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j E L SENOR GUITERT , HA MUERTOl 

Oportunamente nuestros socios fueron informados, 

mediante la esquela que se curso, de la inesperada muer-

te de nuestro llustre Senor Presidente Don Joaquín Gui

tert y Fontseré, ocurrida en La Selva del Campo el pasa-

do dia 8 de marzo, después de haber recibido los ultimo s 

Sacramentos de la Iglesia (e. p. d.). La Junta en pleno 

del A r ch i vo Bibliogràfico presidió el piadoso acto de un 

entierro que constituyó, a pesar de la incomodidad del 

lugar y de la hora, una autèntica manifestación de las 

numerosas simpatías que supo granjearse en su dilatada 

vida. 

Como saben nuestros socios, el senor Guitert presidió 

nuestra Entidad desde su fundación, circunstancia que 

agranda el vacío que ha experimentado por su falleci-

miento. La Junta acordo pios sufragios y celebrar opor

tunamente un funeral en Santes Creus, que ha fijado sea 
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oficiado con la solemnidad posible el próximo dia Í6 de 

septiembre. 

Asimismo acordo que se le rindiera un recuerdo en 

las pàginas de este Boletín, cuya redacción se encargó 

al senor Secretario General. En el presente número se da 

cumplimiento al mencionado acuerdo. 

La Junta agradece sinceramente las numerosas mani-

festaciones de condolencia recibidas con este infausto mo

tivo y reitera a todos sus socios, amigos y simpatizantes 

tengan a bien recordarle en sus oraciones. 

En paz descanse. 



IN MEMORIAM 

JOAQUIM G U I T E R T I FONTSERÉ 

UNES QUANTES DADES 

E l senyor Joaquim Guitert i Fontseré fou barceloní de 
naixença. Vingué al món a la popular barriada de L a Barce-
loneta, l'any 1875, a l'edifici de la tinença d'alcaldia del carrer 
antigament anomenat de Sant Ramon, i més tard de Guitert, 
dedicat precisament a la memòria del seu pare. Aquest, senyor 
Avelí. Guitert de Cubas, va deixar un record perdurable a la 
barriada, fins a merèixer la dedicació del carrer, on visqué gai
rebé mig segle, i altres homenatges i condecoracions; ingressat 
com a oficial d'Estadística a les oficines de l'Ajuntament de 
Barcelona, les seves qualitats personals l'encimellaren a Secre
tari de l'esmentada tinença d'alcaldia, en el qual càrrec perse
verà cjuaranta-einc anys, fins a la seva jubilació espontània. 

Joaquim fou inqüestionablement Fhereu de les qualitats de 
bonhomia del seu pare i àdhuc de les seves aíicions a la histò
r ia local. Estudià les primeres lletres a la barriada i la car
rera de medicina a la Universitat de Barcelona. Acabada 
aquesta carrera, sabem que fou metge ajudant del cèlebre doc
tor Lluís Barraquer i Roviraïta als serveis de neurologia de 
l'Hospital dè la Santa Creu de Barcelona. Més tard devia in 
gressar a l cos mèdic municipal i s'especialitzà com a r^dïòleg, 
amb consultori al Dispensari Municipal de Dermatológia que 
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hi havia instal·lat antigament al carrer de Capellans, i que 
més tard fou traslladat als edificis que l'Ajuntament de Barce
lona bastí amb destinació d'hotels de l'Exposició Internacional 
de Barcelona l'any 1929, i que després han estat habilitats per 
a diversos serveis comunals i de l 'Estat. 

Ca l dir com per compte propi, i amb la col·laboració del seu 
íntim amic doctor Víctor Rahola, establí un Gabinet electro-
teràpic, amb servei de raigs X , al carrer de Duran i Bas, núf-
mero 1. L'exercici professional de la radiologia produí al doc
tor Guitert lesions tan importants a les mans, per mor de la 
deficient protecció dels raigs com era coneguda abans, que l i 
arribaren a l'amputació d"un dit. Modestament, ha estat una 
víctima de la ciència. 

