conveniència de una entrevista con Segismundo en Niza o Perpinan, para 
tratar las condiciones de la renuncia. Como prueba de su decisión, Beni
to X I I I expedia el 15 de septiembre de 1414 un salvoconducto para la 
comitiva del emperador. La conferencia fijada para Niza, se trasladó a 
Perpifiàn y como fecha se senaló el 13 de agosto de 1415. 

Para apoyar la celebración efectiva de estàs conversaciones y evitar 
una marcha atràs, siempre posible en la fèrtil iniciativa de Benito X I I I , 

94. En las Actas de la X X Sesión del Concilio de Constanza, dom Bernardo 
firma como Procurador del Prior de la Grande Chartreuse ( L E C o U T E U L X , V I I , 
pàgina 357). 

95. Cf. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 398. 

96. L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 337. 
97. Pròpiamente Benito X I I I no envió legados al Concilio de Constanza, sino 

que destaco allí embajadores para tratar con Segismundo las condiciones de un mutuo 
encuentro en Niza, que luego se realizaría en PerpiSàn. 
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Amadeo de Saboya, a ruegos de Juan X X I I I , todavía no depuesto98, en
vio a la corte de Pedró de Luna y de Fernando de Aragón, al cartujo Juan 
Placentis. El legado de Amadeo, en lugar de convèncer a Benito X I I I de 
la necesidad de su abdicación, parece que fue por éste vencido y atraído 
a su causa. Pues le vemos aríos después asistir a los Capítulos de los 
cartujos hispanos adictos al Papa Luna 9 3 . Y con él y con fray Francisco 
de Aranda huyó de Perpinan al refugio de Peníscola1 0 0. N o obstante, el 9 
de mayo de 1419 firma un documento en calidad de prior de Pierre-
Chatel 1 0 1. 

Pues la reunión de Perpifiàn, si bien no sirvió mas que para afirmar 
a Benedicto «en sus XII I» , llegó a ser una realidad. Después de varias 
peripecias, el 17 de septiembre de 1415 hacía su entrada solemne el 
emperador, «acompafiado de brillante escolta de príncipes y caballeros, 
diez y seis prelados y doctores, y una comitiva de cuatro mi l ginetes, a los 
que se había unido la delegación del Concilio, presidida por el arzobispo 
de Tours, Jaime Gelu» 1 0 2. Allí le aguardaban Benito X I I I y el rey de 
Aragón con sus cortès respectivas, gran número de embajadores y prela
dos, dom Bonifacio Ferrer y su hermano Vicente 1 0 3. Las negociaciones 
iniciadas con buenos auspicios el 18 de septiembre, se prolongaron esté-
rilmente hasta el 13 de noviembre de 1415, fecha en que Benito X I I I , 
pretextando un complot, embarco en Colliure rumbo a su refugio de Pe
níscola, en companía —como sabemos— de los cartujos Juan Placentis 
y Francisco de Aranda. En Colliure recibió Benito X I I I la visita de su 
viejo amigo dom Bonifacio Ferrer, enviado el 28 de noviembre de 1415 
por Fernando de Aragón, para inducirle a la renuncia1 0 4. Todo inútil. Be
nito X I I I se hizo a la mar en dirección a Peníscola. Anclado en su refu
gio, hizo fracasar una a una todas las propuestas unionistas, lo que moti-

9 8 . Antes, por tanto, del 2 9 de mayo de 1 4 1 5 , fecha de su deposición en la X I I 
Sesión general de Constanza. Mejor, antes del 2 1 de marzo de 1 4 1 5 , fecha de la 
fuga de Juan X X I I I de Constanza, pues se supone que el ruego se efectuo durante 
su permanència en la ciudad del Concilio. 

99- L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 3 5 6 . 
1 0 0 . I D . , ibídem, pàg. 3 5 7 . 
1 0 1 . Ms. de Aula Dei. 
102 . P U I G Y P U I G , pàgs. 2 8 5 y 2 8 8 . 

1 0 3 . L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 3 5 6 ; P U I G Y P U I G , pàgs. 2 8 6 , 2 8 8 , 2 9 1 - 2 9 3 . 

104 . M O R R O , pàg. 8 3 . 
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vó la substracción de obediència por parte de Aragón 1 0 5, Castilla, Nava
rra, Armafiach y Foix. Esta grave resolución del rey de Aragón, el brazo 
derecho del Papa Luna, fue hecha pública en Barcelona el dia de la 
Epifania, 6 de enero de 1416, por medio de San Vicente Ferrer, quien 
desde esta fecha abandona definitivamente, junto con su hermano Boni
facio, la causa de Benito X I I I . En enero de 1417 les seguirà fray Fran
cisco de Aranda. La Cartuja de la Confederación se aparta oficialmente 
de Benito X I I I , si bien Francisco de Aranda intentarà todavía, desde 
Portaceli, reducirle a la obediència de Martín V, mediante una carta llena 
de ruegos y razonamientos1C6. 

A partir de esta fecha, los acontecimientos se precipitan: el 26 de 
julio de 1417 es depuesto, en Constanza, Benito X I I I , y el 11 de noviem
bre del mismo afio era elegido Martín V, el Papa de la unidad. 

b) Constanza y la unificación de los cartujos 

Elegido Martín V y sustraída la obediència a Benito X I I I , los cartu
jos espanoles pensaron en su reunifkación con el resto de la Orden, que 
había aceptado las decisiones de Constanza. Vuelto Bonifacio Ferrer a 
Valdecristo, celebro allí en 1416 el Capitulo General, cuyos decretos des-
conocemos. Probablemente se trataría el problema candente y actual de 
la unión. 

Y a la verdad, los ojos de todos los cartujos estaban fijos en Bonifacio 
Ferrer, en quien tenían puesta la esperanza de llegar pronto a la tan de-
seada unión. Su prudència y celo daban pàbulo a tales esperanzas. Estàs 
esperanzas recibieron un rudo golpe al morir dom Bonifacio el 29 de 
abril de 1417 sin lograr ver los resultados del Concilio de Constanza ni 
la reunificación de la Iglesia, por cuya causa había soportado tantos viajes 
y molestias. Benito X I I I se las arreglo por entonces para mantener a los 
cartujos hispanos en su obediència107. Por una bula mandó a los priores 

1 0 5 . E l autor de la Vita Stephani Maconi atribuye a Bonifacio Ferrer el mérito de 
haber movido a Fernando de Aragón a publicar el edicto de substracción de obediència 
a Benito X I I I ( L E C O U T E U L X , V I I , pàgs. 3 6 5 - 3 6 6 ) . 

1 0 6 . L E C O U T E U L X , V I I , pàg. 4 0 7 . 
107 . ID. , ibídem, pàgs. 3 8 1 y 3 8 8 . 
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espafioles y monjes de Valdecristo y de la Grande Chartreuse allí presen
tes, elegir un sucesor a dom Bonifacio. La elección efectuada en el Capi
tulo General iniciado el 8 de mayo de 1417 en Valdecristo, recayó en 
dom Guillermo Lamotte, antiguo Procurador de la Grande Chartreuse, 
del que ya hemos hablado. 

Dom Guillermo, inmediatamente de conocida la elección de Mar
tín V, se apresuró a trabajar por la reunükación de la Orden 1 0 8 . Pero la 
situación político-religiosa de Aragón retrasó algun tanto las gestiones 
en esta dirección. El Capitulo General hispano celebrado en Valde-
Cristo a partir del 2 de abril de 1418 autorizó a dom Guillermo para reu
nir sin demora a todos los priores caso de variar la situación de la Igle
sia1 0 9. La ocasión se presento al llegar a Espafia el legado de Martín V 
y mudar la actitud del rey de Aragón. Dom Guillermo reunió a los priores 
espafioles y a dom Juan Placentis, y de común acuerdo delego a los 
priores de Portaceli y de Valdecristo, dom Francisco Maresme y dom 
Juan San2, para que en nombre de toda la obediència cartujano-hispana, 
abdicasen ante la comunidad de la Grande Chartreuse, la dignidad del 
generalato y priorato de la Cartuja. Esta abdicación estaba condicionada, 
por deseo de los Padres espafioles, a la pròpia cesión de dom Juan de 
Griffenberg, ilegítimo Prior de la Grande Chartreuse por irregularidad 
en la elección, como vimos 1 1 0 . Clàusula que dom Guillermo anuló me-
diante instrucciones secretas dadas a los emisarios, por las que presentaba 
su dimisión pura y simple, sin pretender obligar a lo mismo a dom Juan 
de Griffenberg 1 1 1 . 

A l relatar estàs gestiones unionistas —esta vez defxnitivas— el ana
lista cartujano de nuevo adopta una entonación solemne: 

Christi Domini et Dei nostri decimus nonus qui volvitur annus 
post millesimum quadringentesimum, duodecima Indictione, Nostris 
ob perfectam Ordinis unitatem cessante Patrum Hispanorum defflen-
da separatione, memorabilis e x t i t i t m . 

1 0 8 . I D . , ibídem, pàg. 3 8 9 . 
109- I D . , ibídem, pàg. 4 0 8 . 
1 1 0 . Ver pàgs. 75 ss. 
1 1 1 . L E C O U T E U L X , V I I , pàgs. 4 0 8 - 4 0 9 . 
112 . I D . , ibídem, pàg. 4 2 4 . 
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Afortunadamente poseemos —escrita por dom Francisco Maresme— 
una tircunstanciada narración de los pasos dados por los legados espa
fioles, conservada en un manuscrito de la cartuja de Aula Dei (Zaragoza), 
al que parece referirse dom Le Couteulx 1 1 3. El documento va dirigido a 
los priores de la Provincià de Cataluna y a las cartujas de Castilla (El 
Paular, Las Cuevas) y narra las gestiones llevadas a cabo, en pro de la 
unión, por los referidos legados hispanos. 

Llegan a la Grande Chartreuse por la Epifania de 1419- Reunida la 
comunidad de esta casa en el claustrillo de la Recordación y después de 
los saludos de rigor, los procuradores hispanos dan lectura a la carta, 
fechada en Valdecristo el 12 de octubre de 1418, en que se les faculta 
para tramitar la unión de la Orden 1 1 1 . Acabada la lectura, los monjes de 
la Grande Chartreuse aceptan gustosos estudiar conjuntamente los medios 
màs eficaces para la unificación de la Orden, fijando lugar y hora para las 
conversaciones. A l cabo de algunos días y una vez presentada espontànea-
mente la cesión de ambos priores generales, se estimo que el asunto 
estaba bastante maduro. Cantada la misa del Espíritu Santo y reunidos 
nuevamente en el claustrillo de la Recordación, acordóse verificar la 
unión en un Capitulo privado. Pero a fin de que las gestiones fueran por 
camino seguro, y previo asesoramiento de peritos, se creyó oportuno con
sultar el asunto con el Papa Martín V. Los dos delegados hispanos, con 
unànime aprobación de la comunidad de la Grande Chartreuse, se diri-
gieron a la Cúria Romana portadores de un documento en que se exponía 
al Papa pormenorizadamente la situación de la Orden, suplicàndole co-
misionara al cardenal de Sant'Angelo para legalizar la situación115. A lo 
cual accede el Papa en un documento fechado en Florència el 24 de 
marzo de 14191 1 6. 

Retenido dom Juan Sanz en Roma por apremiantes asuntos, parte 
dom Maresme para la Gran Cartuja con los citados documentos, llegando 
a la Casa Madre el Jueves Santo, abril de 1419, donde da cuenta del 
favorable resultado de sus gestiones. Inmediatamente, convocado el Capi
tulo privado «súper annum», leídas las cartas apostólicas y maduramente 
considerados los pros y los contras de la doble renuncia de los generales, 

113. I D . , ibíàem, pàgs. 424-426. 
114. Ver Apéndice X I . 
115. Ver Apéndice X I I . 
116. Ver Apéndice X I I I . 
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dom Maresme —usando de las instrucciones secretas— presento la dimi-
sión de dom Guillermo Lamotte, sin exigir la de dom Juan de Griffen
berg, a quien, asimismo en virtud de los poderes recibidos, reconoció 
como único Prior General. Hecho lo cual, se declaro solemnemente la 
unión, unión que felizmente todavía perdura 1 1 7. 

Ocurría esto el 9 de mayo de 1419- La Orden Cartujana, siguiendo el 
ejemplo de Constanza, había íinalmente logrado su unidad. 

El Paular (Madrid) 

117. Ver Apéndice X I V . 
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APÉNDICE D O C U M E N T A L 

I 

Carta del cardenal de Albano a dom Bonifacio Ferrer. 

Reverendo ac religioso Patri Domino Cartusiae, amico nostro carissimo. 
Reverende ac religiose Pater, amiceque carissime: 
Audivi vos nuper ivisse Perpinianum ad Dominum nostrum Papam, quod 

cordi meo magnum gaudium attulit, aestimans et confidens in Domino prae-
sentiam vestram ibi fore plurimum fructuosam. Et quia istius tam longae 
tribulationis, attenta bona dispositione totius cleri et populi Christiani, seda-
tionis via divinitus videtur aperta; vos quem experientia probata scio a certo 
extirpandi schismatis et unitatis Ecclesiae fervidum zelatorem, ex abundanti 
cum sciam vos non indigere calcaribus, humiliter requiro et hortor, ut hoc 
sanctum piumque Dei negotium nullo modo velitis imperfectum dimittere, 
sed vestra familiari consuetudine apud divinam misericordiam devotis ora-
tionibus, et apud Dominum nstrum effkacibus rationibus et persuasionibus, 
ut vestrae circumspectae prudentiae fiendum videbitur, instaré velitis, ut tam 
praeparata matèria diabòlica arte et diversis astuciis non ruat incassum. Certi-
ficans vos quod Dominós nostros hic stantes, usque ad mortem invenietis 
paratos pro tam sancti operis complemento firmos, accensosque in huiusmodi 
prosecutione negotii. Et licet sciam me vestras literas non mereri, tamen si 
ultra meritum mihi dignamini scribere, beatum me existimabo. Excusa me si 
Domino nostro non scribo, quia scio quod aliorsum recipit verba mea. 

Recomendo me intercessionibus et Deo acceptis suffragiis vestrae bene-
volae charitatis. Saluta ex mea parte fratrem Vincentium germanum vestrum, 
amicum meum carissimum, cum quo utinam possem habere colloquium de 
praesenti. Conservet vos Altissimus ad eius sanctum servitium feliciter et 
longaeve. 

Scriptum Pisis die penúltima ianuarii 1409-

L E C O U T E U L X , V I I , 2 3 4 - 5 . 
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I I 

Decreto de los cartujos urbanistas por la unión (1409). 

Quia, proh dolor! nostris peccatibus exigentibus, magna in Ecclesia Dei 
surrexit tribulatio, de cuius sedatione necdum quicquam certi nos percepisse 
multum dolemus [...]. Cum autem non solum sanctae Ecclesiae, sed etiam 
sancti Ordinis nostri affectuosissime desideremus unionem, ordinamus, quod 
audita et promulgata unione Ecclesiae, Reverendus Pater noster Domnus Car
tusiae, sine notabili mora se disponat, et ad Domum Montis B. Mariae prope 
Argentinam nostri Ordinis accedat; convocatis ibidem Prioribus Ordinis 
nostri, quos idem Reverendus Pater noster duxerit advocandos, cum quibus 
celebraré possit secundum Statuta nostra Capitulum privatum. Ad quem lo-
cum etiam, si videbitur, aliqui de Patribus alterius obedientiae, qui ad hoc 
sicut et nos affectuose videntur inclinati, convocentur. Ibique Spiritu Sancto 
invocato, tractetur de sancti Ordinis nostri pacifica unione. Et quidquid ibi 
Reverendissimus Pater noster cum caeteris Patribus de hac matèria conclu-
serit, per totam obedientiam nostram roboris volumus habere firmitatem. 
Quod si supradictum Capitulum privatum, et Domnus Cartusiae remaneret in 
loco ubi nunc est (nempe in Domo Seizensi), tunc eligimus Priores Domorum 
in Gyrio, Vallis-jocosae, Vallis Omnium Sanctorum et Montelli, qui si et 
quando necessitas requireret, possint cum Priore Cartusiae Capitulum priva
tum celebraré 

L E C O U T E U L X , V I I , 2 3 6 - 2 3 7 . 

I I I 

Fragmento del "De schismate Pisano" de dom Bonifacio Ferrer sobre lo 
actuado en Pisa. 