Mullerat amb la senyora Dolors Úbeda i El ias, fou un mo
dèlic espòs i pare de l'única filla que Déu concedí al matrimo
ni. E l seu viure durant la primera vintena d'anys d'exercici 
professional, havia d'ésser plàcid, i no sabem que tingues ma
nifestacions externes de les seves afieions històriques. 

L 'any 1921 publica el seu primer 'llibre dMstòria sobre Po
blet, que en pocs anys assolia una segona edició molt millorada 
i que al 1929 j a havia d'estampar la tercera. 

E n 1925 ingressava a la Reial Societat Arqueològica de 
Tarragona, en moments no massa propicis, quan l 'Entitat sem
blava llanguir. E n 1928 j a havia publicat les dues primeres 
edicions de la seva història de Poblet, altres dues més conv-
pendioses de la Guia també de Poblet, i les seves monografies 
sobre Santes Creus i el monestir de Sant Pere de Rodes, les 
quals publicacions l i valgueren el nomenament de Correspo
nent de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid el dia 14 
de gener de 1928. Én virtut d'ell entrà a formar part de la 
Comissió Provincial de Monuments de Tarragona, assistint a 
les seves sessions per primera vegada el 10 de març d'aquell 
mateix 1928, perseverant en ella fins a la mort, havent estat 
un dels membres de la Comissió que amb més assiduïtat com-
paregué a les Juntes, sobretot d'abans de la guerra. 

Com a conseqüència de la reorganització que experimentà 
la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, el senyor Guitert 
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fou elegit membre de la seva Junta Directiva el 19 de maig 
de 1932. A la reumió que els directius de l'entitat celebraren el 
dia 9 de juliol següent adjudicaren el càrrec de Bibliotecari 
que el senyor Guitert ostentà fins que la guerra de 1936 Aesh 
articulà la Societat, a la qual, però, continuà pertanyent fins 
a la mort, quan j a assolia un dels números d'antiguitat més 
baixos. 

L 'any 1935, per tal de cobrir les vacants produïdes a l Par 
tronat de Poblet per les defuncions del senyor Gomte de l'Asal-
to Ramon Morenes i del Canonge Dr. Ramon Sabaté, foren 
proposats i designats el senyor Guitert i la senyoreta Anna G i 
rona i Clavé. E l senyor Guitert era vocal habilitat del Patronat. 

E n 1947 fou el primer, i únic president fins que morí, del 
nostre Arxiu Bibtiogràfie· de Santes Creus. Com à tal, quan va 
crear-se el Patronat d'aquest Monestir en 1951, fou membre 
d'ell, i membre aiximateix de la Comissió Permanent de l'es
mentat Patronat. 

Morí a la seva casa "Mas Catalònia" de L a Selva del Camp 
de Tarragona, la nit del 8 de març de 1957. Pocs dies abans 
havia rebut els Sants Sagraments de l'Església com a Viàtic i 
la Santa Extremaunció. E l seu cos fou conduït al fossar selva-
tà, entre una imposant manifestació de dol, la tarda del dia 9 ; 
hi assistí la Junta de l 'Arxiu en ple i nombrosíssimes repre
sentacions i autoritats. 

Que Déu el tingui al Cel. 

E L S E U POBLETANISME 

E n s diuen que l'àvia materna del senyor Guitert era natu
ra l de Riudoms. Segons sembla, aquesta senyora havia acudit 
alguna temporada a L 'Espluga de Francolí, a l'objecte, llavors 
com avui molt eh voga, de "prendre les aigües" a les fonts pro
peres a Poblet. Després de casada i j a residint a Barcelona, 
amb freqüència hi tornà, i en les seves estades acostumava 
acompanyar-se d'algun fill i després d'algun nét. Amb ella 
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vingué Joaquim a L'Espluga, i així cal registrar elis seus con
tactes amb Poblet des dels anys de la seva infantesa. 

Les seves estades a L 'Espluga i la seva sensibilitat el me
naven insistentment al monestir, a aprofundir el seu coneixe
ment. I coneixent-lo, el va estimar; el va estimar amb tota 
l'amplitud de la seva volic-id. Poblet fou, indiscutiblement, la 
gran amor del senyor Guitert, la dedicació gairebé exclusiva 
dels seus afanys, de tota la seva vida. S i de menut, i per la 
seva àvia, havia anat a L 'Espluga, de gran fou Poblet qui Fa -
tragué, i ell, i la seva esposa, i més tard amb la llur filla, no 
deixaren passar any sense una llarga temporada d'estada; 

Poblet fou la seva obsessió; el monestir i tot allò que s'hi 
referia. Àvidament cercà tota la bibliografia sobre el monu
ment i els seus monjos, institucions, filials, granges, posses
sions. Àvidament resseguí una i mil vegades aquelles ruïnes, 
aleshores amuntegaments informes d'enderrocs sobre les quals 
pesava un gairebé obligat abandonament de la impotència, per 
mor de les limitadíssimes atencions que podien .cobrir les exi
gües dotacions de la Comissió de Monuments. L e s seves cons
tants lectures aviat el situaren entre els coneixedors més pro
funds de la vida i de la història d'aquella casa gloriosa; les 
seves mai no interrompudes investigacions no trigaren a em
pènyer-lo al capdamunt de tots ells. 

Potser serà una afirmació atrevida, però ni un sol moment 
no ens pesa el més lleu dubte en iormular - la : el senyor Guitert 
fou, indiscutiblement, qui més coses arribà a saber de Poblet; 
qui més llargament i incansable treballà per Poblet; qui as
solí, amb el seu exclusiu furgar, una col·lecció tan impressio
nant de dades inèdites i bibliogràfiques sobre Poblet, com so
lament pot aconseguir la dedicació de tota una vida, dedicació 
constant, fervorosa i dilatada. E l senyor Guitert fou —indis
cutiblement al nostre parer— el primer pobletista que hi hagi 
hagut al seu , temps. . 

Tenim plena consciència que altres noms han rutilat pot
ser més vigorosament com a pobtetistes a les esferes erudites^, 
socials i polítiques. Ni discutiríem els mèrits d'e la seva major 
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consideració que segurament els tingueren. Ni gosaríem dub
tar de remorme eficàcia de la seva gestió en algunes persones 
que per la seva significació! social i política, pels seus mece
natges, per llurs qualitats i prestigi tantes coses aconseguiren 
per a Poblet. Però tot el que el senyor Guitert va fer, fou fruit 
de la seva abnegada constància, del seu innegligit esforç exclu
sivament personal, de la seva mai no interrompuda dedicació, 
el fruit de la qual, — i això ho diem per constar-nos de ciència 
ben certa — mai no dubtà que fos aprofitat per qui fos, i ho fou 
hàbilment, amb la voluntària renúncia de la més elemental 
satisfacció personal del senyor Guitert, en acte d'oblació total 
pel Poblet de la seva estima. 

E l més lleu examen de les publicacions del senyor Guitert 
sobre Poblet, comparades amb la bibliografia existent quan 
apareguereh, és el més contundent exponent de la dedicació 
que hem dit, de l'eficàcia afli servei del monestir pobletà. E n 
morir deixà una llarga llista d'obres sobre Poblet, la més densa 
en molts sentits que ningú no hagi publicat mai sobre el mo
nestir. Densitat que restaria acrescuda pels nombrosos altres 
treballs inèdits j a disposats per anar a l'estampa, pels j a més 
o menys esbossats i pels que tenia ideats a base de la seva 
replega de notes que posseïa en morir i que solament Déu sap 
quan,' com i fins on podran ésser de profit. 