Dominus noster Papa —Benito X I I I — celebravit Concilium rite et iuri-
dice in villa Perpiniani, et multis illic decisis et expeditis, deliberatum fuit 
quod mitterentur solemnes ambaxiatores Pisas, non ut astricti vel ligati, sed 
ut saltem tractando si posset inveniri hic vel ibi aliquis modus unitatis Ec
clesiae; et ostenderent illis qualiter aliter ipsi facientes producerent novum 
errorem in Ecclesia; habentes plenissimam potestatem pro exequendo et 
complendo effectualiter quidquid esset necessarium pro vera unitate Ecclesiae. 
Et, cum dicitur, non fuerunt tempore assignato; istud erat impossibile quia 
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tam in dominio Franciae quam Provinciae, Januae, de Luca et de Pisa immi-
nebat eis periculum evidens personarum et bonorum. Ideo oportuit laboraré 
pro salyis-conductis obtinendis a tot dominis. Nec in Francia potuerunt ha-
beri nisi per medium Regis Aragonum qui misit nuntios suos; et data omni 
diligentia et habitis salvis-conductis ambaxiatores arripuerunt statim viam 
suam gradiendo celeriter et dietis continuatis. Et haec notificaverant illis de 
Pisis cum literis suis et nuntiis specialibus, iam antequam procederent ad 
aliquem actum. Ergo non stetit per eos sed per impedimenta adversariorum; 
et tamen cum toto hoc fuerunt Pisis per quatuor aut quinqué dies ante in-
gressum illorum conclavis. Et quamvis tam per se quam per medium solem-
nium ambaxiatorum Regis Arragonum, requirerent illos cum magna diligentia 
et instantiis geminatis quod audirent illos in publico, numquam tamen potue
runt obtinere. Sed loco audientiae dandae succedebant terribiles minae, terro-
res, impressiones, iniuriae et opprobria tam contra eos quam eorum familiam, 
detrucidando eos, et tradendo igni et similia, quae essent Iongissima et tae-
diosa si hic singulariter exprimerentur. Ideo tam propter eorum notorietatem 
quam quia súper iis extant publica Instrumenta, hic latius explicari omittun-
tur. In tantum ut in una congregatione ubi fuimus et ubi credebamus audiri 
saltem ad partem (sicut fuerat data spes), ubi erant decem vel duodecim car-
dinales, loco pacificae audientiae fuit tanta commotio et seditio contra nos, 
nulla causa in nobis praecedente, quod i l l i cardinales et quidam dictus Ma-
rescalus curiae dixerunt nobis patenter: Non possumus nos vos defendere ab 
istis periculis, vos videtis. Addentes subsequenter: Non recedatis hinc quous-
que omnes recesserint, propter evidens periculum personarum vestrarum. Et 
sic aliquantulum dispersis illis seditiosis, oportuit quod potestas, et capita-
neus vel eius filius loco sui, et aliqui nobiles cives cum suis apparitoribus et 
servientibus sociarent nos usque ad hospitia nostra peditando tamen, quia 
non fuimus ausi equitare sicut veneramus, ne lapidaremur sicut videbamus 
paratum. Nec aliquis de Dominis Cardinalibus antiquis amicis nostris et 
Praelatis audebat nobiscum loqui, nec recipere aliquem de nobis in suis do-
mibus ad colloquium quodcumque, nisi semel unus, sed caute in tenebris et 
occulte. Inierant enim, conspiraverant et coniuraverant quaedam captiosa 
capitula, pacta et colligationes cum Domino Florentinorum, plena et respersa 
tot insidiis et machinationibus, quod quidquid diceremus et ad quamcumque 
partem nos verteremur, eramus in periculo personarum et bonorum, non 
obstantibus salvis-conductis quibuscumque. Et nisi quia fuimus per quem-
dam civem florentinum de societate De Libardi, qui creditur quod moveretur 
ex hoc ne societas sua perderet bona quae habebat in magna quantitate in 
terra Regis Aragonum, avisati et incautati, procul dubio in eorum insidias et 
per eos excogitata capitula et pericula (cum nostra plena innocentia) eviden-
tissime cadebamus. Dederant enim Florentini consensum et locum in illis 
pactis et captionibus capitalibus. Et sic illis ingressis conclavem, oportuit nos 
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dictos ambaxiatores secrete et cautelose civitatem Pisanam exire, quia tunc 
imminebat vehementia periculi et timoris. Commiserant enim custodiam por-
tarum civitatis cuidam Simoni qui dicebatur Patriarcha Alexandrinus, ita ut 
nulla maxime ecclesiastica persona exiret civitatem sine illius voluntate et 
bulleta. Vide igitur tu nunc et considera qualem intentionem et propositum 
habebant ad veram unitatem Ecclesiae! quia nos ambaxiatores Domini Pa-
pae et eius generalis Concilií et omnium Regum et Principum nostrae obe-
dientiae, qui habebamus firmum propositum numquam redire ad propria 
quousque unitas vera et cum effectu obtenta fuisset, et ire ad Gregorium et 
ad omnes illos qui in iis opem, favorem, auxilium et consilium poterant dare; 
habentes súper his agendis, tractandis et perficiendis plenissimam potestatem 
et copiosissimas instructiones tam patentes quam secretas: parati nihilomi-
nus erant obligaré et ponere nos in vinculis... 

Et cum nos ambaxiatores disponentes ire de Pisis ad Gregorium pro trac-
tatu unitatis Ecclesiae, requirere fecimus cardinalem qui terram Bononiensem 
gubernabat pro securitate habenda, respondit: Dicatis eis quod vel cum se-
curitate vel sine illa, si illic eos possum reperire, ego tradam eos igni vivos 
concremandos. Contemplaré hic ergo tu si in toto orbe ab origine mundi us-
que nunc est, vel fuit, nec credo erit, natio, ritus vel secta, universitas, prín
ceps, iudex, genus, fideles, infideles, gentiles vel pagani, qui ambaxiatores 
maxime ad ipsorum instantiam et vocationem, ad eos missos etiam per capi-
tales et publicos inimicos, portantes et volentes referre blasphemias, diffida-
menta et bannimenta, vel alia quaecumque iniusta et odiosa, quae non àudie-
rint illos? O Congregatio Pisana! aut i l l i ambaxiatores Domini Papae et eius 
generalis Conciliï exposuissent et portabant utilia et accommoda pro unitate 
Ecclesiae sicut veraciter faciebant, et tunc non deberent respuere eos, sed 
amplexando extollere et laudare; aut irrationabilia, et tunc poterant repellere 
et reprobare: sed non audire eos, istud excedit omnem obstinationem huma-
nam. Et si dicis, iam ipsi sciebant quid portabant; dico tibi quod istud tràn
sit in dementiam, quia illud soli Deo competit, videlicet scire corda hominum 
et futura et secreta. Et nescis tu quod in similibus negotiis alia est potestas 
patens, alia secreta? aliqua sciunt duo vel tres quae caeteri socii forte ignorant. 
Et si aliqua alia fuissent necessària, misissent ad suos Dominós et statim 
habuissent. Quomodo ergo audiendi sunt i l l i qui dicunt quod sciebant omnia? 

Et hoc eodem modo vel simili repulerunt ambaxiatores qui venerant ex 
parte Gregorii, qui obligabant se cum maximis poenis quod facerent illic 
venire Dominum suum habita securitate et praeparatis quae erant pro ne-
cessariis verae unitatis praeparanda. 

L E C O U T E U L X , 2 3 9 - 2 4 2 . 
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I V 

Fragmento de dom Antonio de Macis, cartujo, sobre lo mismo. 

Cum esset cúria apud Lucam pro unione sanctae Ecclesiae, non solum 
unio, ut sperabatur, minime facta est, sed insuper cardinales irati propter 
creationem novam quorumdam cardinalium, recesserunt a summo Pontífice; 
et concordantes cum cardinalibus schismaticis congregaverunt Concilium in 
civitate Pisarum, habito adiutorio Florentinorum: et hoc, ut ferebatur, ad 
instantiam domini Baldassar Cossa tunc cardinalis Bononiae, et hoc absque 
consensu summi Pontificis et novi electi Imperatoris. Multa quidem in ipso 
Concilio gesta sunt, sed causa brevitatis pertranseo; praesertim quia diverso 
modo sonabant in ore personarum, licet tunc essem in Domo Lucae: sed veri-
tas celabatur ut plurimum. Convenerunt igitur cardinales, et deponentes ut 
potuerunt súmmum Pontificem, antipapam elegerunt, anno videlicet 1409, 
die 24 iunii, dominum Petrum de Gandia cardinalem tunc Mediolanensem, 
de Ordine Minorum, quem vocaverunt Alexandrum. Fuitque ille vir satis 
bonae famae magnaeque scientiae, ita ut tempore suo non esset eius similis 
iuxta communem famam. Sicque praefati cardinales dum vellent unionem 
Ecclesiae facere, ea divisione fecerunt ut trivisi esssemus. Nam aliqui seque-
bantur ipsum Alexandrum, alii antipapam, alii vero Gregorium. 

L E C O U T E U L X , V I I , 2 4 4 - 5 . 

V 

Capitulaciones para la unión de la Orden Cartujana. 

Nos fratres Joannes Vallis Sancti Petri, Joannes Vallis viridis, Joannes 
Montis Sancti Michaèlis, Leonardus Throni beatae Mariae, Henricus B. Ma-
riae in Hollandia; Lambertus Vallis benedictionis, Andreas S. Trinitatis pro-
pe Divionem, Henricus Cellae B. Mariae, Domorum Ordinis Cartusiensis 
Priores, praesentis Capituli generalis dicti Ordinis Diffinitores, notum faci-
mus universis praesentes literas inspecturis: quod cum propter schisma quod 
fuit in Ecclesia ab anno Domini 1378 usque ad modernum tempus, praedictus 
Ordo gravem passus fuerit scissuram diversis capitibus adhaerendo; nuper 
vero divinitus, ut credimus, inspirati fratres nostrae Ordinis praedicti, divisio
ne reiecta convenerunt in unum, Conventumque Domus Maioris Cartusiae 
requisierunt fratres i l l i , qui dudum ante Pisanum Concilium adhaerebant An-
gelo Corrario qui se Gregorium X I I faciebat appellari, ut consentirent et 
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admitterent ea quae continebantur in quadam cèdula dicto Conventui ab ipsis 
fratribus transmissa per venerabilem Patrem Domnum Joannem de Griffe-
mont, Priorem Domus Vallis viridis, cuius quidem cedulae tenor est talis: 
«Patres venerabilissimi, haec sunt puncta quae Patres partís nostrae ex parte 
totius nostrae obedientiae pro pacifica et charitativa unione Ordinis nostri 
sancti cum omni charitate et humilitate desiderant, non propter aliquem ty-
pum ambitionis vel superbiae, sed magis ad pacificandum infirmos et temp-
tabiles, atque pro maiori fomento mutuae benevolentiae. Primo, quod ex quo 
Reverendus Pater noster Dominus Stephanus liberrime exhibet se ad resig-
nandum quidquid iuris habet in Prioratu Cartusiae, Reverendus Pater Domi
nus Bonifacius similiter faciat, vel saltem si súper hoc ipsum recusaverit, 
absolvatur: quatenus videlicet eligatur unicum caput sancti Ordinis nostri, 
cui omnes personae utriusque obedientiae sine scrupulo conscientiae obedire 
possit. Secundo, quod pro vitandis tentationibus ac turbationibus àlias (ut 
timendum est) ab utraque parte verisimiliter orituris, imponatur silentium 
omnibus personis Ordinis ne unquam in posterum quisquam alium verbis vel 
factis súper matèria schismatis, vel súper his quae forte tempore schismatis 
minus ordinate hinc inde acta videntur, infestaré aut molestaré praesumat, et 
sub poena convenienti quam Capitulum generale proxime futurum dictaverit. 
Tertio, ex quo ambo Reverendi Patres Dominus noster Stephanus ac Domi
nus Bonifacius a Capitulo generali debent misericordiam obtinere, quod se-
nioris Domus post Domum Cartusiae Prior, Capitulo generali, quousque 
Prior Cartusiae novus habeatur, praesideat. Quarto, quod hac vice tot sint 
electores Diffinitorum de parte nostra quod de parte altera, et similiter tot 
Diffinitores partis unius quod partis alterius. Quinto, quod hac vice Conven-
tus Domus Cartusiae velit, propter Deum et maiorem charitatem fovendam, 
in hoc habere patientiam quod Prior ab eis non eligatur, sed per Capitulum 
generale constituatur seu Ordini praeficiatur; quod revera nobis, rebus se 
habentibus sicut pro nunc se habent, maxime expediré videtur pro celeriori 
et proniori obedientia ab omnibus fratribus partis nostrae ad Reverendum 
Patrem Domnum Cartusiae, modo quo praemissum est, Ordini praeficien-
dum». 

Qua quidem cèdula coram dicto Conventu Domus Maioris Cartusiae lecta, 
deliberationeque matura inter ipsos habita, responderunt eis per quamdam 
cedulam suam dicto Patri Priori Domus Vallis viridis traditam, dictisque 
fratribus per ipsum redditam, cuius cedulae tenor talis est: «Venerandissimi 
Patres: Lectis et consideratis articulis per vos traditis, exprimentibus desideria 
vestra súper his quae ad pacificam unionem Ordinis nostri facere possunt, 
placent Conventui Maioris Domus Cartusiae omnia expressa in dictis arti
culis usque ad penultimum inclusive. Súper autem ultimum articulum, quam-
vis àlias de iure communi, de Statuto Ordinis et consuetudine in dicta Domo 
specialiter et semper observata, ad dictum Conventum electio Prioris perti-
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neat, tamen pro bono pacis et sanctae desideratae unionis praedictae, attentis-
que causis in eodem articulo contentis, placet dicto Conventui hac vice de 
gratia speciali condescendere vestrae instanti et humili requisitioni; facta 
tamen protestatione quod hoc non praeiudicet in posterum Conventui dictae 
Domus, cum semper vacante Prioratus officio, electio Prioris solum et in 
solidum pertineat ad Conventum ipsum iuxta formam Statutorum; et quod 
de praedictis gratia et protestatione fiat litera sigillis Diffinitorum roborata, 
quae in Domo Cartusiae ad perpetuam rei memoriam remaneat et servetur». 

Praemissorum igitur consideratione nos cupientes omnium divisionum, 
scandalorum et turbationum occasiones auferre, laudamus, ratificamus et ap-
probamus conventiones et tractatus contentos in ambabus cedulis supradictis, 
suscepimusque hac vice duntaxat, onus et autoritatem electionis Prioris dictae 
Domus Maioris Cartusiae, salvis protestationibus per dictum Conventum fac-
tis, prout in dicta cèdula sua plenius est expressum. In cuius rei robur et 
testimonium sigilla cuiuslibet nostrum praesentibus duximus apponenda. Da
mm, sedente dicto Capitulo nostro generali in dicta Domo Maioris Cartusiae, 
die 20 aprilis, anno Domini 1410. Et ego frater Augerius monachus dictae 
Domus Maioris Cartusiae, nunc Diffinitor cum praenominatis Patribus Dif-
finitoribus praesentis Capituli generalis, quia sigillum non habeo, nomen 
meum propria manu hic subscripsi in testimonium praemisorum. 

L E C O U T E U L X , V I I , 2 6 1 - 2 6 3 . 

V I 

Aceptación de las renuncias de dom Bonifacio Ferrer y dom Esteban 
Maconi y elección de dom Juan de Griffenberg. 

Nos Diffinitores praesentis Capituli generalis, attendentes W . Patrum 
Domini Bonifacii Ferrerii et Domini Stephani de Senis humilem, instan-
tem ac perseverantem affectionem quam habent et exhibent: ille per literas 
manu propria scriptas et per procuratorem ad nos propter hoc specialiter 
missum, iste per vivae vocis oraculum, petentes absolvi officio Prioratus Car
tusiae sibi imposito, renunciantes expresse omni iuri, honori et oneri sibi 
quomodolibet pertinenti in dicto Cartusiae Prioratu; ad ipsorum supplicem 
requisitionem tam promptam tamque devotam, ipsos Dominós Bonifacium et 
Stephanum et quemlibet eorum a praedictis officio et onere dicti Prioratus 
Cartusiae absolvimus et liberamus, gratias eis agentes de laboribus per ipsos 
Ordini nostri impensis et de exemplis bonis et aedificatoriis quae specialiter 
in hac renuntiatione per eos facta relinquunt filiis suis. Rogantes omnium 
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bonorum Retributorem ut pro istis mercedem quietis perpetuae ipsis retri-
buere dignetur. Ut autem erga ipsos aliquid de eo quod in nobis est facia-
mus, plenum cum psalteriis monachatum cuilibet ipsorum proprio motu con-
cedimus, et confirmamus pro suis animabus post eorum obitum (quem Deum 
felicem faciat et beatum) per singulas nostri Ordinis personas persolvendum. 
Et praeficimus unanimiter, nullo discrepante, in Priorem Cartusiae, Reveren-
dum Patrem Domnum Joannem de Griffomonte olim Priorem Domus Vallis 
viridis; obsecrantes eum in Domino ut onus huius officii patienter suscipiat, 
Deo gratias referendo quod sub ipso unio nostri sancti Ordinis suum sortita 
sit effectum. Et si opus est, quod absit, sibi in virtute sanctae obedientiae 
iniungimus ut praefectioni consentiat memoratae. Si vero aliquid circa prae-
dictam praefectionem esset praetermissum, auctoritate privilegiorum nostro-
rum omnia supplemus; iniungentes omnibus personis Ordinis nostri ut 
ipsi tanquam vero Priori Cartusiae obediant reverenter. Insuper districtiori 
modo quo possumus, imponimus omnibus personis Ordinis silentium de ma
tèria schismatis, ne scilicet quisquam alteri, verbis, scriptis vel factis molestus 
sit súper his quae hinc inde fortassis minus placentia facta videntur; qui 
notabiliter contra fecerint sint in disciplina generali ad Ordinis voluntatem. 

L E C O U T E U L X , V I I , 2 6 3 - 2 6 4 . 

V I I 

Carta de Benito XIII a dom Bonifacio Ferrer obligdndole a reasumir el 
cargo de Prior de la Grande Chartreuse. 

Benedictus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Bonifacio Ferre-
r i i , Priori Maioris Domus Ordinis Cartusiensis, Gratianopolitanensis dioecesis, 
salutem et apostolicam benedictionem. 

Ad sacri Ordinis Cartusiensis statum et utilitatem, praesertim in his quae 
ad salutem concernunt animarum, nostrae diligentis considerationis dirigentes 
intuitum, ipsius Ordinis professores libenter praeservamus a noxiis, et ipso
rum animarum periculis quantum in Deo possumus obviamus. Nuper siqui-
dem te de mandato nostro pro negotiis arduis, concernentibus ecclesiasticam 
unitatem in Romana Cúria moram trahente, cum sicut accepimus tempus ce-
lebrandi generale Capitulum in Maiori Domo dicti Ordinis, Gratianopolita-
nae dioecesis, instaret de próximo; tu, celebrationi huiusmodi ex causis legi
timis commode non valens personaliter interesse, per certum nuntium tuas 
ad dictum Capitulum literas destinasti, per quas inter caetera, iuxta Constitu-
tiones dicti Ordinis et morem hactenus observatum, humiliter petiisti ut te a 
dicto Prioratu et eius onere, ac praesidentia et honore, quibus per huiusmodi 
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literas cessisti, et praefato nuntio cedendi et renunciandi simpliciter faculta-
tem concessisti, absolverent, et sibi ac dictae Domui de Priore alio provi-
derent; praesentatisque literis per dictum nuntium in Capitulo memorato, 
ad quod multi convenerant schismatici, et ab obedientia nostra et Ecclesiae 
praefatae substracti, huiusmodi tua cessione admissa, statim de facto ad eli-
gendum Priorem alium processerunt, ac quemdam Priorem Parisiensem ibí
dem praesentem in eorum praelatum assumpserunt, qui quidem Prior se 
schismaticis adiungens, ad obedientiam filii Belial, Petri de Càndia, in Sede 
Apostòlica violenter intrusi, una cum dictis schismaticis declinavit; licet 
nonnulli Priores et Monachi dicti Ordinis qui in dicto Capitulo interfuerunt, 
et alii qui in eodem non fuerunt praesentes, tacti de tanto scandalo dicti 
Ordinis dolore cordis intrinsecus, in nostra remaneant obedientia sicut prius. 
Verum quia obedientes isti, haesitantes an dicta electio (sicut praemittitur) 
facta de iure praecesserit, dubitant acephali remanere, a nobis humiliter postu-
larunt, ipsis et eorum conscientiis súper praemissis de opportuno remedio 
provideri. Nos itaque, consideratis praemissis, ad omnem haesitationis mate-
riam submovendam, electionem de Priore illo Parisiensi factam nullam esse, 
et nullis omnino viribus subsistere declaramus; ac Ordini praedicto, sicut 
tenemur ex debito providere volentes, te Priorem dictae Maioris Domus et 
ipsius Ordinis Generalem constituimus et ordinamus, et non obstantibus prae
missis, de novo creamus: dantes tibi in spiritualibus facultatem omnia illa 
perinde faciendi, ordinandi, disponendi et exequendi, quae ad Priores dicto-
rum Domus et Ordinis pertinent, tam de consuetudine quam de iure, quae 
etiam per dicti Ordinis Statuta, ac si dicta renuntiatio et alia (ut praefertur) 
attenta nullatenus precessissent; Prioribus, Monachis et personis aliis dicti 
Ordinis dantes harüm sèrie in mandatis, quatenus tibi ut eorum vero Praela-
to, tam in temporalibus quam in spiritualibus, in his quae ad officium tuum 
pertinent pareant et intendant, ac praestent obedientiam et reverentiam con-
suetas. Quocirca discretioni tuae per apostòlica scripta mandamus quatenus 
dicti prioratus onus ac praesidentiam suscipiendo, humiliter et devote com-
missum tibi officium, iuxta datam tibi prudentiam exerceas fideliter et uti-
liter ac eius curam et regimen in spiritualibus et temporalibus geras, sicut 
prius. Nos enim sententias quas rite tuleris in rebel·les, ratas et grates habebi-
mus et faciemus, autore Domino, usque ad satisfactionem condignam invio-
labiliter observari. Nul·li ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae 
declarationis, constitutionis, ordinationis et voluntaris infringere, vel ei ausu 
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem 
omnipotentís Dei, et beati Petri et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursu-
rum. Datum apud Turrim de Plano extra muros Barcinonis, 18 iunii, Ponti-
ficatus nostri anno X V I , anno a Nativitate Christi 1410. 