E L SR. G U I T E R T I E L SR. TODA 

No sabem exactament quan feren conéixença, ni quan sol
daren l'amistat el senyor Guitert i el senyor Eduard VToda i 
Güell. Aquest guanyà un ben fonamentat prestigi a les comar
ques tarragonines: havia exercit la carrera diplomàtica molts 
anys a diverses bandes del món i el seu pas per unaTpüa de 
països fruità molt apreciables aportacions.. Foren bastants els 
centres d'erudició —principalment museus i biblioteques— que 
s'enriquiren amb els donatius d'efectes que generosament els 
cedí el senyor ,Toda. 
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Això, l'ésser nadiu de la ciutat de Reus, i haver comprat 
i restaurat el castell-monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, 
li dibuixaren una no menys guanyada aurèola. E r a un senyor 
agradat de les velles coses i d'una cultura veritablement enve
jable; havia j a publicat una llarga llista d'obres, principalment 
històriques i bibliogràfiques, i després de la guerra gran del 
1914-18 decidí establir-se a Escornalbou i acabar la seva agi
tada vida a les terres que l'havien vist néixer. 

Aviat el senyor Toda fou l'eix de tots els neguits històrico-
arqueològics de Tarragona, i no sense motiu. I aviat assolí la 
màxima autoritat indiscutible en el petit món tarragoní d'a
questa erudició. Successivament presidí la Comissió; Provincial 
de Monuments, el primer Patronat del Monestir de Poblet, i 
la Reial Societat Arqueològica de Tarragona. Des del seu cas
tell d'Escornalbou exercia una irradiació d'atracció formi
dable. S i d'abans no es coneixien amb el senyor Guitert, podem 
assegurar que a les darreries del 1928 l'amistat j a era soldada 
fortament. No podia deixar d'ésser, puix que un motiu pode-
rosíssim els havia d'atreure: la mútua i coincident estima a 
Poblet. " . 

Personalment recordem perfectament dels anys 1930 i 1931, 
quan el senyor Toda més d'una vegada ens volgué a Escornal
bou, com coincidírem sempre allí amb moltes personalitats in
tel·lectuals i principals sota aspectes diversos. No era dels que 
sovintejava menys el senyor Guitert, sobretot als darrers temps. 
Cada dia s'anà estrenyent l'amistat entre el senyor d'Escol-
bou i el senyor Guitert; tant, que aquest es féu imprescindible 
a aquell; imprescindible com a amic, com a pobletista, com a 
metge. 

Quan j a funcionava el Patronat de Poblet i el senyor Toda 
s'establí a la refeta casa del Mestre de Novicis, hi continuà 
exercint la mateixa irradiació i la mateixa atracció, més efec
tiva, encara, per la major facilitat d'accés al Monestir de la 
Conca sobre l'empinat cim d'Escornalbou. A Poblet continuà
rem les tasques que al senyor Toda abellia encomanar-nos en 
la identificació de documents, la seva ordenació i, de vegades, 
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la seva transcripció. Des de 1932 al 1936 les nostres estades a 
Poblet foren més reiterades i, si d'anys anteriors la coincidèn
cia amb el senyor Guitert a Escornalbou era freqüent, gairebé 
hem d'afirmar que a Poblet mai no deixà de produir-se., E l se 
nyor Guitert, que atenia el seu consultori professional a Barce
lona, cada setmana passava gairebé meteòricament a saludar 
els seus familiars a L a Selva de pas cap a Poblet, on romania 
tants dies com li eren de lleure per no desatendre les més limi
tades obligacions familiars i facultatives. 

E l senyor Toda comptava en el senyor Guitert, j a ho hem 
dit, a l'amic, al metge. 1 el senyor Guitert fou un inapreciable 
col·laborador en tots els afers dels quals han deixat una estela 
tan lluminosa el deu darrers anys de la vida del senyor Eduard 
Toda. 

L A RESTAURACIÓ D E P O B L E T I E L SENYOR G U I T E R T 

Seríem injustos si preteníem ací desvirtuar l'ajut econò
mic i tècnic que el senyor Toda posà a contribució els deu dar
rers anys a Poblet. L 'Estat , la Generalitat, hi abocaven pròdi-
gament les subvencions; el personal facultatiu que les Corpo
racions oficials tenien es feren una honor col·laborar a la res
tauració pobletana. Però el suport moral i material del senyor 
Toda no eren solament les col·laboracions esmentades, per im
portants i decisives que puguin semblar. H i havia aquells amics 
que feien amables les hores llargues i solitàries del senyor To
da a la casa del Mestre de Novicis de Poblet, que compartien 
amb ell la taula i la llar, i que li eren fidels puntals on s'assen
tava la seva lluminosa senectud. Aquests amics d'intimitat fo
ren diversos i ací podríem esmentar-ne més d'un amb el qual 
férem coneixença i amistat? però cap d'ells no hi assolí mai 
la confiança, ni la intimitat del senyor Guitert, com cap d'ells 
no hi perseverà tan assíduament, tan reiteradament, gairebé 
tan ininterrompudament. 

Per això cal adjudicar una intervenció moral molt albira-
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ble al senyor Guitert en totes les obres que es feren a Poblet 
des de la creació del primer Patronat en 1930, fins qiue finà el 
Comissariat que la Generalitat de Catalunya hi-establí en 1936. 
Les obres de la Casa del Mestre de Novicis (1930), la reconstruc
ció de les Cases Noves (1931-1932), les obres de les muralles, 
del pas de ronda i anexés (1932-1933) i tantes altres obres de 
conducció d'aigües, de consolidacions, de desenrunaments; a 
l'església, als dormitoris, a la cuina, al calfador, a les torres, a 
la porta reial ; l'habilitació de les dependències, de l'arxiu^ bi
blioteques; la instal·lació del museu a les Cases Noves.... Moltes 
vegades en fórem testimonis; cada dia el senyor Toda anava, 
i més d'una vegada, a veure com seguien les obres; el senyor 
Guitert compartia l'entusiasme del passeig i sovint amb el seu 
comentari el feia més profitós per l'enorme coneixement que 
tenia del monestir i esmaltat per la inqüestionable estima que 
tenia al monument. 

Destriar què féu el senyor Guitert en la fantàstica restau
ració pobletana concretament, és tan difícil, com seria absurd 
negar que intervingué en tot. E n el redreç de Poblet el senyor 
Guitert s'eclipsà modestament; però el seu esmerç fou intens, 
perseverant, fructífer. E n una faceta del comú maldar trobem 
ben destacada l'acció del senyor iGuitert:, fou la creació i rea 
lització de l'arxiu fotogràfic, que reuní a Poblet una conside
rable col·lecció de fotografies, antigues i modernes, del mones
tir. Aquesta fou una gran obra pobletana del senyor Guitert, 
indiscutiblement seva exclusivament. I j a que de fotografies 
parlem, serà bo recordar que les seves màquines, el seu dabora-
tori, i ell estaven sempre a l servei de Poblet; l a majoria de 
les efemèrides pobletanes eren recollides per 1. objectiu del se
nyor Guitert; les troballes, les obres que es realitzaven; totes 
les fotografies publicades a les Memòries del Patronat i al 
"üutlleti Arqueològic" de Tarragona referents a Poblet, i tan
tes altres de comunicades a altres publicacions, a entitats, a 
Corporacions, eren realització del senyor Guitert. L a majoria 
dels positius que l'arxiu fotogràfic de Poblet comprenia quan 
en 1940 se'n feren càrrec els, monjos, eren resultat del treball 
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personal seu,: perquè ell era un veritable artista de l'objeetiu i 
del laboratori. 