L E C O U T E U L X , V I I , 2 6 8 - 2 7 0 . 
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V I I I 

Carta de Benito XIII a dom Bonifacio Ferrer autorizàndole a celebrar el 
Capitulo General en la Cartuja de su elección. 

Benedictus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Bonifacio F e r r e T 

r i i , Priori Maioris Domus Cartusiae, Gratianopolitanae dioecesis, salutem et 
apostolicam benedictionem. 

Provida Sedis apostolicae circumspectio, personarum et temporum quali-
tate pensata, nonnulla de novo libenter indulget, quae subditorum quieti et 
animarum novit expediré saluti. Cum itaque ex Statuto et consuetudine in 
Ordine Cartusiensi hactenus observatis, Prior Maioris Domus Ordinis prae-
dicti, Gratianopolitanae dioecesis, pro tempore existens, súper reformatione 
dicti Ordinis et aliis necessariis generale Capitulum in dicta Domo consueve-
rat quolibet anno convocaré et in eodem Capitulo praesidere, tuque ad prae-
sens id facere commode nequeas, propterea quod Domus illa in partibus a 
nostra et Romanae Ecclesiae obedientia, inimico humani generis procurante, 
subtractis constituta, per schismaticorum violentiam occupatur: Nos volentes 
dicti Ordinis dispendiis obviaré, ac ipsorum professorum saluti, quantum 
cum Deo possumus, providere; discretioni tuae in Domo aliqua nostrae 
obedientiae eiusdem Ordinis quam ad hoc duxeris eligendam Capitulum ge
nerale praefati Ordinis convocandi, et in eo Diffinitores pro dicto Capitulo, 
etiam citra numerum consuetum, et in ipsius Ordinis Statutis expressum no-
minandi et constituendi, ac omnia et caetera statuendi, ordinandi et faciendi, 
quae tu et praedecessores tui in Capitulo dictae Domus Gratianopolitanae 
dioecesis praesidentes statuere, ordinare et facere consuevistis et potuistis, Sta
tutis et consuetudinibus ac privilegiis Ordinis a Sede apostòlica vel quibusvis 
aliis, quacumque autoritate et sub quacumque verborum forma concessis, 
etiamsi de illis et totis eorum tenoribus esset praesentibus specialis et expre
ssa mentio facienda, non obstantibus quibuscumque, plenam et liberam te-
nore praesentium concedimus facultatem. Null i ergo... Si quis autem... Da
mm apud Turrim de Plano, extra muros Barcinonis, 18 iunii, Pontificatus 
nostri anno X V I , anno a Nativitate Christi 1410. 

L E C O U T E U L X , V I I , 2 7 1 . 
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I X 

fragmento del "De schismate Pisano" de dom Bonifacio Ferrer, sobre su 
reasunción del Generalato. 

Miror quod Patres Cartusiae post praestitam obedientiam Papae Benedicto 
et antecessori illius Clementi per spatium triginta annorum sine ulla repug-
nantia, per solam suasionem sex aut septem Priorum Alemaniae, inconsulto 
et inscio suo Priore —dom Bonifacio— quem sciebant interfuisse Concilio 
Pisano, cuius gesta ipse optime noverat tan cito alium Pontificem secuti sint... 
Habebant i l l i Patres de Cartusia Praelatum indubium, et in his instructissi-
mum... In negotiis istis praesentis schismatis et divisionis, tantum audivit de 
iure et tantum vidit et scivit de facto, quantum unus solus homo qui hodie 
vivat in mundo; ita quod non oportet auditum incertum et dubium ab aliis 
de facto informari. Intervenit enim inter Papam et Cardinales in prima subs-
tractione obedientiae, tractando pacem inter eos per multos annos, ubi vidit 
et audivit hinc inde de matèria currenti quantum aliquis homo istius mundi, 
etiam interrogando Papam et Cardinales tam citra quam ultra montanos; 
seorsum etiam et in secreto, audiendo frequenter ab eis arcana verba quae 
non licet homini in publico loqui; tractavit etiam ista negotia per magnum 
tempus cum Dominis in Francia. Fuit in Concilio generali Perpiniani tan-
quam coactus, quia strictissime vocatus; fuit etiam in illa congregatione 
Pisana, tanquam unus de ambaxiatoribus Papae et totius Concili generalis et 
omnium Regum et Principum illius obedientiae. Et quamvis de iure non sit 
tantum avisatus ut expediret, tamen est Doctor talis qualis; nec ex toto, ut 
illis Patribus constabat, bestialis qui de his quae audierat ab aliis in iure pro 
istis negotiis poterat discernere, quantum unus imperitus sibi similis (...). 

Restat consequenter aliquid dicere súper eo quod vobis scriptum est, 
videlicet quod mea cessió, missa ad Cartusiam, fuit ab omnibus laudata et 
approbata et ego valde commendatus; et quod nunc retinendo nomen regi-
minis Generalis Ordinis vel Prioris Cartusiae absorbebitur tanta fama, tanta 
laus, tanta commendatio, et in nigredinem infamiae commutabitur. Videte, 
frater Bernarde, ego non sum camaleon qui vivit de vento et aere, ego non 
pascor talibus flatibus aurae; «de fum tot hom na prou de una golada» sicut 
dicimus vulgo in nostra lingua Valentina... Ego enim misi praedictam cessio-
nem veridico et simplici corde, (quia optabam valde liberari ab illo onere, 
ut multi veridices sciebant in secreto et publice), credens quod i l l i Patres de 
Cartusia complerent quod per literas mihi missas intimaverant, elegerant, 
laudaverant et adprobaverant, videlicet quod saltem remanerent in indiffe-
rentia, et mitterent aliquas personas Ordinis ad obedientias utrasque et infor-
marent se de veritate, et tunc possent se applicare sicut Deus ministraret eis; 
et de hoc sollicitavi eos in cessione mea praedicta cum d i x i : «Nec dicatur 
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inter vos, ego sum Pauli, ego sum Apollo; sed omnes dicamus: Nos sumus 
Jesu Christi». Sed videns eos sic se praecipitasse, quòrum acta et facta revera 
nulla erant, tamen àdhuc placuisset mihi summe, quomodocumque sive per 
occasionem sive per veritatem ab illo regimine liberari ex toto. Sed deducto 
ad notitiam Papae (non quidem per me, imo semper celaveram ne forte per 
aliquos impedirer) de quo, et forte non immerito, fui postea durissime incre-
patus; sed nescio per quos, ac etiam per Priorem Vallis benedictionis nostri 
Ordinis de Villanova, qui ut dicitur dedit copiam praedictae cessionis cuidam 
familiari Papae, quam portavit ad Curiam et ostendit multis, sicque finaliter 
devenit ad notitiam Papae. Qui ad instantiam quorumdam Priorum et perso
narum Ordinis in Cúria tunc praesentium, mandavit mihi absenti literas et 
bullas de quibus cum praesenti affixa mitto vobis copias. Et revera et sine 
ulla fictione suggesseram illis personis Ordinis de contrario, videlicet ut iuva-
rent me ad liberandum ex toto. Nam notifico vobis coram Deo quod nec in 
saeculo, nec in Ordine delectatus sum in regimine aliorum, nec delector. Imo 
quasi natuxaliter displicet mihi praesidere, et suppono quod partim veniat a 
natura quoniam mei non fuerunt dominati, tanquam de plebe humili et 
communi: ideo ex hoc immaculatus ero et emundabor a delicto maximo 
(...). Tamen quia Vicarius Christi mihi imposuit ut continuarem regimen so-
litum, sine Dei offensa notòria non poteram excusaré. Et si his àdhuc non 
satiantur aliter iudicantes, sinite illos, nam processus et vita electorum talis 
est, ut inter infamiam et bonam famam vitam transigant... 

L E C O U T E U L X , V I I , 272-277. 

X 

Carta de dom Bonifacio Ferrer a dom Bernardo Zafàbrega, destinatario 
del "De Schismate Pisano", sobre la "conversión" de dom Guillermo de 
Lamotte. 

Frater Bernarde: Noveritis quod postquam misi vobis praedicta, dictus 
frater Guillelmus de Mota fuit ad me in hac Domo Vallis Jesu Christi, die 
Veneris 19 iunii anni praesentis, pro expeditione quorundam temporalium 
Domus Cartusiae. Totus obstinatus et imbutus de erroribus suae consuetae 
perfidiae, excusans coram me, verborum multiplicatione, ea quae commiserant 
et perpetraverant in Cartusia adhaerendo i l l i Congregationi Pisanae, quam vo-
cabant Concilium Ecclesiae. Et ego post aliqua pauca tradidi sibi ad legendum, 
dum deliberarem súper his pro quibus venerat, praesentem Speculam, quam 
tenuit per multos dies; finaliter nullo inducente aut impellente nisi solo 
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SpLritu Sancto, cum abundantissimis lacrymis et singultibus venit ad me, as-
serens se enormiter errasse et alios erraré fecisse, et esse in statu damnationis, 
paratus sustinere vincula, carceres et mortem pro veritate nostrae fidei et 
credentia Domini nostri Papae summi Pontificis, Domini Benedictí X I I I ; 
obtestans publice et promittens quod si ante eorum Anticapitulum ista vidis-
sent, quod omnes fuissent antea mortui quam consensissent illis erroribus et 
falsitatibus adversariorum. Quamvis enim praedictum opusculum pro aliqua 
parte sibi misissem, tamen quia devenit ad manus illius Prioris Parisiensis 
intrusi in Cartusia, statim occultavit, ne ad alicuius notitiam deveniret; vo-
lens se et alios in consueta caecitate et perfídia conservaré, et a veritatis notitia 
elongare. Tàndem in nomine Domini dictus frater Guillelmus de Mota, die 
Veneris tertia iulii eiusdem anni, veniens ad me cum magna humilitate et 
devotione, et uberrimis lacrymis, petiit humiliter se absolvi et reconciliari, 
paratus recipere quamcumque poenam vel poenitentiam sibi imponendam, ac 
caetera facere et complere, etc.; et ego videns eius humilitatem et ferventem 
devotionem, adiurato potius per eum schismate publice et solemniter, de nun-
quam adhaerendo i l l i damnatissimo intruso Baltasari Coxa (vocato ab aliqui-
bus filiis diffidentiae joanni) vel suis complicibus, vel dare sibi vel suis se-
quacibus auxilium, consilium, seu favorem, verbo, vel facto, etc, absolvi eum, 
habilitavi, et dispensavi, etc, autoritate apostòlica, suspendendo eum ad tem-
pus a celebratione Missae, et quod esset Novitius; quodque cum magna 
humilitate et devotione recepit et implevit, et sic nunc reductus ad suum sta-
tum et locum, more solito in fervore devotionis perseverat. Ista scribo vobis 
ut gaudeatis, quia ovis quae perierat inventa est; orando Deum ut caeteros 
obstinatos iíluminet et ad viam veritatis reducat. Amen. Saluto omnes; orate 
pro me. Scripta in Domo Vallis Jesu Christi, ultima iulii , an. a Nativitate 
Domini 1411. Bonifacius Prior Cartusiae nunc per schismaticos occuparae. 

L E C O U T E U L X , V I I , 2 9 1 - 2 9 2 . 

X I 

Documento facultando a los dos procuradores hispanos para tratar de la 
reunificación de la Orden. 

Venerandissimo Patri in Christo donno Joanni in domo maiori Cartusie 
nunc administratori, ceterisque venerabilibus de conventu per transitum de
serti illius ad pascua vite tendentibus, humilis servus frater Guillelmus in 
provincià Cathalonie licet indignus Prior Cartusie nominatus, quod cum veie-
cundia scribo, sed matèria subsequens ut apparebit, pro hac vice ad hoc reti-
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nendum me compellit. In Redemptore nostro cum perpetuo gaudio debitum 
famulatum valere, ac diu desideratam pacem et ordinis unitatem. Súper con-
clusione et actitatis in Constància súper negotio universalis Ecclesiae, Reve-
rendissimi in Christo domini quatuor Cardinales qui hic remanserant cum 
ceteris prelatis huius regni; et adunato secum doctorum consilio, examinatio-
ne et deliberatione mature et diu digesta, finaliter pro serenitate tam suarum 
quam aliorum huius obediencie conscienciarum, elegerunt dominum Marti-
num Papam V. Qui in Constància in presencia ceterorum Cardinalium et alio
rum prelatorum, eorum electionem acceptavit. Et hac electione et acceptatione 
mediante, coram Reverendissimo domino Cardinali Pisano in partibus istis 
legato, omnes prelati huius regni obedienciam de mense augusti proxime 
lapsi prestiterunt sanctissimo Martino Papae V, eum recognoscentes verum 
et unicum Christi Vicarium. De cuius electione facta per dominós Cardinales 
et adhesione per ceteros prelatos, per litteras utrorumque veridice informati, 
confestim die secunda septembris, ex ordinatione precedentis nostri Capituli 
generalis, convocavi omnes Priores Ordinis huius obediencie ad primam diem 
octobris, comparituros in Domo Vallis Jesu Christi et audituros que de novo 
emerserant post Capitulum súper facto Ecclesiae; necnon ad ordinandum sú
per imminentibus et dependentibus ex eodem facto. Quibus comparentibus 
et súper his tractantibus, attendentes quod per dominós prelatos et nuncios 
missos a Constància cum Domino Rege Romanorum ad partes istas, ad trac-
tandum cum Domino olim Benedicto, ad instanciam Dominorum Regum 
Castell e, Aragonum, Navarre et comitum Fuxi et Armaniaci, prelatorumque 
suorum, gesta dudum in Pisis, fuerunt in Perpiniano ac deinde in Constància 
ut fertur expresse, aut saltim tacite per convocationem Concilií Constantini 
súper eodem facto, revocata. Considerantes preterea quod ab omnibus in 
iure peritis in hac obediència firmiter asseritur Concilium generale in Cons
tància fuisse legitime congregatum, necnon ibidem fuisse Ecclesiam catholi-
cam; ac iuste et rite depositum Dominum olim Benedictum; et subsequen-
ter constat fuisse electum ibidem Dominum Martinum predictum. De cuius 
electione, si inter apices litteratos aliqua foret hesitatio, per nostros et secun-
dum fidem quam tenuimus, nobis indubitatos Cardinales, per eorum scilicet 
electionem omnis dubietas de veritate electionis Domini Martini est sublata 
et eiiminata. Et ulterius quod omnes nostri prelati maiores et minores sic 
electum reputant et tenent verum Christi Vicarium. Ex his et aliis clarificati, 
omnique cessante scrupulo, tanquam obedientes prelatis nostris sic mature 
deliberatis, et eos insequentes, per gratiam Spiritus Sancti declaravimus nos 
debere eos sequi, et mandavimus per ceteras domos Ordinis huius obedientiae 
sic tenendum. 

Nunc igitur, Patres venerandi, cum vos in eadem fide preveneritis, quid 
vobis et nobis restat nisi cum omni devocione et zelo, festinatione et gaudio 
ad instar corporis universalis Ecclesiae, iam Deo favente, per connexionem 
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membrorum cum Capite, ipso summo Pontífice, reformati; Nos, id est, Ordi-
nem nostrum, membrum tantillum ipsius corporis Ecclesiae, in seipso simili
ter reintegrari, consolidari et simul uniré, sicut et cetere iam fecerunt religio-
nes, ne per cicatricem membri, totum corpus Ecclesiae deformetur. Ad quod 
faciendum, paterna et caritativa solicitudine per litteras venerabilis Patris 
Domni Prioris Vallis benedictionis nos prevenientes et invitantes, et idcirco 
tanquam Johannes cicius currentes; nos vero non intrante àdhuc ad nos dicto 
Priore, desiderantes hoc laudabile et salutiferum propositum priusquam vos 
tanquam Petrus effectualiter introire, elegimus Procuratores nostros, videlicet 
Porteceli et Vallis Jesu Christi Domorum Ordinis nostri Priores, et presen-
tium portitores, quos et mittimus ad tractandum vobiscum súper modo unio-
nis et reintegrationis Ordinis ad invicem. Quibus et cuilibet eorum in soli-
dum dedimus et per presentes damus licenciam et potestatem tractandi, 
concordandi et concludendi súper ipsa Ordinis nostri unione. Necnon et ef
fectualiter renunciandi nomine meo et de expresso consensu Priorum predic-
torum officio prioratus Cartusiae, sive in Capitulo privato per vos súper hoc 
confestim congregando, sive, si vobis melius videatur, in Capitulo generali 
subsequenti. Habentes ratum et gratum quidquid per eos súper hoc fuerit 
gestum et actum usque ad effectualem renunciationem inclusive. Qua renun-
ciatione per eos nomine meo facta, et per Capitulum privatum vel generale 
recepta, seu misericòrdia michi facta de dicto officio, dico more Ordinis pros-
tratus absens tanquam presens in ipso Capitulo culpam meam de omnibus 
offensis et negligentiis meis in dicto officio commissis, petens veniam et 
penitentiam michi imponi, et pro me misericorditer orari apud Deum, qui 
nos custodiat et conservet incòlumes usque ad introitum glorie sue. Amen. 
Indulgentes si personaliter non accedo quia etas vergit ad finem, et attenta 
mea debilitate et tanti itineris labore, non extimo me posse commode ad pre-
senciam vestrarum paternitatum posse pervenire. 

Damm et scriptum in Domo Vallis Jesu Christi Ordinis nostri, cum subs-
criptione manus mee ceterorumque Patrum Priorum predictorum cum aposi-
cione sigillorum, anno Domini 1418, die 12 mensis octobris in robur et testi
monium premissorum. 

Ms. de Aula Dei. 
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X I I 

Carta en la que los Cartujos piden a Martín V legalice la situación de 
su Orden. 

Beatissime Pater: Cum in Ordine Cartusiensi qui ex causa scismatis acte-
nus, peccatis exigentibus, in Dei Ecclesia vigentis, iuxta diversarum obedien-
ciarum illorum qui hinc inde pro Romanis Pontificibus se gerebat scisus 
extitit seu divisus, propter cessionem Angeli, Gregorii X I I , necnon deposi-
cionem Petri de Luna, Benedictí X I I I , ac Baltasaris, Johannis X X I I I , per 
sanctum generale Constanciense Concilium iuste factam, ac electionem cano-
nicam, gratia Spiritus Sancti accedente, de alma eiusdem Sanctitatis persona 
ad regimen universalis Ecclesiae subsecutam, ex, qua ipsa universalis Ecclesia 
evulso predicti scismatis laberinto, ad unitatem et reintegracionem penitus 
est reducta, per humiles et devotos filios Vestrae Sanctitatis, Franciscum Ma
resme Porteceli et Johannem Sanctii Vallis Jesu Christi, dicti Ordinis, Valen-
tine et Segobrice'ncis dioecesum, Domorum Priores, ac humilis et devoti vestri 
fratris Guillermi Prioris generalis in provincià Cathalonie et obediència dicti 
Petri de Luna, aliorumque Priorum et conventuum Domorum Ordinis et 
obediencie predictorum Procuratores cum sufficienti mandato, in Maiori Do
mo Ordinis, Gracianopolitanae dioecesis, personaliter constitutos, una cum 
devotis vestris fratre Johanne in alia obediència eciam Priore generali ac 
conventu eiusdem Domus, de modis et viis utilibus, accommodis et honestis, 
cum quibus post generalem reintegracionem corporis, Ordo ipse quantum-
cumque minimum Ecclesiae membrum existat, ad reintegracionem similem 
perducatur, habitus sit tractatus, ipsique utrinque concordes existant, eciam 
per cessionem utriusque, Guillermi et Johannis, iam libere ac sponte hinc 
inde oblatam, vel alterius eorumdem dumtaxat si opus fuerit, reintegracionem 
predicti Ordinis procuraré. Idcirco, ad omnium et singularum personarum 
dicti Ordinis et conscienciarum ipsarum pacem, et quietem Ordinis procu-
randam, dignetur Sanctitas vestra dicto Ordini concedere seu indulgere quod 
prefati Priores et Conventus iuxta datam eis a Deo prudenciam et dicti Ordi
nis Instituta, in generali Capitulo proxime celebrando, sive illo non expecta-
to, in Capitulo seu Conventu privato súper annum convocato, iuxta dicti 
Ordinis morem, id licite tractaré, concordaré'et concludere, ac per utriusque 
Prioris cessionem et per novam electionem, seu per alterius eorum dumtaxat 
cessionem et alterius no cedentis ac remanentis eorum omnium approbatio-
nem incorporationem, vel reelectionem faciendas prout eis secundum Deum 
sibi et dicti Ordinis statui melius viderint expediré, hoc eorum conscienciis 
penitus remittendo executioni totali deducere possint et valeant. Ita videlicet 
quod sive per utriusque sive per alterius eorum cessionem huiusmodi, reinte
gració concorditer fiat. Statim eo ipso quod sit facta, hac vice dumtaxat prop-
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ter casus specialitatem, censeatur et sit auctotitate apostòlica facta et appro-
bata, ratifkata et confirmata eciam cum suplecione defectuum si qui forsan ex 
iuris forma vel solemnitate non servatis servandis vel àlias, intervenerint in 
eadem. Et quod nichilominus eo ipso i l l i per cessionem utriusque eligendo, 
aut per alterius dumtaxat cessionem remanenti, censeatur data et atributa, 
eadem auctoritate, potestas et auctoritas plena, generalis ac libera et integra 
faciendi, dicendi, gerendi et regendi omnia et singula que tempore unitatis 
Ecclesiae veri et indubitati Priores generales dicti Ordinis facere, dicere, regere 
consueverunt ac potuerunt et debuerunt iuxta eiusdem Ordinis morem ac 
privilegia, indulta et concessiones apostolicas. Quibus quidem moribus, privi
legiïs, indultis et concessionibus necnon consuetudinibus et Statutis illius in 
futurum per hoc nullatenus preiudicetur; sed ea omnia et singula quòrum 
tenores hic habeat, e. s. pro sufficienter expressis, eidem Ordini semper salva 
et illibata permaneant. Non obstantibus omnibus et singulis supradictis, ac 
Constitucionibus et ordinacionibus apostolicis, et aliis contrariis quibuscum-
que. Et dignetur, e. s. negocium huiusmodi Reverendissimo in Christo Patri 
Domino Petro Sancti Angeli Diacono Cardinali per suas litteras expediendum 
committere, prout superius est petitum... 

Ms. de Aula Dei. 

X I I I 

Carta del Cardenal de SanfAngelo en L· que, en nombre del Papa, subsa-
na los -posibles defectos de lo actuado en la Cartuja durante el Cisma. 

Petrus, miseracione divina sancti Angeli Diaconus, sancte Romane Eccle
siae Cardinalis, administratorque perpetuus in spiritualibus et temporalibus 
ecclesiae Astoricensis, Venerabilibus et religiosis viris, nobisque dilectis in 
Christo, Maioris Domus Gracianopolitane dioecesis, aliarumque Domorum 
cartusiensis Ordinis Prioribus, et ipsius Maioris Domus conventui, aliisque 
monachis et fratribus, ceterisque personis eiusdem Ordinis ad quos presentes 
nostre littere pervenerint, salutem in Domino sempiternam, et presentibus 
huiusmodi fidem indubiam adhibere. 

Inter omnia quibus Romanus Pontífex in commissa sibi a Domino uni-
versali dominici gregis cura astringitur, zelus eum urget potissime animarum, 
ad quarum profectum possetenus procurandum, eo attencius debet intendere, 
quo ració ab eo pro ipsis debetur exactior omnium Conditori. Nuper siqui-
dem venerabiles et religiosos viros, Franciscum Maresme Porteceli, et Johan-
nem Sanctii Vallis Jesu Christi, Domorum dicti Ordinis Valentine et Sego-
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bricensis dioecesum Priores, nuncios et procuratores Generalis aliorumque 
Priorum et Conventuum omnium et singularum aliarum Domorum dicti Or
dinis infra obedienciam Domini Petri de Luna olim Benedictí X I I I nuncupati, 
consistencium, cum sufficienti, ut asserunt, potestate ad infrascripta deputatos, 
qui ad tractandum et concordandum de reintegracione et unione ipsius Ordi
nis, qui propter scisma pestiferum quod in Dei Ecclesia nostris affuit tempo-
ribus, a diu scisus fuerat, cum Priore generali alterius obediencie et Conventu 
Maioris Domus Ordinis huiusmodi, Domum ipsam adierant, ad Domini nos
tri Pape Martini V presenciam accessisse, sibique post pedum oscula beatorum 
et alia, que brevitatis causa exprimere subticemus, quandam súper negocio 
reintegracionis huiusmodi supplicacionis cedulam presentasse noveritis (tex
to de la súplica, Apéndice XII) . Qua quidem supplicacione attenta, prefatus 
Dominus noster vota supplicancium in hac parte eorum tanquam iusta, sancta, 
honesta et in nullo dictum Ordinem ledencia, quinymo personarum Ordinis 
animabus indubie profutura, merito commendans, volensque omnium et sin
gularum personarum Ordinis huiusmodi, et ipsarum conscienciarum pacem et 
tranquillitatem ac salutem animarum quantum potest cum Deo solicite pro
curaré, huiusmodi supplicacionibus inclinatus, Prioribus, Conventibus, Mona-
chis et Ordini predictis sui ex certa sciencia auctoritate apostòlica concessit 
et indulsit omnia et singula in preinserta supplicacione contenta, modo et 
forma quibus petita et expressa ibi existunt. Dans et expresse concedens pre-
fatis Porteceli et Vallis Jesu Christi nominibus quibus supra, ac predicto fratri 
Johanni in alia obediència Generali Prioribus et dicte Maioris Domus et 
Conventui aliisque Prioribus et monachis dicti Ordinis ad quos celebració Ca
pituli generalis vel privati secundum eiusdem Ordinis morem pertineat atque 
expectet, omnia et singula huiusmodi Ordinis reintegracionem concernencia, 
tractandi, concordandi et concludendi, ac concordata sive per utriusque Prioris 
maioris Ordinis iuxta tenorem dicte supplicacionis cessionem et novam elec
tionem sive per alterius eorum dumtaxat cessionem et alterius non cedentis 
sed remanentis eorum omnium approbacionem, incorporacionem vel reelectio-
nem, execucioni totali demandandi, et tàndem omnia alia et singula que in 
dicta supplicacione continentur, libere et licete faciendi plenam et liberam, 
auctoritate apostòlica, facultatem. Ita videlicet quod eo ipso quo reintegració 
huiusmodi concorditer, ut prefertur, facta fuerit, hac vice dumtaxat propter 
casus specialitatem, auctoritate apostòlica facta esse censeatur cum suplecione 
defectuum si qui forsan intervenerint in premissis non servando iuris formam 
vel solemnitatem, quos ex nunc pro tunc suppleri voluit et concessit, censea-
turque eciam i l l i qui per cessionem utriusque eligetur aut per alterius dum
taxat cessionem remanebit, ut prefertur, data et attributa esse, eadem auctori
tate, potestas et auctoritas plena, libera, generalis et integra, faciendi, dicendi, 
gerendi, regendi et exercendi omnia et singula que tempore unitatis Ecclesiae 
veri et indubitati Priores generales dicti Ordinis facere, dicere, gerere, regere 
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et exercere consueverunt, potuerunt et debuerunt iuxta ipsius Ordinis consti-
tuciones, concessiones apostolicas et privilegia sive indulta atque morem, 
quibus per hoc àlias nullum prefatus Dominus noster voluit imposterum 
preiudicium generari, sed ea in suo robore permenere. Súper quibus omnibus 
et singulis supradictis de speciali et expresso mandato ipsius Domini nostri 
Pape nobis facto oraculo vive vocis, presentes litteras per secretarium nos-
trum fieri et signari fecimus, nostrique sigilli maioris appensione muniri in 
fidem et testimonium omnium premissorum. Datum Florencie, die 24 mensis 
marcii, anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi 1419, Pontificatus vero 
prefati Domini nostri Pape, I I . 

Ms. de Aula Dei. 

X I V 

Relato de dom Francisco Maresme sobre la reunificación de la Orden car-
tujana después del Concilio de Constanza. 

Venerabilibus Patribus in Christo Prioribus ac Conventibus Domorum 
Ordinis cartusiensis in provincià Cathalonie, in qua eciam Castella includitur, 
constitutis: Frater Franciscus Maresme, Prior immeritus Domus Porteceli 
eiusdém. Ordinis, Salutem in illo qui est omnium salus. 

Et consulte ac seriose ad Dei gloriam et profectum Ordinis consummata, 
consultius ad animarum salutem ac aliorum notitiam et quietem seriosius ape-
rire. Dudum siquidem nos Johannes Sanctii Vallis Jesu Christi et Franciscus 
Maresme predictus Porteceli, Domorum Ordinis cartusiensis Priores, et Pro
curatores ad infrascripta electi, Maiorem Domum Cartusie Gratianopolitane 
dioecesis, intravimus de mense ianuarii proxime lapsi, circa festum Epipha-
nie, et incòlumes duce Deo. Ubi captata hora, totoque venerabili conventu 
dicte Maioris Domus in parvo claustro recordacionis uniformiter congregato, 
premissisque etiam ibidem per nos brevissimis et efectualibus salutationibus 
aliisque preambulis, nostri causam adventus succinte tangentibus, ad perfec-
tionem nostri procuratorii ilico procesimus, tenoris et continencie subsequen-
tis (siguen las credenciales del Apéndice XI). [Quo per venerabilem Conven-
tus Priorem] intellecto, ad nobiscum tractandum, concordandum et concluden-
dum, de modis et viis unionem et reintegracionem Ordinis amplectentibus, 
prefatus Conventus ardenti devocione, voluntate libera, executione promptis-
sima condescendit, assignando nobis locum et horam, ad predicta omnia et 
singula liberius peragenda. Dehinc per aliquos dies, eciam post cessionem 
utriusque Johannis et Guillermi predictorum ultroneo iam oblatam, in eisdem 
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tractatibus et viis utilioribus laborantes, finemque debitum imponere iam 
volentes, Paraclito Spiritu Sancto per Missam conventualiter celebratam pro 
prius devotissime invocato, iterum congregatis omnibus nobis in dicto parvo 
claustro recordacionis, cum magna caritate et spiritus unitate in vinculo pacis, 
cohoperante illo qui sua incomprehensibili bonitate in nobis bonum opus 
inceperat, fuimus nemine discrepante concordes, dare videlicet in Capitulo 
privato súper annum convocato, Ordini unitatem, reintegracionem et pacem, 
conscienciis serenacionem et quietem, et omnibus Ordinem zelantibus diu 
afectatum gaudium et solamen. 

Verum quia pro decenti stabilitate negocií, et perpetuitate concordie inter 
nos habite, sicut àlias deductum fuerat a peritis, omnino expediebat summe-
que erat necessarium, Dominum nostrum Papam consulere, eiusque decretum 
et auctoritatem in tam arduo et ponderoso negocio interesse. Ideo nos Johan-
nes Sanctii Vallis Jesu Christi et Franciscus Porteceli Procuratores prefati, cum 
assensu et pacifico beneplacito Patrum omnium de Cartusia, Curiam Roma-
nam adivimus, Dominum nostrum Papam Martinum V devocione supplici 
consulentes, et quandam supplicacionem totum Ordinis negocium tam impli-
cite quam explicite continentem, eidem humiliter presentantes, sueque eciam 
sanctitati provoluti genibus supplicantes quatenus iam dictum negocium Re-
verendissimo in Christo Patri Domino Petro santi Angeli Diachono Cardinali, 
per suas litteras expediendum committeret, prout hec et alia in eisdem litteris 
et supplicacione extensius continentur (sigue el texto de la súplica, dado en 
el Apéndice XIII). 

Post quarum quidem litterarum expedicionem, ego dictus Franciscus Por
teceli quam cicius a Romana Cúria recessi iter arripiens ad Cartusiam, socio 
meo Priore Vallis Jesu Christi predicto in dicta Romana Cúria pro nonullis 
aliis arduis negociis remanente. Et sic viam insequendo, die iovis sancta de 
mense aprilis ad Maiorem Domum Cartusie applicui, omnibusque Patribus 
dicte Domus negocium Ordinis per Dominum nostrum Papam bene et favo-
rabiliter esse directum exposui. Et tunc, iuxta superius concordata, celerius 
quo fieri potuit, Capitulo privato súper annum vocato, et in dicta Maiori 
Domo Cartusie congregato, premissisque ibidem oracionibus et precibus con-
suetis, predictas litteras Reverendissimi Domini Cardinalis et procuratorum 
perlegimus diligenter. Quibus quidem litteris sic diligenter perlectis, necnon 
eciam prout decuit exacta consideracione solerter inspectis, eodem contextu 
ad nostri omnium memoriam reducentes, tractatus, vias et expediencia toti 
nostro Ordini quarum fragilitas nostra videre potuit utilia et secura, que nu-
per antequam preinserta supplicacio prefato Domino nostro Pape presentare-
tur, inter nos per uniformem concordiam precesserant ut premittitur. Illisque 
tractatibus, viis et expedientibus, ac omnibus aliis et singulis que in premissis 
et circa ea que per nos fuerant attendenda diligenter attentis, et debita cum 
maturitate pensatis. Considerato permaxime quod si per utriusque Johannis 
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et Guillermi generalium Priorum dicti Ordinis nuncupatorum cessionem et 
futuram electionem imposterum faciendam, ad huiusmodi unionem seu rein
tegracionem pervenire deberemus, forte hostis antiqus qui non consuevit in 
similibus dormitaré, tanquam pacis emulus et bone operacionis turbator, in 
huiusmodi electione futura turbacionis et dissensionis scandala procuraret ut 
sic destituti consiliis et forsan per verborum ambages in pericula manifesta 
deducti et in profundum exicialis miserie per discidium iam demersi, obtruso 
pacis et tranquillitatis hostio, ad unionem obtinendam per diverricula dubia' 
et incerta aliorum quod absit pateret ingressus; idcirco ad scandala huius
modi et omnia pericula quae in hoc possent inimico procurante predicto, 
verisimiliter provenire penitus precavenda, Deum pre oculis solum habentes, 
indemnitati Ordinis providere volentes, pacem querentes ac fulti saniori 
consilio, unionem et reintegracionem huiusmodi necnon generalem, pacifkum 
et trànquillum dicti Orddinis statum pro viribus insectantes; post tractatum 
solemnem inter venerandissimum Patrem Dominum Johannem et Conven
tum ex una, necnon et me fratrem Franciscum Priorem prefatum, parte ex 
alia, ac maturam deliberacionem súper his habitam diligenter; ego frater 
Franciscus Maresme predictus, socio meo Priore dicte Domus Vallis Jesu 
Christi in remotis agente, iuxta potestatem michi, ut premittitur, attributam, 
qua solus et in solidum id poteram exequi et ad effectum perducere conclusi-
vum, ad pacem, unionem et reintegracionem prefati Ordinis procurandam, 
et pericula seu scandala huiusmodi evitanda, quacumque Johannis et Guiller
mi predictorum, seu alterius eorumdem ambicione dominatus seu carnalis 
amoris insana cupidine, odioque vel favore postpositis et seclusis, non vi nec 
dolo aut metu inductus, Prioratui generali prefati Ordinis Cartusiensis cui 
supradictus Guillermus in dicta obediència Domini Petri de Luna, Benedictí 
X I I I , ut premittitur, presidebat; sponte, libere, pure, simpliciter et de plano, 
absente tamen venerandissimo Domno Johanne predicto, in manibus dicti 
Capituli privati renunciavi, cessi, ac eciam resignavi. Et iuxta michi attribu
tam potestatem, me et partem nostram parti alteri ad Dei laudem reintegravi 
et univi; volens atque gaudens, quod Reverendissimus Pater in Christo Dom
nus Johannes prefatus remaneret, ac toto sic reintegrato et unito Ordini 
presideret. Quibus quidem renunciacione, cessione ac resignacione per dictum 
Capitulum receptis pariter et admissis, omnibus et singulis Prioribus ac Con-
ventibus supradictis, presencium tenore aperio et demostro, dictum Ordinem, 
grates Deo, reintegratum esse pariter et unitum. Dictumque Reverendissi-
mum Patrem Domnum Johannem Prioratui huiusmodi, olim in obediència 
Baltasaris, Johannis X X I I I , dumtaxat presidentem, per renunciacionem, cessio
nem, resignacionem, ac admissionem easdem, in eodem Prioratu generali Car-
tusiensi in toto sic reintegrato Ordine et unito, unicum, verum et indubita-
tum Priorem generalem Ordinis huiusmodi remansisse et remanere, illique in 
solidum presidere, sicut remanet et presidet in presenti. 
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Que quidem omnia et singula supradicta, propter bonum pacis et concor-
die, et brevem conclusionem in unione et reintegracione huiusmodi obtinen-
dam, sub speciali confidència et proteccione apostolice concessionis et licencie, 
necnon supplecionis omnium defectuum si qui forsan intervenerint in pre-
missis, iuxta predictam Domini Cardinalis litterarum seriem et tenorem 
penitus processerunt. Supplicans nichilominus humiliter velle michi ignosci, 
si tam in matèria quam in forma súper michi commissis erraverim, cum non 
sit potissime varius seu inopinatus negociorum considerandus eventus, sed 
intenció et propositum Ordinem offendere non volentis. Ceterum nos cartu-
sienses, quos penitencie salutaris compunctio, contemplandi studium, et regni 
celestis efectio, ne dum a secularium contubernio separavit, verum eciam ad 
instar anachoritarum sparsos hinc inde per vastas solitudines collocavit, pro 
tam immenso unionis et reintegracionis Ordinis beneficio iam obtento, omni 
cum devocione, toto corde, tota anima, et ex omnibus viribus nostris Altissi-
mo Domino nostro Jesu Christo quo ampliora possumus debita Iaudum preco-
nia et graciarum impendia refferamus, qui sua transcendenti bonitate dispersa 
congregat, congregataque in unum amplectitur et conservat. 