E n un altre aspecte, encara volem dir més dè Tesmerç 
del senyor iGuitert a favor de Poblet. 'Ens referim a la seva 
restauració monàstica. E n un fullet que publicàrem l'any 1950 
queda dibuixada la nostra intervenció en el que resultà j a molt 
avançat projecte de tornar els monjos a Poblet. Avui que no 
hi ha cap obstacle que ho privi, podem dir que les confidències 
que feren possible el camí cap a la restauració per l'orde del 
Císter venien principalment del senyor Guitert, que sempre 
fou contrari de lliurar Poblet a cap comunitat que no per
tanyés a l'orde que l'havia fundat. J a hem provat com en 
aquest punt el senyor Toda havia contret altres compromisos. 
Això dolia molt al senyor Guitertí, el qual més d'una vegada 
se'n lamentà al nostre davant. S i la nostra campanya de prem
sa a favor de l'orde del Císter donà el resultat i obtingué el 
ressò que assolí, hem de manifestar sincerament que.es fona
mentava en les confidències que hem esmentat per les quals 
reconeixíem i contrastàvem les reaccions del senyor Toda, si 
bé en la nostra informació col·laborà també un altre bon amic 
nostre: el Dr. Ramon Sabaté, Canonge de Tarragona i mem
bre del Patronat del Monestir. Cal dir que el senyor Toda es 
féu càrrec de les raons» i que fou un gran amic des d'aleshores 
dels monjos cistercienes de Cuixa que esperaren inútilment 
l'oportunitat de restaurar monàsticament Poblet. . 

A la. memorable sessió del 16 de setembre de 1930 en què 
el senyor Toda prometé formalment Poblet a l'orde del Císter 
davant el Rdm. P. Janssens, Abat General i el P. Francesc 
d'Asisís Causse, abat de Cuixà, el senyor Guitert fruí una de 
les més grates estones de la seva vida. L a seva joia exultava 
les centenàries parets del calfador pobletà, on sèiem compta-
díssims testimonis d'un moment històric, que a tots semblà 
trascendental, i que en certa manera en fou, perquè els sotso-
bres polítics del 1931 al 1939 no feren altra cosa que retrassar 
i desviar una mica la j a elaborada restauració monàstica de 
Poblet. 

http://que.es
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Dels contactes establerts a Poblet el 16 de setembre de 
1930 amb l'abat general i l'abat de Guixà, el senyor Guitert 
n'establí una relació d'amistat. E l P. F r a Francesc d'Assís 
més d'una vegada es tornà a trobar amb el senyor Guitert a 
Poblet, a Tarragona, a Barcelona. Eren bons amics, L a res
tauració monàstica de Poblet no semblava llunyana, ni possible 
sinó feta pels monjos de Cuixa. 

Aquests, presidits pel seu abat, oficiaren en les memorables 
festes commemoratives del 1935 en les quals tanta intervenció 
personal cal adjudicar al senyor Guitert. L a identificació de 
la despulla del Príncep de Viana, que tornà a Poblet en 
aquesta ocasió, fou encomanada al senyor Guitert com a fa
cultatiu i com a membre del Patronat del Monestir i de la Co
missió de Monuments. 