Acta fuerunt hec in predicta Maiori Domo Cartusie, Gracianopolitane 
dioecesis, die 8 mensis maij, anno Domini 1419, et in parvo claustro recorda-
cionis coram omnibus publicata, et quantum ad insertas litterarum cum suis 
originalibus in presencia dicti Capituli fideliter comprobata. Et scripta manu 
mei Francisci Maresme Prioris predicti, ad expressivam ostensionem consola-
torie veritatis, et futuram rei memoriam perhabendam, una cum subscripcio-
nibus Reverendorum Patrum Priorum capitulancium, et Capitulum privatum 
in dicta Maiori Domo Cartusie súper annum, cum Conventu eiusdem domus 
celebrancium et faciencium. Et sigillorum appensione Domorum Ordinis qui
bus presum, in robur et testimonium premissorum (siguen las subscripciones 
de cuatro priores). 

Ms. de Aula Dei. 
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N O R M E S M E T O D O L Ò G I Q U E S PER A L A REDACCIÓ 

D E L MONASTICON CATALONIAE 

El fet de saber que en alguna de les Setmanes d'Estudis Monàstics ha 
estat tractat aquest tema i que en el nostre Col·loqui es presenten també 
d'altres comunicacions sobre el mateix contingut, més que cohibir-nos, 
ens estimula a insistir sobre un punt que considerem essencial i previ per 
a qualsevol tasca que es vulgui emprendre. 

N o coneixem encara els valuosos treballs al·ludits*, però ningú no 
ens dirà que som temeraris si sostenim que no és possible que una sola 
persona pugui exhaurir la matèria. Perquè és evident que la confecció 
d'unes normes de metodologia científica, aplicades al nostre cas concret, 
ha de ser obra madura d'un equip. 

Així és, doncs, com nosaltres gosem de presentar aquesta aportació 
fragmentària i humil, proposant, en primer terme, que es creï una po
nència destinada a definir els objectius del Monasticon i a concretar la 
la seva execució fins als detalls més petits. Creiem que el temps que es 
perdi en aquest examen serà guanyat amb escreix evitant divagacions i 
repeticions inútils, així com també la manca d'enfocament de les direc
trius bàsiques. 

Per a la redacció de les normes, la ponència ha de recollir les expe-

* L'autor es refereix, entre altres, a l'estudi d'Eufemià Fort i Cogul, Sugerencias 
para un «Monasticon Catalauniae», publicat a «Yermo», I (1966), pp. 79-91, i a les 
comunicacions del present col·loqui, presentades pels monjos de. Montserrat, Josep 
Massot, Per una bibliografia dels monjos catalans, i Alexandre Olivar, Observacions 
metodològiques per a una història de la litúrgia monàstica a Catalunya, i pels his
toriadors Manuel R i u i Riu, Esquema metodològic per a l'estudi d'un monestir, 
i Amadeu-J. Soberanas i Lleó, Bibliografia de Santes Creus. 
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riències viscudes de casos semblants1 i les iniciatives dels especialistes i 
futurs col·laboradors, i ha d'estudiar, des del punt de vista crític, els tre
balls darrerament publicats, aquí i a l'estranger, sobre tema monàstic i 
sobre historiografia i metodologia generals. 

Com a resultat de l'examen, la ponència ha de redactar unes normes 
clares i concises, que facin referència a tota la problemàtica del Monasti
con, és a d i r : que precisin quin és l'objectiu formal que es proposa, l'a
bast que se l i vol donar i que assenyalin les regles de treball relatives a 
l'elaboració, redacció i presentació dels articles. Finalment, cal que, abans 
de fer-les públiques, s'apliquin «ad experimentum» a diferents casos con
crets, prou representatius de la casuística del Monasticon, per tal de do
nar-los validesa i evitar que, un cop les normes es posin en vigor, s'hagi 
de donar un pas enrera. 

Matisarem un xic els punts esmentats. No tenim la pretensió de defi
nir res. Sotmetem de bon grat les nostres suggerències als acords de la 
ponència i ens donaríem per satisfets amb tal que fos considerada útil 
una sola iniciativa nostra. 

1. A l nostre país mateix tenim els admirables precedents del Monasticon Catha-
lanum i de la Monestirologia del P. Jaume CARESMAR (1717 + 1791), i de l a Sacrae 
Antiquitatis Cataloniae Monumenta del P. Jaume P A S Q U A L (1736 + 1804), canonges 
premonstratencs de B e l l p u i g de les Avel lanes ( R . d 'ALÒS, Contribució a la bibliografia 
de Jaume Caresmar, en «But . de l a Biblioteca de C a t a l u n y a » , v. I V , 1917, pàgs . 28-36, 
i v . V , pàgs. 52-82; F. M A R T O R E L L , Manuscrits dels PP. Caresmar, Pasqual i Martí 
a la biblioteca del convent de franciscans de Balaguer, en «Estudis Univers i tar is Cata
lans» , v. X I I , 1927, pàgs . 178-240). I, més cap aquí , la magníf ica contr ibució dels dos 
volums de la Catalonia Monàstica (1927-1929), publicats per l 'abadia de Montserrat , 
en l a introducció dels quals es planteja u n p l a vastíssim per tal d'aplegar els materials 
destinats a fornir el gran edifici del Monasticon Catalonicum, que encara no s 'ha portat 
a terme. T a m b é p o d r í e m esmentar alguns intents de l'estranger, a més de les recopi
lacions de H . L . C O T T I N E A U , Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés 
( M à c o n , 1939, 2 vols.) i de F. V A N DER M E E R , Atlas de l'ordre cistercien (Par ís , 1965). 
Recordem, entre altres, els assaigs de M . C o C H E R I L , Le «Monasticon Praemonstratensen 
et le problème des sources de l'histoire monastique (en «Studia M o n à s t i c a » , 1, 1959, 
pàgs. 423-436), i de G . P E N C O , Aspetti e problemi del «Monasticon Italicumn (en 
« B e n e d i c t i n a » , 6, 1952, pàgs. 335-341), i l a magníf ica realitat de les obres de W . 
D U G D A L E , Monasticum Anglicum (Londres , 1846), R . H E N G G E L E R , Monasticon-Bene-
dictinum Helvetiae ( G i n e b r a , 1929-1956, 4 vols . ) , N . BACKMUND, Monasticon Prae-
monstratense ( A b a d i a de W i n d b e r g , 1949-1956, 3 vols . ) , i d ' U . BERLIÈRE, Monasticon 
Belge (Maredsous, 1890, 2 vols . ) . 
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Primera part 

NORMES METODOLÒGIQUES 

I —OBJECTE FORMAL DEL MONASTICON . 

Tots tenim «in mente» una idea, més o menys aproximada, d'allò 
que hauria de ser el Monasticon Cataloniae. Però, si ens posem a dis
córrer i a concretar temes, és evident que, malgrat que hi ha una base 
comuna, es dibuixen també divergències remarcables, que a l'hora de la 
redacció ens portaran per camins diferents. Per què no ens posem prè
viament d'acord? 

Els uns donarien més importància a les pedres de l'edifici, els altres 
als esdeveniments que marcaren una fita en el país, o a l'ordenació ca
nònica que regula les comunitats, o la cultura que aquestes van difondre. 
Cada un d'aquests punts toca un aspecte important que mereix de ser 
recollit, però és evident que ni l'art, ni la cultura, ni el dret, ni la fidel 
reconstrucció del pretèrit, ni la persona dels monjos mateixos no consti
tueixen el subjecte històric del Monasticon. 

El centre de les nostres preocupacions s'ha d'orientar vers la institució 
monàstica com a tal, concebuda com una forma de vida que cerca la 
perfecció evangèlica «extra mundum» i a través de la contemplació pura. 
La disposició i l'art del cenobi interessen, principalment, per tal com 
condicionen un medi exterior que facilita la vida contemplativa. N o po
dem estudiar tampoc el silenci dels monjos des d'un punt de vista pura
ment anecdòtic, sinó dins el context de la soledat, de I'«eremum», que 
integra un aspecte essencial de la vida monàstica. Altrament, correm el 
perill de desenfocar els conceptes fonamentals del nostre estudi. 

I I — CONTINGUT HISTÒRIC DEL MONASTICON 

U n cop posats d'acord sobre l'objecte del Monasticon, cal que escatim 
quin abast l i volem donar. 
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1. Extensió geogràfica 

En primer lloc, ens referirem a la qüestió de si hem d'assenyalar els 
seus límits geogràfics, basant-nos en un criteri lingüístic o en un criteri 
històric. Pel programa d'aquest Col·loqui sembla que ha prevalgut el 
criteri lingüístic, en establir que l'enunciat de «monaquisme a Catalunya» 
s'ha d'entendre «en el seu sentit més ample», o sigui, que comprengui el 
Principat, València, Illes Balears, Rosselló i Valls de Ribagorça. 

És una norma que no discutim. Només volem fer present que, de 
vegades, a la pràctica, serà difícil de voler-nos sostreure del pes de les 
lleis de caràcter històric, quan es tractarà de fundacions procedents de les 
altres terres transpirenenques que integraren la Confederació. El mateix 
direm dels benedictins i cistercencs del Principat que, en virtut de les 
congregacions establertes a principis del segle x v n , es veieren sempre 
més lligats amb els cenobis d'Aragó i Navarra 2 . 

2. Extensió temàtica 

El Monasticon haurà de comprendre, amb un criteri exhaustiu, tots 
els cenobis i cases dels quals tinguem notícia. El nomenclàtor dels articles 
es pot. estructurar alfabèticament, en forma de diccionari, sense cap di
visió, o bé classificar-se per ordes religiosos, congregacions i sexes. En 
aquest cas, h i haurà d'haver un capítol consagrat als monestirs dels quals 
es desconeix a quin orde varen pertànyer. El mateix direm referent als 
cenobis dobles. I també respecte de les cases inexistents, nascudes a causa 
de malentesos o falsificacions intencionades. Si s'adopta el criteri de pre
sentar els articles sota les divisions que esmentem, s'haurà d'afegir al 
final de l'obra un índex general de noms. 

2. És el criteri emprat pel Monasticon Catalonicum: «El nostre Monasticon, per 
l'extensió topogràfica, comprendrà els monestirs d'ambdós sexes fundats en territori 
de llengua catalana: Catalunya pròpiament dita, el Rosselló, Illes Balears i València. 
També hi seran inclosos aquells monestirs construïts en territori no català, però, que 
per haver format part de la Congregació benedictina catalana, els considerem com a 
nostres. Així Sant Joan de la Penya, Sant Victorià, Santa Creu de Jaca a l'Aragó; 
Santa Magdalena de Lumbier, a Navarra, etcètera». (Cf. «Catalonia Monàstica», v. I, 
1927, pàg. 15). 
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En el cas, molt repetit, dels cenobis que van pertànyer, successiva
ment, a ordes diferents, es poden seguir dos criteris: el de fer un sol 
article, que es posarà al lloc que l i pertoqui, segons la importància del 
tema, i , a més, una referència per a l'apartat secundari, o bé, el de fer 
un article per a cada orde. Quan es tracti de cases que foren poblades, 
successivament, per membres de sexes distints del mateix orde o d'orde 
divers, som partidaris que es facin articles a part. Tota casa «formada» s 

i «sui iuris» *, encara que sigui priorat o guardi dependència —de simple 
filiació— d'altri, ha de tenir el seu article propi ; les cases «no formades» 
i «non sui iuris», les granges i possessions, constaran dins de l'article del 
cenobi del qual depenen. Els índexs generals i particulars que han d'enri
quir l'obra, facilitaran la discriminació de cada cas. 

Respecte de l'extensió temàtica, se'ns plantegen diverses qüestions 
importants: 

a) En primer lloc, tenim l'afer de fixar el criteri dels ordes reli
giosos que el Monasticon ha de comprendre. Si acceptem com a vàlid 
el principi que la vida del monjo es troba constituïda per la lliure sepa
ració del món i per la contemplació, haurem d'excloure els ordes mendi
cants, malgrat les arrels profundes que tingueren i tenen al nostre país. 
Tampoc no podrem admetre els canonges regulars, per raó de la seva 
dignitat i ministeri, i menys encara els ordes militars, per causa del seu 
ofici i gènere de vida. 

Cal, doncs, que fent un examen serè dels fins i antiguitat dels ordes 
religiosos establerts a la nostra terra (Vegeu l'apèndix 1), fixem les regles 
que ens assenyalin, concretament, quines són les cases que han de fornir 
el Monasticon Cataloniae. 

b) Per altra banda, cal que establim el programa de les princi
pals qüestions que ha de comprendre la descripció de cada casa. Encara 
que tractarem aquest tema, d'una manera extensa, a la segona part d'aquest 
estudi, volem dir des d'ara, en poques línies, quina és l'orientació vàlida. 

Primerament, no podem oblidar que el centre de les nostres investiga
cions ve constituït per la institució monàstica, a la qual se subordinen els 

3. Cànon 488, 5. S'enten per «casa formada» la mansió religiosa en la qual 
habiten almenys sis professos, dels quals, tractan-se d'institut clerical, quatre han de 
ser sacerdots. 

4. Casa religiosa «sui iuris» és aquella que viu i es governa per si mateixa, i és 
independent d'altres cases i superiors. Casa «non sui iuris» és aquella que, a més dels 
superiors locals, depèn també d'altres superiors o d'altres cases del propi institut. 
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altres temes sobre la importància religiosa, cultural i social dels monjos 
i els monestirs. I que tant com el desenvolupament polític extern de la 
societat monàstica, ens interessa de subratllar la vida interna de les comu
nitats —els fenòmens de la vida monàstica—, és a dir, l'oració, la san
tedat i el treball dels monjos. 

c) Així mateix, hauríem d'escatir quina mena d'articles temàtics 
de caràcter general han de ser inclosos en el Monasticon; per exemple, els 
que es refereixen a les institucions i a ïorganització (observances, con
gregacions, federacions, etcètera) monacals, i els que pertoquen als fets 
religiosos, socials i polítics que afectaren la vida dels monjos, o a les 
obres amb les quals els monjos influïren sobre la història dels pobles. 

d) També s'ha de determinar si, a més de les cases i monestirs, 
el Monasticon ha de comprendre els personatges (viri il·lustres) de major 
relleu per a la història del monaquisme català, així com les fitxes de les 
obres anònimes cabdals. 

e) Per últim, és evident que el treball de conjunt haurà d'anar 
precedit d'un repertori que comprengui la bibliografia bàsica i les col·lec
cions de les fonts generals, així com també els còdexs i arxius comuna
ment esmentats pels col·laboradors. A més, s'haurà de considerar la con
veniència d'afegir, al principi, una introducció en la qual es donin a 
conèixer les dades fonamentals de la història de cada orde i els seus fins, 
i , al final, en forma d'apèndix, un vocabulari breu de termes monàstics. 

I I I — METODOLOGIA DE TREBALL 

És evident que una obra que ha de ser feta amb la col·laboració de 
molts i que pot durar anys, si es vol fer viable, s'ha de muntar sobre 
unes bases tan objectives com sigui possible. Per això és necessari establir 
un mètode que ens garanteixi la continuïtat i ens l l iur i de les servituds 
de la manca de temps i del subjectivisme. 

S'ha dit que en història tot està impregnat d'una coloració subjectiva, 
perquè cada document és per a nosaltres com un símbol que ha de com
pletar el nostre sentit intern 5 . Això és cert, i ací rau el perill més greu 

5. W . B A U E R , Introducció» al estudio de la historia (Barcelona, 1944), pàg. 122. 

114 



NORMES METODOLÒGIQUES 

dels historiadors. Per a fugir de la història narrativa i apologètica, i acon
seguir l'objectivitat, no tenim més remei que sotmetre la història a les 
lleis de la lògica, és a dir, a una fonamentació sistemàtica, a una línia 
científica de treball. 

És sabut que iniciatives semblants han fracassat per manca de col·la
boradors fixos, per manca de fonts i , sobretot, per manca de normes. Si 
examinem l'obra ingent i portentosa que iniciaren els premonstratencs de 
Bellpuig de les Avellanes6, per editar un Monasticon semblant al que 
aquí es proposa, s'endevina tot seguit que aquells es fixaren uns objectius 
massa amples, sense calcular les possibilitats i els límits d'una vida hu
mana; que distragueren l'atenció en temes diversos i que no h i hagué 
un equip que prosseguís el seu admirable recull. Tampoc no havien esta
blert un mètode de treball per als col·laboradors, puix que, si entre els 
mateixos premonstratencs —pares Caresmar, Pasqual i Martí— es com
prova una certa unitat; en canvi, a través dels documents transcrits per 
persones erudites o simples aficionats, hi ha una disparitat de criteris que 
aterreix. 

Totes aquestes consideracions, juntament amb una llarga experiència 
editorial, i , més concretament, en la direcció d'una sèrie prestigiosa de 
diccionaris de ciències eclesiàstiques7, ens han imbuït la idea de la neces
sitat de fixar unes normes de treball per als futurs col·laboradors. N o ens 
cansarem de repetir que la redacció d'aquestes normes ha de ser obra d'un 
equip. Per tal de facilitar la tasca, indicarem algunes de les qüestions que 
se'ns han ocorregut després d'una llarga reflexió. 

1. Programa de necessitats prèvies 

a) Establir el nomenclàtor de base dels monestirs. 
b) Fixar les normes per una classificació dels cenobis, segons llur 

importància monàstica. 

6. Cf. nota 1. 
7. Ens referim a la col·lecció de Diccionaris E L E , dels quals portem editats els 

següents: Diccionario de teologia dogmàtica ( l a edic. 1955; 2 a edic. 1963); Diccio
nario bíblica ( l a edic. 1959; 2 a edic. 1968); Diccionario de teologia moral (1960); 
i Diccionario mariano (1964). A més, tenim en preparació el Diccionario litúrgica; 
Diccionario de nombres de santos; Diccionario de cuestiones históricas; Diccionario 
de derecho canónico, etcètera. 
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c) Assignar provisionalment l'extensió que ha de tenir cada article, 
d'acord amb les normes precedents. Els col·laboradors podran depassar el 
límit assenyalat, amb tal que en justifiquin la causa. Igualment, els serà 
lícit d'afegir articles no previstos pel nomenclàtor, d'acord amb les nor
mes b i c, sempre que demostrin llur conveniència, o es tracti de monestirs 
desconeguts o de troballes noves. El comitè de redacció, posseït d'una certa 
elasticitat, ha de vigilar l'admissió d'articles nous i l lur extensió i pro
porció, per tal que no s'ultrapassin les previsions fetes. 

d) Cada article anirà signat per l'autor, se subjectarà a les divisions 
que s'estableixin i serà enriquit amb una selecta bibliografia pròpia. 

2. Criteris seguits per a l'establiment dels 
tipus històrics 

Cal que la ponència estudiï amb atenció la forma amb què han 
d'ésser configurats els articles, ja sigui establint divisions d'acord amb la 
matèria històrica o bé amb la cronologia. Les perioditzacions sempre són 
arbitràries i tenen el perill d'encaixonar d'una manera massa rígida les 
dades i els conceptes de l'investigador, però estem convençuts que, mal
grat aquests inconvenients, cal acceptar-les, amb una certa tolerància, per 
establir l'ordre dels fets. 

a) Si adoptem la divisió i articulació temporals —Edat Antiga, 
Mitjana, Moderna i Contemporània—, ens haurem de posar d'acord so
bre els límits de cada període, segons reclamen les exigències de la nostra 
matèria; car és evident que no valen les fites posades per a la història 
general. Tothom està d'acord amb nosaltres que per a la historiografia 
monàstica té més importància el concili de Trento (1545-1563) que el 
descobriment d'Amèrica (1492), data aquesta última que s'acostuma a 
posar com a partió entre les edats Mitjana i Moderna. 

b) En canvi, si s'acorda una divisió objectiva dels fets, en consonàn
cia amb els fenòmens de la vida espiritual monàstica, haurem d'establir 
els tipus històrics seguint la corba biològica del desenvolupament de les 
cultures, o sigui: 

Orígens 
Creixement 
Prosperitat 
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Decadència 
Renaixença 
Mort. 

c) Si en lloc d'un monestir es tracta d'un personatge, des del punt 
de vista de la periodització s'haurà de tenir en compte, més o menys, 
l'esquema que posem ací: 

Naixement 
Formació i estudis 
Nomenaments i ascensos 
Viatges i relacions 
Dades d'acabament i aparició d'obres 
Influència exercida 
Mort. 

Completarem més avall les síntesis sumàries que acabem de donar en 
els apartats a, b i c. En les biografies, després de passar per alt els fets 
no històrics, hem d'intentar d'explicar els homes a través del medi i 
d'oferir-ne, a més de la genealogia corporal, el llinatge psíquic. 

L'establiment dels tipus històrics, amb llurs divisions temporals i ob
jectives, comporta un acord previ sobre una colla de punts importants 
d'heurística i crítica històrica que enumerarem a continuació. 

3. Cronologia 

a) Adopció d'una cronologia general única per a la partició dels 
períodes. 

b) Establiment de criteris per a la reducció de les cronologies parti
culars al còmput general, etcètera. (Ens referim, per exemple, als estils 
de comptar pels regnats dels reis de França, per la Nativitat o per l'En
carnació). 

4- Fonts manuscrites 

a) Abans de començar la tasca concreta d'investigació, hem de fer 
un inventari dels principals fons monàstics, i el seu estudi s'ha de distri-

117 



J O S E P JOAN P I Q U E R I J O V E R 

buir entre els colioboradors, per zones, èpoques o bé ordes religiosos. 
b) Hem de resoldre des d'un principi les abreviatures que s'adop

ten per citar els arxius, biblioteques i museus més esmentats. 
c) Igualment ens hem de posar d'acord sobre la manera de citar 

les fonts comunes, les quals s'haurien de sistematitzar prèviament. Do
nem, a continuació, com a exemple, algunes classificacions, amb l'espe
rança que algú completi les nostres suggerències: 

FONTS MANUSCRITES I 

G E N E R A L S : 
Annals 
Biografies 
Cartularis 
Catàlegs 
Documents 
Genealogies 
Heràldica 
Inscripcions 
Memòries 
Necrologies. 

Pontificis 
Reials 
De particulars 

Sobre fundacions 
gràcies 
indulgències 
privilegis 
compres i vendes 
donacions, etcètera. 

D E CARÀCTER MONOGRÀFIC 

(Amb les mateixes classificacions que l'apartat anterior). 

D E CÀCTER AUTOBIOGRÀFIC: 
Cartes 
Diaris 
Itineraris 
Memòries. 

FONTS MANUSCRITES II 

D E CARÀCTER DOMÈSTIC: 

Receptaris 
Llibres de coc, etcètera. 
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D E CARÀCTER ECONÒMIC: 
Inventaris 
Llibres de censos 
Llibres de comptes. 

D E CARÀCTER JURÍDIC: 
Actes 
Estatuts 
Informes 
Causes i processos 
Registres penals, etcètera. 

Penals 
Civils 
Canònics. 

D E CARÀCTER RELIGIÓS I CIENTÍFIC: 

Actes de màrtirs 
Causes de sants 
Calendaris 
Còdexs 
Sermonaris, etcètera. 

Bíblics 
Litúrgics 
Patrístics 
Teològics 
Filosòfics 
Científics, etcètera. 

Cal donar sempre la cota actual i les cotes antigues amb les quals 
en altres èpoques foren citats els documents. 

5. Fonts impreses 

a) S'ha de donar a conèixer el sistema de sigles i abreviatures adop
tat per a les col·leccions fonts i per als llibres i revistes, així com també 
per a les cites bíbliques8. 

8. Respecte d'una cosa tan corrent i senzilla com les cites bíbliques, trobem sovint 
una disparitat de criteris que espanta. Encara que per a l'idioma llatí s'han generalitzat 
força les abreviatures recomanades pel Pontifici Institut Bíblic, de Roma, això no 
obstant, trobem que hi ha altres sistemes, i no cal dir que, quan es tracta de llengües 
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b) Igualment, cal establir un sistema uniforme per a les cites biblio
gràfiques, amb les diverses modalitats que es poden presentar'. Posarem 
un exemple de les dades que han de comprendre: 

N o m i cognoms de l'autor (en versaletes) 
Títol de l'obra (en cursiva) 
Lloc de publicació 
Editor o impressor 
Anys 
Volums 
Pàgines. 

c) Per a la bibliografia dels articles, és millor de seguir un criteri 
selectiu que exhaustiu. N o creiem tampoc que pugui fer-se bibliografia 
crítica, llevat d'algunes justificades ocasions. En general, afirmarem que 
cal conèixer tot allò que s'ha escrit, per a poder donar compte de l'estat 
en què es troben les investigacions, però només s'han d'esmentar les 
fonts i els treballs bàsics. 

d) N o cal dir que per a l'estudi dels temes és obligat de recórrer a 
les fonts, prescindint per complet de les enciclopèdies i manuals de divul
gació, farcits d'errors, que no fan més que repetir allò que han dit els 
altres. Cal fiar-se solament de les fonts documentals o de les monografies 
que són fruit de la investigació directa. Els redactors del Monasticon han 
de situar-se dins de la línia de l'honestedat científica. 

Amb el fi de col·laborar a l'establiment d'unes normes per a la util it
zació i citació de les fonts impreses, oferim ara un esquema del camp 
amplíssim que ens proposem d'explorar: 

vernacles, cada bíblia i cada autor tiren per on millor els sembla. Les divergències són 
en la forma d'abreujar els noms dels llibres sagrats, en la manera d'indicar les parts 
dels llibres i capítols, i , fins i tot, en els signes de puntuació. Vegeu l'opuscle de Se
bastià B A R T I N A , Citacionum bibücarum modi (Madrid, 1962), pàgs. 1-4, en el qual 
es donen a conèixer les abreviatures usades en set llengües cultes. 

9. Aconsellem que s'adoptin les normes de J . V I V E S , Esquemas de metodologia 
histórico-eclesiàstica (Barcelona, 1947), pàgs. 61-63. E n general se segueix el criteri 
de posar, la primera vegada, el nom de l'autor i els títols complets. L'editor o impres
sor només es fan constar quan és estranger o en les obres impreses abans de l'any 1800. 
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FONTS IMPRESES 

BIBLIOGRAFIA • 

sobre: 
Monaquisme 
Monestirs 
Monjos escriptors, etcètera. 

Repertoris generals 
Col·leccions de fonts 
Monografies locals 
Articles de revista, butlletins, fulletons, etcètera 
Biografies 
Hagiografies. 

LITERATURA ESPIRITUAL 
(Obres publicades per monjos) 

sobre: 
Sagrada Escriptura 
Patrística 
Litúrgia 
Ascètica i mística 
Monaquisme, etcètera. 

LITERATURA POLÍTICA 

Papers solts 
Pamflets 
Periòdics 
Diaris. 

GRAVATS I FOTOGRAFIES • 

Mapes 
Paisatges 
Plans 
Retrats. 

i vistes de monestirs 
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IV —NORMES DE REDACCIÓ 

La ponència ha de redactar unes regles molt detallades per als col·la
boradors, que abracin tota la problemàtica del treball d'exposició. A 
més, cal que, abans que tot, fixi criteris sobre l'enfocament i el to dels 
articles. És necessari que es faci un treball de nivell científic, però tam
poc no s'ha de caure en l'extrem de pretendre que sigui eminentment 
crític o d'investigació pura; n'hi ha prou que s'aconsegueixi una bona 
síntesi de les últimes investigacions pròpies i alienes sobre cada cas. 

1. Plantejament dels articles 

Per principi, els articles s'han d'adequar a un pla preestablert. Això 
facilita la consulta de l'obra i estalvia molt de temps. S'ha de donar als 
col·laboradors un índex esquemàtic de totes les possibilitats, marcant bé 
les divisions i subdivisions que la matèria requereix. En general, cada 
article sobre un monestir hauria de comprendre els apartats següents: 

a) Encapçalament. Amb el nom, situació geogràfica i administrativa, 
dates de fundació i consagració de l'església, etcètera. 

b) Introducció breu. Solament es farà en els casos excepcionals 
que ho demani la seva importància i complexitat; un d'ells podria ser el 
monestir de Biclara o de Vallclara o la figura del bisbe Joan de Biclara 1 0, 
conegut pel Biclarenc. Aquest preàmbul versarà sobre el planteig i l'es
tat de la qüestió fins al moment de redactar l'article. També s'indicaran i 
valoraran les fonts i estudis anteriors, i les aportacions noves que h i hagi. 

c) Divisions. Es marcaran per mitjà de números que responguin al 
contingut prèviament acordat, o sigui a un criteri d'articulació per matè
ries o per períodes de temps, segons hem dit abans. 

d) Fonts i bibliografia. S'indicaran sumàriament els subsidis gene
rals, quan contiguin un fons documental notori, i la bibliografia especí
fica i local que valgui la pena. 

A la segona part d'aquest treball donem un esquema més complet. 

10. J. C A M P O S , Juan de Biclaro, obispo de Gerona, Madrid, 1960. 
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2. Redacció dels originals 

L'adopció d'un bon pla pot afavorir molt la claredat expositiva del 
contingut històric, tant si se segueix l'ordre cronològic com el de matèries. 
L'estil ha de ser diàfan i sobri, i ha d'expressar la realitat dels esde
veniments. 

Els autors empraran un llenguatge sincer, senzill i tècnic. La propie
tat dels termes és elemental per als treballs científics. 

Hom defugirà l'oratòria i la història narrativa i pragmàtica, que dei
xen entreveure les idees subjectives dels autors. El traç personal ha de 
passar desapercebut. Per sobre de totes les contingències, ha de prevaler 
l'objectivitat que dimana de l'encadenament lògic dels fets. 

3. Presentació externa 

La presentació uniforme dels originals té molta importància, si volem 
estalviar-nos la feina de corregir-los i tornar-los a transcriure, i també 
per evitar les errates d'impremta. 

Cal, doncs, que ens posem d'acord sobre l'ús de quartilles o fitxes de 
format homogeni, sobre els marges i espais que s'han de deixar, sobre els 
tipus i cossos de lletra emprats i la manera d'indicar-los, sobre els signes 
de puntuació i correcció, sobre les abreviatures més corrents, etcètera. 

La disposició material dels textos mecanografiats —sempre a doble 
espai— ha de respondre a la contextura interna dels articles i a la faiçó 
estètica i tipogràfica que es vol donar al llibre. Així, per exemple, es 
procurarà que els títols es numerin amb xifres romanes; les divisions, 
amb aràbigues, i les subdivisions, amb lletres de l'alfabet. S'indicaran 
també els valors dels començaments de paràgraf (entrades i sortides de 
línia) i , posem per cas, si després del títol s'adopta el punt (.), el punt 
i guió (.—) o bé els dos punts ( : ) . 

No volem donar més detalls, sinó tan sols suggerir a les persones 
responsables allò que cal fer quan arribi el moment de començar la feina. 
Per altra banda, tenim unes quantes obres que tracten el tema d'una ma
nera exemplar 1 1. 

11. A més de l'obra de J . V I V E S (Cf. nota 9), recomanem les normes magistrals 
de P. M E L Ú S , El libro del corrector (Barcelona, 1949), 220 pàgines. 
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V — COMPLEMENTS INDISPENSABLES 

Encara que alguns ja s'han indicat en el curs de la present comuni
cació, cal que els situem en el lloc que els pertoca. 

1. Complements preliminars 

Com que no és necessari explicar llur abast, ens concretarem, simple
ment, a enunciar-los. 

a) Index general. 
b) Llista dels col·laboradors. 
c) Normes de treball seguides per al present estudi. 
d) Breu història dels monaquisme i de la seva introducció a Cata

lunya. Dades essencials i finalitats que es proposen els ordes compresos 
en la present recopilació. 

Bibliografia 

e) Fonts i subsidis generals sobre història del monaquisme. 
f) ídem sobre el monaquisme a Catalunya. 
g) ídem sobre els ordes religiosos que integren el Monasticon, 

2. Complements finals 

a) Vocabulari de termes monàstics. 

índexs 

b) índex analític de matèries. 
c) índex alfabètic de noms propis (de persones —monjos— i llocs). 
d) índex alfabètic de noms d'autors esmentats a la bibliografia. 
e) índex de noms dels monestirs per diòcesis. 
f) índex de noms dels monestirs per ordes religiosos, amb referència, 
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per a llur localització, a la cartografia que esmentem en l'apartat següent. 
g) índex de noms llatins dels monestirs. 
h) índex de noms dels monestirs dels quals es desconeix l'orde al 

qual varen pertànyer. 
i) índex de noms dels monestirs dobles, 
j) índex de noms de falsos monestirs. 

Per a major facilitats dels lectors, els índexs de noms compresos en 
els apartats de la c a la j es poden unificar en un sol, amb tal que es 
discriminin els diversos conceptes per mitjà de tipus de lletra diferent. 

k) índex de les il·lustracions. 

3. Il·lustracions 

A part de la documentació integrada per fotografies i plans d'esglé
sies i monestirs, creiem que l'obra s'hauria d'enriquir amb alguns gràfics 
i quadres estadístics sobre els temes següents: 

a) Esquemes cronològics de les fundacions (un per a cada orde 
religiós). 

b) Gràfics i croquis sobre estadística monàstica (per ordes religiosos 
i períodes), sobre filiacions complicades, sobre canvis de lloc de les aba
dies i comunitats, etcètera. 

c) Mapes per a la localització de la toponímia monàstica (un per 
cada orde religiós), assenyalant els límits territorials i regionals, de caràc
ter eclesiàstic i polític, antics i moderns; mapes de les filiacions dels 
monestirs, etcètera. Per mitjà d'un atlas senzill, semblant a l'emprat en 
les enquestes lexicogràfiques12, es pot obtenir en un instant i d'una ma
nera intuïtiva i còmoda, la localització de les cases i cenobis. El sistema 
cartògraf supleix amb escreix l'anguniosa consulta de les llistes de noms 1 3. 

(Vegeu uns exemples concrets als apèndixs I I , I I I i IV.) 

12. Cf. J. C O R O M I N A S , Estadis de toponímia catalana (Barcelona, 1965), v. I. 
13. Vegeu els mapes publicats per P. C O U S I N , Précis d'histoire monastique (Pa

rís, 1956); L . J . L E K A I , Les moines blancs: Histoire de L'Ordre Cistercien (París, 
1957), i , sobre tot, per l'admirable Atlas de l'Ordre Cistercien (Paris, 1965) de F. 
V A N D E R M E E R . 
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Segona part 

I — P A U T A PER FER LA FITXA D ' U N MONESTIR 

Amb la finalitat d'abreujar, donem simplement l'esquema de les di
verses qüestions que ha de comprendre la fitxa d'un monestir. Hem pres 
per model un cenobi important. Per a les cases petites es redueix tot a 
les línies essencials. 

És segur que tenim algun oblit sensible, i demanem disculpa als en
tesos, perquè, a fi de comptes, la problemàtica que aquí es planteja depèn 
de la manera de sentir i de pensar de cada u, de la formació rebuda i de 
les experiències viscudes. Per això no ens cansem de remarcar que, si es 
vol fer una obra ben feta, cal que reunim els punts de vista de persones 
tècniques en les diverses matèries que abraça el qüestionari, o sigui: 
experts en historiografia, biblioteconomia, arxivística, monaquisme, espi
ritualitat, arqueologia, etcètera. 

En presentar un programa obert a unes perspectives tan àmplies, no 
volem dir que els col·laboradors hagin de tractar cada punt, ni quan facin 
la fitxa d'una casa gran. Allò que nosaltres pretenem, és —encara que 
sembli una redundància— que els historiadors monàstics tinguin com un 
«conspectus» general de la matèria històrica, per tal que, sense negligir 
cap detall, sàpiguen subratllar allò que de cada cenobi val la pena de 
ser conegut. Aquesta advertència és molt necessari de tenir-la en compte. 

1. Encapçalament 

a) Nom: N o m actual. N o m llatí. Variants antigues. Cal tenir en 
compte, també, els canvis de nom de certs monestirs, a causa de llurs 
incorporacions i trasllats. Tenim un cas típic d'aquesta índole en el cenobi 
de Sant Hilar i , de Lleida, que pren el nom del Patrocini quan s'estableix 
a Tamarit de Llitera. 

b) Situació geogràfica: Municipi en el qual és enclavat, amb llurs 
diverses modalitats. Per exemple, cal fer constar que el priorat del Tallat, 
és adscrit a Montblanquet, poble agregat a l'ajuntament de Vallbona de 
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les Monges. Si es tracta d'un monestir solitari, pot ser útil la indicació de 
la partida de terme i la distància i orientació respecte d'una masia pròxi
ma o del municipi del qual depèn. 

Convé indicar l'adreça postal (amb el carrer i número, si són en ciu
tats grans), la diòcesi, la comarca i la província, i el lloc de més fàcil 
accés. Interessa de conèixer les dates de les mutacions de diòcesi, donada 
la importància històrica que aquest fet pot tenir. 

També és necessari d'esmentar els canvis de lloc (transmutafiones) M 

i de nom de les abadies, com veiem que s'esdevé de Valldaura a Santes 
Creus i de la Bovera a Vallsanta. 

El coneixement de les condicions del clima i del terreny és important, 
perquè de vegades ens expliquen l'existència d'un cenobi i sempre con
dicionen llur història i economia. 

Hom aconsella de recollir la toponímia geogràfica i històrica sobre 
d'un mapa o croquis del-lloc on es troba emplaçat el monestir. Cal fixar 
sobre el paper els límits de les possessions pròpies (finques, granges, et
cètera) i dels dominis jurisdiccionals, i les localitzacions dels pobles i 
poblats que integren l'abadiat, esglésies, ermites, vies de comunicació, 
sèquies, molins, corrals de bestiar, cultius i altres fonts de riquesa agrícola 
i pecuària. 

c) Dades històriques bàsiques: Sant titular. Filiació. Dates de fun
dació, confirmació, consagració de l'església i extinció de la comunitat. 
Causes de l'extinció (manca de vocacions, pèrdua dels béns, persecució, 
incendi, supressió, etcètera). 

Molts errors i disparitats que trobem respecte de les fundacions pro
venen de no tenir en compte el procés que en aquests casos s'acostuma a 
seguir. Per exemple, no s'ha de confondre la fundació amb la simple 
arribada dels monjos per veure el lloc i començar les gestions. Tampoc 
no es pot identificar amb la deixa del terreny, puix que moltes donacions 
no foren acceptades i mai no arribaren a terme com a tals monestirs. La 
veritable data de fundació és la de l'establiment de la comunitat. 

En aquest epígraf cal fer constar, igualment, l'orde al qual pertany 
(si els articles no van classificats per ordes religiosos), i el canvi d'un 
orde a un altre (commutatio), com passa a Vallbona, que després d'obser
var vida benedictina durant uns vint-i-cinc anys, s'incorpora a la reforma 

14. Ha parlat recentment d'aquest problema Maur C o C H E R I L (L'implantation des 
abbayes cisteroiennes..., pàgs. 217 ss.; vide Bibliografia II , 2, b 3). 
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cistercenca. També s'ha de dir si és abadia o priorat, si és masculí o fe
mení, i si es tracta d'un cenobi doble. 

Si hi ha comunitat, es farà constar el nombre de religiosos que la in
tegren, i si no n'hi ha, quin és l'estat i el destí actual del monument. 

Les dades d'aquest capítol seran concises i absents de comentaris; 
l'estil, telegràfic. 

2. Història 

Sense prejutjar el criteri de divisió que es vulgui prendre per norma, 
donem unes orientacions generals que poden adaptar-se a tots els casos. 

a) Fundació: Possibles orígens eremítics. N o m i condició del funda
dor. S'ha de veure d'escatir si el procés fundacional respon a una forma 
més o menys típica: 

a 1) Data de concessió del lloc (que de vegades es fa d'una 
manera verbal), per part d'un eclesiàstic, d'un noble o 
d'un particular. 

a2) Arribada d'una comissió de monjos per tal d'inspec
cionar-lo. 

a 3) Acceptació del lloc per part de l'abadia-mare. 
a4) Assenyalament dels límits de la donació, per mitjà de 

creus, i del recinte del monestir (coenobium), fent una 
estacada. Distribució dels llocs regulars (capella, fos
sar, claustre i cel·les). 

a 5) Els monjos comencen a bastir el monestir provisional, 
fet de rústiques cabanes de pedra seca, cobertes amb 
palla i brancam («ex ramis arborum tantum», segons 
diu la inscripció de Citeaux 1 5). 

a 6) Instal·lació de la comunitat i implantació immediata de 
la vida regular. Com es comprèn fàcilment aquesta 
data és la més important i la que es refereix a la fun
dació pròpiament dita. 

a 7) És confirmada la donació del lloc (que s'havia fet ver
balment) pel poder civil o pel donador particular. 

15. J . C . B O U T O N , Histoire de l'Ordre de Citeaux (Westmal le , 1959), p à g . 58. 
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Tingui's en compte que entre una i altra d'aquestes etapes poden pas
sar llargs anys. En algun cas ha transcorregut mig segle16. 

Cal observar també que, contràriament al costum dels monjos bene
dictins de fundar cel·les (cellae) i priorats, els cistercencs són més aviat 
partidaris de crear abadies completes, en les quals pugui ser observada 
la Regla amb tota la seva complexitat i esplendor17. 

En aquest capítol, cal precisar d'una manera clara si el cenobi es fun
da per iniciativa d'un particular o d'una institució eclesiàstica o civil, i 
també, si és possible esbrinar-ho, els motius de la fundació. 

Igualment s'haurà de precisar quin és el patrimoni fundacional del 
monestir (terres, llocs, castells, cases, masos, molins, ramats, rendes, cen
sos, delmes, drets exclusius, etcètera), detallant llur situació, extensió i 
límits, i les alienacions i ampliacions importants que s'han succeït en el 
transcurs dels segles. 

b) Privilegis pontificis: Entre les causes que més contribuïren a la 
difusió dels monestirs, cal parlar, en primer terme, dels privilegis papals, 
com per exemple, el de l'exempció de l'autoritat de l'ordinari, concedit 
als cistercencs, que convertia els abats i abadesses en veritables prelats, 
amb jurisdicció «quasi» episcopal sobre les esglésies i capelles de llurs 
possessions. Per por d'allagar-nos massa no enumerem les gràcies que els 
mojos reberen de la Santa Seu, tals com les de no pagar delmes dels 
fruits que són producte del treball propi, la de lliurar-los de les privacions 
de l'interdicte general i de les possibles penes provinents de l'autoritat 
diocesana, etcètera. 

En aquest apartat s'estudiaran les congregacions que apleguen dife
rents monestirs del mateix orde i els ordes militars medievals de cava
lleria vinculats amb els cenobis. 

c) Privilegis reials: Concessió de la immunitat que sostreia el terri
tori monàstic de les activitats financeres i judicials del rei i dels nobles; 

16. M. A U B E R T , L'architecture cisterctenne en France (París, 1947), t. I, pàg. 82. 
17. Per regla general, les fundacions cistercenques es comencen amb dotze mon

jos i l'abat, seguint l'ordenació següent: «Doudedecim monachi cum abbate tercio 
decimo ad coenobia nova transmittantur; nec tamen illuc destinentur donec locus libris, 
domibus et necessariis aptetur; libris dumtaxat missali, regula, libro usuum, psalterio, 
hymnario, collectaneo, lectionario, antiphonario, graduali; domibusque, oratorio, refec-
torio, dormitorio, cella hospitum et portarii; necessariis etiam temporalibus ut et vive-
re et regulam ibidem statim valeant observaré» (Instituta generalis capituli, Capítoí 
general de 1134, art. 12; vegeu Ph. GlGNARD, Les monuments primitifs de la regle 
cistercienne, Dijon, 1878, pàg. 253). 
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exclusió del servei i càrregues militars; dret d'administrar justícia, etc. 
Cal estudiar en aquest lloc la influència derivada del poder temporal: 

Institucions legals (tribunals), constitucions, lleis i d'altres textos jurídics; 
comendes i demés intervencions nefastes del poder c iv i l ; festes, usos i 
costums, tradicions i llegendes, cançons, contes, anècdotes i proverbis re
lacionats amb el poble. Igualment, les relacions mantingudes amb els 
senyors (famílies, clans, cases, dinasties, etcètera, amb llur genealogia i 
heràldica) i amb els particulars que afavoriren o perjudicaren el monestir. 

Per últim, cal fer un breu itinerari a través de les grans èpoques i cri
sis del cenobi (orígens, creixement, prosperitat, decadència i extinció). 

d) Economia i expansió exterior: Cases filials (abadies i priorats «sui 
iuris») que guarden certa dependència de l'abadia-mare que ostenta la 
paternitat immediata del nou monestir. Aquesta subjecció consisteix a 
percebre anualment un cànon del cenobi afiliat i exercir els drets de visita 
i correcció. Aquí es pot parlar, per tant, de l'aspecte econòmic de les 
taxes (taxae) imposades als cenobis filials, i de les associacions (societates) 
0 fraternitats de caràcter espiritual amb què s'uneixen els monestirs, fins 
1 tot de diferents ordes. 

Priorats «non sui iuris», granges, finques agrícoles i negocis fabrils, 
que depenen d'una manera directa de l'abadia-mare i en què l'abat no
mena i destitueix els superiors i encarregats, els quals l i presten obedièn
cia. El treball dels monjos impulsà la colonització de les terres incultes 
(l'agricultura i horticultura, les activitats pecuàries, la piscicultura i les 
explotacions forestals) i la difusió de la indústria (molineria farinera i 
tèxtil, elaboració de formatge, tallers de forja, etcètera) i del comerç 
(venda de cereals, fruites, v i , oli , llana, mel, etcètera). 

A més del patrimoni fundacional (al qual ens hem referit en la lletra 
a), cal estudiar en aquest epígraf les rendes aportades per les fonts de 
riquesa següents: 1) Ingressos destinats a l'edificació del cenobi i del 
temple, els quals forneixen la caixa de l'Obreria; 2) Donacions en con
cepte de dot, provinents dels que es fan monjos, familiars i donats, i dels 
que aconsegueixen tenir sepultura dins la sagrera de l'església, i per he
rències pervingudes al personal religiós, totes les quals van a parar a la 
caixa de la Cellereria; 3) Fundacions pies (de sufragis, misses i aniversa
ris), confraries i arxiconfraries d'índole religiosa i benèfico-social, els pro
ductes de les quals es guarden a la caixa de la Sagristia; 4) I , per fi, la 
llarga enumeració dels Beneficis eclesiàstics, que formen un patrimoni 
apart. 
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També cal tenir en compte les tècniques d'explotació de la terra i els 
sistemes de contracte (explotació directa o indirecta, arrendament, emfi-
teusi, etcètera). 

Per últim s'ha de valorar l'obra colonitzadora portada a terme pel 
cenobi (repoblació i evangelització) i la influència espiritual i cultural 
exercida sobre tota una comarca, un país o una època (fundació d'hospi
tals, escoles, etcètera). 

e) Abadiologi: Sers. molt concís. Només es faran constar el nom i 
cognoms, les dates (dia, mes i any) del començ i conclusió de l'abadiat, 
l'any de la mort (si morí havent deixat la prelatura) i , en casos excepcio
nals, es dedicaran dues o tres línies per fer constar, en un estil telegràfic, 
les obres cabdals que portà a cap. 

f) Hagiografies i biografies: Es donaran les dades concretes dels per
sonatges i llur significació religiosa i social, seguint l'esquema que tracem 
més avall (vida, obres i influència). 

3. Vida monàstica 

Com diu sant Benet, en el pròleg de la Regla, el cenobi és una escola 
del servei diví1 8. N o pretén altra cosa que la imitació de Crist segons 
l'esperit de l'Evangeli. Per assolir aquest propòsit, es val de la contem
plació (opus Dei), aconseguida a través de les celebracions litúrgiques; 
de l'estudi combinat amb la pregària (lectio divina) i del treball manual 
(labor). 

El monjo promet de romandre sempre a la mateixa casa (estabilitat), 
observar la regla i exercir les virtuts monàstiques (obediència, pobresa i 
castedat). En la tasca de cercar Déu, practica una ascesi corporal inspirada 
en la moderació (del menjar, dormir i vestir), es protegeix amb la soledat 
(silenci i clausura) i , més que fent ús de penitències externes, busca la 
purificació interior renunciant la voluntat pròpia. 

També si el considerem des de fora, el cenobi és una forja de l'art 
espiritual, que ha exercit i exerceix encara el seu paper en l'educació i 
evangelització dels pobles. Per això els monjos no han de perdre mai 

18. Pròleg, 45. 
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l'ideal missioner ni poden deixar d'acomplir l'apostolat immens de la 
pregària. 

Aquí estudiarem les peculiaritats que puguin donar-se en els cenobis 
sobre els punts següents: 

a) Família monàstica: Monjos (monachi litterati i monachi presbi
teri), conversos (monachi ïllitterati sed conversi), donats (donati), oblats 
(pueri oblatils) esclaus (servi), servidors laics (familiar es), pagesos (rus-
tici), etcètera; postulants, novicis, professos i clergues. L'abat i els seus 
col·laboradors (prior, cellerer, cantor, sagristà, porter, infermer dels mon
jos, infermer dels pobres, hostaler, rober, mestre de novicis, mestre de 
conversos, etcètera). Pot donar-se notícia sobre el número de monjos que 
ha de tenir el monestir, d'acord amb les seves rendes, i sobre els llocs i 
estaments d'extracció dels religiosos, així com també sobre l'edat d'ingrés 
i professió, el dot aportat i altres circumstàncies familiars, socials i econò
miques. Quan es tracta de monjos que exerciren influència, és interessant 
d'identificar llur família. 

b) Jornada dels monjos: Es divideix en quatre parts: l'ofici litúrgic, 
la lectura, el treball i el descans. Es farà menció dels horaris, de la distri
bució de les feines, etcètera. 

4- Vida intel·lectual 

És impossible de concebre un cenobi sense llibres. A més de la Regla 
i els Usos, i dels volums que els monjos necessiten per a les celebracions 
litúrgiques —els quals vénen determinats per les primeres codificacions20— 
trobem tot seguit obres bíbliques i de patrística, de teologia i cànons 2 1. 
Els escriptoris (scriptoria) dels monestirs es dediquen a fornir materials per 
alimentar la contemplació, per aprofundir en la «lectio divina» i per a la 
formació dels infants (pueri oblati) i dels novicis. Així és com varen 
créixer les biblioteques monàstiques i l'amor dels monjos per la cultura 
i els llibres. 

19. E n els monestirs de dones, les paellae oblatae. 
20. B . L U C E T , La codification cistercienne de 1202 et son évolution ultérieure 

(Roma, 1964), pàg. 30. 
21. Ibíd., pàg. 34. 
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Entre la temàtica que cal tractar en aquest capítol, assenyalarem la 
següent: 

a) Estudis (studia): Ens referim, en primer terme, als estudis practi
cats dins del propi monestir, on h i ha dues formes d'escola monàstica: la 
schola interior claustri, destinada als oblats i la schola exterior claustri, de 
finalitats més amples i concebuda a la manera dels col·legis moderns. En 
ambdues, sobre tot a la segona, es donaven les arts liberals. Per últim, 
cal considerar els estudis practicats fora del monestir, als col·legis interna
cionals o nacionals de París, Tolosa i Oxford, i , dins del nostre àmbit 
local, a Salamanca, Lleida, Osca i Cervera. 

Cal esmentar en aquest lloc als doctors i mestres (magistri) eminents, 
les escoles monàstiques famoses, les reglamentacions, programes i plans 
d'estudis, els alumnes (scholastici) distingits, etcètera. Als primers temps, 
les ciències profanes eren tingudes com a nocives (noxL·) per als monjos2 2. 

b) Escriptori (scriptorium): Considerat com a taller dels copistes i 
cal·lígrafs, i com a estudi dels escriptors. Així, doncs, aquest apartat com
prèn també l'obra intel·lectual dels autors espirituals i científics que flori
ren als monestirs, i l'estudi dels cercles literaris. 

Si és possible, s'identificaran els llibres sortits de l'escriptori, els noms 
dels copistes i miniaturistes (rubricatores), i les obres originals degudes als 
monjos. 

c) Biblioteca (armarium): Les primeres biblioteques només solien 
contenir dues matèries: llibres litúrgics (sacramentaris, epistolaris, evan-
geliaris, antifonaris, graduals i saltiris) i llibres monàstics (regles i usos). 
Després s'amplià la secció de sagrada escriptura, amb textos complets de la 
Bíblia i amb glosses i comentaris anònims (secció bíblica). Ben aviat sorgí 
la necessitat de proporcionar-se les obres dels sants pares (secció patrísti-
ca) i dels teòlegs famosos de l'època (secció teològica). Més tard s'afegí 
una secció de llibres diversos, que contenia història, regles monàstiques, 
hagiografia, arts liberals, clàssics i ciències (secció vària). U n apartat im
portant d'aquest epígraf es podria dedicar als llibres didàctics que els 
monjos utilitzaren durant el període de la seva formació. 

L'estudi d'aquest capítol ha de comprendre l'organització i contingut 
de les biblioteques, des de l'època medieval en què estaven instal·lades a 

22. F . V A N D E N B R O U C K E , L'esperit des étuèes dans la Congrégation de Saint-Maur, 
en «Los monjes y los estudiós» (Poblet, 1963), pàg. 480. 
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Yarmarium del claustre fins ara. Entre altres, assenyalarem els següents 
temes: 

c l ) Examen dels catàlegs i inventaris medievals, amb el 
propòsit de reconstruir la memòria de les obres i biblio
teques perdudes. 

c2) Identificació i classificació dels còdexs. 
c 3) Estadística de les biblioteques. 

Còdexs 
Manuscrits moderns i autògrafs. 

Xilogràfics 
Incunables (s. xv) 

Llibres •! Obres rares (per llur contingut) 

Obres notables 

Fullets 
Periòdics 
Documents 
Dibuixos 
Gravats 
Mapes 
Música. 

Per llur contingut 
Impressió 
Il·lustració 
Enquadernació. 

d) Arxiu: Encara que ja n'hem dit quelcom al capítol de les fonts 
manuscrites, cal que ara ens cenyim a donar una idea del sistema de ca
talogació adoptat per a cada cenobi i del seu contingut diplomàtic. Ens 
valdrem, més o menys, de les següents classificacions: 

d 1) Documents pontificis: butlles (privilegis i lletres), 
breus i motupropris. 

d 2) Documents reials: capítols, cartes, constitucions, de
crets, diplomes, judicis, lleis, privilegis, sentències, etc. 

d 3) Documents privats: compra-vendes, donacions, permu
tes, etcètera. 

A més, cal donar a conèixer els registres i cartularis, i el nombre de 
llibres (còdexs i manuscrits), lligalls i documents (especificant els que 
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són en pergamí). S'indicarà els que tinguin interès monàstic i la data del 
documents més antic; igualment s'anotaran les biblioteques i arxius en 
els quals es guarden els fonds del monestir que s'estudia. Es donarà im
portància a les obres relatives a la litúrgia local, consuetes i costumaris, 
etcètera. En cada cas s'oferirà la cota precisa. 

5. Vida artística 

S'ha dit dels cistercencs que renunciaren a tot menys a l'art de cons
truir estèticament23. La bellesa del lloc i la sobrietat arquitectònica de les 
esglésies —com veiem a Poblet, Santes Creus i Vallbona— predisposa 
l'ànima per a la pau i la lloança. 

L'ordenació de les dependències regulars no té altre objecte que faci
litar l'exercici de les virtuts monàstiques, o sigui, establir un clima de 
silenci i de soledat per a la recerca de Déu. La vida del monjo se centra 
en el temple (el cor i l'altar), que és el lloc dels oficis litúrgics, i també 
entorn del claustre, tancat al món i obert a la contemplació. Tots els edi
ficis dels ordes religiosos tenen una estructura semblant. 

El desig de crear un art espiritual que afavorís el recolliment interior 
per al diàleg diví, afinà el sentit artístic dels monjos, els quals assoliren 
per aquesta via les formes arquitectòniques més pures, d'acord amb els 
principis ascètics de cada escola. Mentre els benedictins cercaren Déu 
recohats en la fermesa primitiva i humil del romànic, els cistercencs van 
dialogar a través de l'harmoniosa nuesa de les línies de l'art de transició. 

Si volem comprendre el sentit profund de la bellesa dels cenobis i de 
l'ordenament de llurs dependències, hem de considerar-les des del punt de 
vista funcional, o si no correm el perill de desorbitar la interpretació. 

Oferim ara unes llistes dels edificis i del mobiliari monàstic, per tal 
que als redactors dels articles no els passi per alt allò que els convé de 
subratllar. N o vol dir que hagin d'enumerar lloc per l loc; n'hi ha prou 
que es refereixin als més notoris. Per exemple, que facin constar: claustre 
del segle x u , desaparegut; sala capitular del x i v , convertida en capella; 
dos antipendis de principis del x i v , que es conserven al Museu d'Art de 
Catalunya (sala l 6 a ) ; etcètera. 

23. Cf. nota 14, pàg. 140. 
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a) Llocs regulars 
a 1) Temple: Forma de creu. Número de naus. Presbiteri 

amb absis pla o rodó, flanquejat o no de capelles. Tran-
septe. Porta dels morts, o del fossar. Cor (porta dels 
monjos i porta dels conversos). Façana precedida o no 
de porxo (nàrtex). Portalada exterior. 

Fossar. Cimbori. Campanar. Sagristia (relíquies in
signes). Cal fer constar si es conserva l'oratori primitiu. 
Característiques generals de l'església, capelles, altars 
(piscines), etcètera, amb la indicació dels estils, dates i 
mides. 

a2) Claustre: Galeria nord, dita de la col·lació o del man-
datum (No hi ha dependències, perquè està adossada 
a la nau de l'església). 

Galeria est: Sala capitular. Biblioteca (armarium). 
Pas que comunica el claustre amb el jardí. Escala del 
dormidor comú i anexes. Auditori (auditorium). Escrip
tori (scriptorium) i sala de la comunitat. 

Galeria sud: Calefactori. Refetor dels monjos. Lava-
vo. Cuina (forn, rebost, etcètera). Cellereria. Cambra 
del tresor (arxiu). 

Galeria oest: Monestir dels conversos (domus con-
versorum): Refetor (a sobre, h i sol haver el dormidor). 
Pas dels conversos. Celler, magatzems. Porteria interior. 

Estil i forma del claustre, data de construcció, mides 
i altres peculiaritats. 

a 3) Dependències secundàries (situades a l'est del dormi
dor) : Noviciat (cella novitiorum). Infermeria (lavatori 
de cadàvers) i farmàcia. Granja, molins (de farina, filats 
i teixits), tallers, indústries (cereria), etcètera. Hort. 

a4) Llocs situats a l'exterior de la clausura: Muralles. Por
teria. Capella dels forasters; antigament servia per a 
les dones i per als laics (pagesos i artesans) que inte
graven el veïnatge del monestir. Hospital de pobres i 
peregrins. Hostal (casa dels parents) i estables. Molins 
i altres locals industrials. 

b) Cal indicar la data exacta, l'any o el segle i l'estil de les obres 
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cabdals d'arquitectura, escultura, pintura i arts menors, així com els noms 
dels artistes (arquitectes, escultors, pintors, forjadors, miniaturistes, cal-
lígrafs, etcètera). 

c) Cal passar revista de les obres d'interès artístic, entre les quals 
enumerarem les següents: 

c l ) Campanes 
Rellotges 
Orgues i altres instruments musicals. 

c 2) Làpides 
Tombes 
Escultures 
Pintures 
Vitralls 
Ceràmiques (paviments) 
Llibres miniats, etcètera. 

c 3) Altars 
Retaules 
Imatges 
Frontals 
Objectes d'orfebreria 
Robes, objectes i mobles litúrgics. 

c4) Monedes 
Segells 
Joies (esmalts) 
Teixits 
Mobiliari i utensilis domèstics. 

Si no existeix, serà bo de confeccionar un pla del monestir, que pot 
ser il·lustrat amb fotografies de les dependències importants i dels llocs 
difícils de descriure. 

S'oferirà la lectura de totes les inscripcions i la interpretació de les 
mènsules i capitells de tema bíblic i profà, de l'heràldica i altres materials 
arqueològics. 
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6. Bibliografia 

A l peu de cada article s'esmentaran els subsidis —fonts manuscrites 
i impreses— sobre els quals es fonamenta la matèria tractada, seguint un 
criteri selectiu, tal com hem dit abans (capítol I I I , apartats 4 i 5). Per als 
monestirs que compten amb una bibliografia escassa i , de vegades, de 
poc valor, es donarà una classificació crítica dels escrits i monografies ci
tats, per tal d'orientar als lectors. 

Hom recomana de dividir la bibliografia en tres apartats: 
I . — Fonts: Comprèn els subsidis arxivístics i les recopilacions do

cumentals impreses (cartularis, «corpus», col·leccions diplomàtiques, etc). 
I I . — Obres especialitzades: Abraça els llibres que tracten el tema 

d'una manera completa o gairebé exclusiva, i les monografies que hi 
dediquen almenys un capítols sencer. 

I I I . — Obres generals: Inclou les històries nacionals i universals, i les 
monografies vàries que contenen alguna notícia d'interès sobre la matèria. 

N o convé d'intercalar la bibliografia dins el text, però se'n pot fer 
menció per mitjà de números volats. 

I I — P A U T A PER FER LA FITXA D ' U N PERSONATGE 

Depèn, en gran part, de la importància que tingui la persona bio-
grafiada i de l'extensió que se l i vulgui o pugui donar. L'esquema també 
està subordinat al tipus de personatge sobre el qual s'ha d'escriure la 
bografia, car serà molt distint si es tracta d'un monjo simplement famós 
per les revelacions, o d'un fundador dedicat a expandir l'orde, o d'un 
savi que ha escrit obres que influïren en la direcció del pensament. En 
línies generals, direm que la fitxa d'un monjo ha de comprendre les 
matèries següents: 

1. Encapçalament: N o m i cognoms (nom monàstic i nom de bap
tisme). Llocs i dates (dia, mes i any) de naixement i mort; indret de la 
sepultura. Orde al qual pertany. I un epítet que el defineixi; per exemple, 
director espiritual, mític, teòleg, historiador, etc. 

2. Vida: Notícies i ambient familiar; temperament i caràcter, etc. 
Dates d'ingrés, vestició, prefessió i ordenació sacerdotal. Formació (mestres 
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que va tenir). Estudis (escoles i títols acadèmics). Viatges. Amistats. In
fluències espirituals rebudes. Càrrecs que ha ostentat (bisbe, abat, mestre 
de novicis, etcètera). 

3. Obra realitzada: Si es tracta d'un home de govern, s'assenyalaran 
els trets principals del caràcter, la tasca portada a terme i el poder exercit. 
Si és un sant, s'estudiarà l'espiritualitat i el missatge que va portar al món. 
Les noves institucions implantades o superades pels biografiats, així com 
les etapes seguides en l'ascens cap a la virtut, s'han d'acotar sempre amb 
les circumstàncies de lloc i temps. 

Si el protagonista és un director espiritual, s'indicarà l'escola ascètica 
a la qual pertany i els llocs i anys on va exercir el seu ministeri, així com 
també si entre les ànimes que reberen el seu mestratge n'hi ha alguna 
que mereix de ser subratllada. Es dirà si es conserven cartes i notes de 
direcció. S'oferiran detalls de la prudència, saviesa i santedat amb què va 
exercir el càrrec, i dels seus dots en l'art del discerniment dels esperits. 

Si és un home d'església, es posarà de relleu l'eficàcia del seu sacerdoci 
(predicació, cura d'ànimes) i les qualitats pastorals. 

Si es refereix a un fundador, es donaran les característiques de l'espi
ritualitat, les finalitats que es proposa i els mitjans de què es val el nou 
institut, les cases establertes per ell i l'itinerari de la seva vida. 

4. Obra escrita: S'estudiaran les fonts del pensament de l'autor, el 
significat de la doctrina i la influència que va marcar sobre el poble. Es 
classificaran els estudis segons la forma (llibres, opuscles, articles, recen
sions, etcètera), i segons la matèria tractada (ascètica i mística, dogma, 
apologètica, filosofia, ciències, etcètera), i es donarà la fitxa bibliogràfica 
completa de cada treball. Per últim, s'inquirirà la data en què foren aca
bades les obres inèdites. 

La redacció dels articles ha de ser tan objectiva, concreta i breu com 
sigui possible. 

5- Il·lustració: Els articles seran acompanyats de documents gràfics, 
relatius a la iconografia dels personatges biografiats, com també de repro
duccions d'autògrafs i de portades dels llibres notables. Seran indicades les 
biblioteques on h i ha els manuscrits i llibres rars, i els llocs on són 
guardats els retrats dels autors. 

6. Bibliografia: S'indicaran aquí les fonts específiques pertinents, d'u
na manera sumària, segons els criteris tantes vegades expressats. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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A P È N D I X I 

PRINCIPALS ORDES RELIGIOSOS ESTABLERTS 
A CATALUNYA 

(Dades extretes de ï'Annuario Pontificio, de 1966, i de fonts particulars) 

„ . -, .. ., Reorganttzacto Fundació Aprovació o restauració. 
C A N O N G E S R E G U L A R S 

De Sant Agustí 1 , confederats s. I V s. X I 
Premonstratencs 1120 1126 2  

MONJOS 
Benedictins3, confederats s. V I 
Cartoixans 1084 2. I X . 1176 
Cistercencs4 21. I I I . 1098 23. X I I . 1119 
Cistercencs reformats (Trapencs) .. 21. I I I . 1098 23. X I I . 1119 1664 5 

De Sant Pau, Primer Ermità 1215 1308 6  

Jerònims 1330 18. X . 1373 7 1925 

1. Actualment els canonges regulars de Sant Agustí estan dividits en sis congre
gacions, les quals es van federar l'any 1959- H i ha també els rebrots independents de 
la Santa Creu (crucífers) i de l'Estrella Roja. Tots ells resideixen en païssos estrangers. 
Entre les branques desaparegudes, hem d'esmentar els canonges regulars de Sant Víctor 
i els de Santa Genoveva, de París; els del Sant Sepulcre, de Jerusalem; de Sant Ruf, 
prop d'Avinyó; els gilbertins, fundats per sant Gilbert de Sempringham, i d'altres que 
tingueren fort predicament a l'Europa de l'Edat Mitjana. 

2. Nova aprovació, anys 1617-1624. 
3. Estan agrupats en disset congregacions, federades des de 1893; les més anti

gues són la de Vallombrosa (fundada el 1015), l'Olivetana (f. 1313), d'Anglaterra 
(f. 1336), de Montecassino (f. 1408); d'Hongria (f. 1500), de Suïssa (f. 1602), de 
Baviera (f. 1684), etcètera. Les restants són nascudes el segle passat. Cal esmentar 
també, dins l'arbre benedictí, els monjos antonians (f. s. IV) , els camadulencs (f. 980), 
els silvestrins (f. 1231) i els basilians (f. 1579), tots ells poc o gens arrelats a la 
nostra terra. 

4. S'agrupen en dotze congregacions, de les quals, les primeres d'organitzar-se 
foren la de Sant Bernat, d'Itàlia (f. 1497), l'Augiense (f. 1595), la de Maria Mitjancera 
(f. 1846), la de Senanque (f. 1854), i la del Sagrat Cor de Jesús (f. 1859); totes les 
altres són nascudes durant el present segle. 

5. Nova constitució, l'any 1894. Aprovació i confirmació de la mateixa consti
tució, el 30 de juliol de 1902. Nou examen i aprovació, amb breu apostòlic de 26 de 
gener de 1925. 

6. Foren aprovades les noves constitucions el 29 de maig de 1930. 
7. Quedaren totalment extingits l'any 1835. 
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Fundació Aprovació ^orgcmmacto 
o restauracto. 

M E N D I C A N T S 
Agustins 8 s. I V 1256 

Descalços s. I V 1592-1599 8 

Recolets 1588 1621 1 0 

Trinitaris 1198 15. X I I . 1609 1 1 

Dominics s. X I I I 1216 
Franciscans 1209 1209 1 2  

Frares menors 1209 1209 
Menors conventuals 1209 1209 
Caputxins 1209 1209 1525 
Terciaris 1221 1447 1 3 

Carmelites 1 4 ? 30.1. 1226 
Descalços ? 24 .VIII .1562 1 5 

Mercedaris 1218 1235 26. V I I . 1690 1 6 

Servires 15. V I I I . 1233 13.111.124917  

Mínims 1435 1474 
De Sant Joan de Déu 1537 1.1. 1571 

O R D E S M I L I T A R S 
Hospitalers vers 1099 1113- 1118 1309 1 8 

Templers 1119 1128 1 3  

8. No fem esment de la branca de l'orde que comprèn els agustins assumpcionis-
tes (f. 1845), per no haver-se desenvolupat a la nostra terra. 

9. De bell nou aprovats, anys 1610-1620. 
10. Data en que obtingueren la categoria de congregació. Novament reformats el 

16 de setembre de 1912. 
11. Aquesta data passen a ser orde mendicant. 
12. Nova aprovació, el 29 de novembre de 1223. 
13. Aprovació com a orde regular. 
14. Ens referim als carmelites de l'antiga observança. 
15. Nova reforma, el 28 de novembre de 1568. 
16. Aquesta data passen a ser orde mendicant. 
17. Nova aprovació, 1*11 de febrer de 1304. 
18. Fins el 1309 es digueren Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem; des de 

1309 a 1522, prengueren el nom de Cavallers de Rodes i , després, de Cavallers de 
Malta. Actualment ha quedat convertit en l'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jeru
salem, el qual es troba sota la protecció del Papa. Una branca important de l'orde, la 
constituïren les Germanes Hospitaleres de Sant Joan de Jerusalem, que al segle X I I 
s'establiren als hospitals, de les quals trobem al nostre país els famosos cenobis de 
Sixena (1187) i de Cervera (1192); el darrer, traslladat posteriorment a Alguaire 
(1249). 

19. Foren aprovades les constitucions al concili de Troyes (1128). A la Corona 
d'Aragó quedaren extingits vers el 1317. 
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El quadre precedent no comprèn els clergues regulars (camils, teatins, 
barnabites, jesuïtes, caracciols, escolapis, etcètera), ni les congregacions reli
gioses clericals (passionistes, redemptoristes, marianistes, claretians, salesians, 
paüls, etcètera), ni les societats de vida comuna sense vots (filipons, Uatzaristes, 
sulpicians, paulins, etcètera), ni les congregacions religioses laicals (germans 
de les escoles cristianes, maristes, etcètera), ni tampoc, finalment, els instituts 
seculars (operaris diocesans, Companyia de Sant Pau, Opus Dei, teresianes, 
xaverianes, etcètera), que en els temps moderns han tingut i tenen una es
plèndida expansió dins l'Església. 
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