Durant la Comissaria de Poblet —1936-1939— el senyor 
Guitert fou vocal habilitat del Patronat. L'èscrupolositat amb 
què volgué mantenir salvada la seva responsabilitat, i l'honora
bilitat amb què volgué procedir en un temps que totes les va 
lors morals s'havien capgirat, li congriaren antipaties que més 
tard es traduïren en contratemps molt seriosos. L'nome que 
havia gairebé immolat la seva .vida en holocaust de Poblet, i 
els seus anys de maturitat a favor del Monestir; l'home que 
havia treballat tan abnegadament i gairebé anònimament —la 
rutilància del senyor Toda eclipsava la de tota altra gestió' per 
brillant que fos— hagué d'engolir el calze de la ingratitud fins 
a la darrera gota més amarga. L'abnegació del seu sacrifici, 
el seu altruisme, la seva desinteressada paciència, la seva bon
dadosa renunciació fou corresposta amb ben poca noblesa; la 
ingratitud esdevé sempre oiblidadissa, però en el seu cas dege
nerà fins a la deslleialtat. Va l més que no en diguem res, per
què en podríem dir massa. 1 en estendre el vel sobre l'hora mes 
angoixosa de la vida del senyor Joaquim Guitert, ens agullona 
el pensament aquella frase que ell descobrí a les presons po-
bletanes i que divulgaren els seus llibres: Nihil acerbus que 
amieusingratus. 
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L A C O L L A D E L «COLON» 

A les darreries del primer quart de la present centúria 
s'agrupà a Barcelona una penya literària que va perseverar 
bastant d'anys i que desarticulà la nostra guerra civil del 1936, 
quan, segons sembla, havia assolit una consistència, una t ra 
dició, una empenta, una continuïtat i unes realitats i realitza
cions que l i permetien augurar vida pròspera i madura. Dar 
rerament aquesta penya era coneguda per la colla del "Colàn", 
perquè agrupava una tertúlia a una de les sales dels baixos del 
desaparegut cafè i hotel "Colón", a la cantonada del Passeig 
de 'Gràcia i Plaça de Catalunya, on ara hi ha l'edifici del Banc 
Espanyol de Crèdit. E n els dies de la seva iniciació, però, dies 
anteriors a l'any 1924, s'agrupava a les sales d'un no menys 
prestigiós establiment barceloní: el Continental, que actual
ment persevera a les nostres típiques Rambles. L a penya o colla 
del "Colón", d'antuvi fou la colla del Continental. 

E l s concurrents a aquesta tertúlia o "colla" eren, general
ment, personatges de ben fonamentat prestigi, els aoms dels 
quals són registrats en els catorze volums de treballets que la 
"colla" va editar durant una llarga dotzena d'anys, ordinà
riament en record o commemoració d'efemèrides extraordinà
ries de la "colla". E I registre de tants literats catalans com 
consta a la col·lecció dels volums publicats —d'edició reduidís-
sima, val a dir, però veritable llaminadura per als bibliòfils1— 
encara que molt densa, no esdevé exhaustiva, perquè recordem 
alguns dels més assidus concurrents durant els darrers cinc 
anys de la "colla", d'altra banda elements de primera categoria 
al món de les lletres, i el nom dels quals no apareix als volums 
d'aquells darrers anys d'activitat collista. 

E l primer dels volums publicats i seriats sota una deno
minació genèrica "De la colla", va tenir una gènesi molt s in
gular. E l literat Magí Morera i Galícia va obsequiar els seus 
contertulis amb un cistell de cireres collides als cirerers de les 
seves propietats. L'obsequi va commemorar-se amb el volum: 
Cireres, editat l'any 1924, i en el qual van col·laborar Joan Ma-
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r i a Guasch, Roser Matineu de Gallardo, Narcís Oller, Francesc 
Matheu, Joaquim Cabot, ; En r i c de Fuentes, Fer ran Agulló i 
Vidal, Antoni Navarro, Joan Ruiz i Porta, Manuel Vilà, Llo
renç Sampera, Josep Agulló, Joaquim Cases Carbó, [Francesc 
M. Masferrer i l'homenatjat senyor Morera i Galícia. L'edició, 
com totes les que la seguiren, fou en nombre reduidíssim d'e
xemplars en paper de fil, bellament impresos a dues tintes, 

E l volum de 1925, Llevant de temia, va aparèixer amb motiu 
de l'excursió-visita que la "colla" va efectuar a l'ermità de Sa -
malús, mossèn Ramon Garriga- A là seva realització col·labora
ren alguns dels literats del volum anterior, a més a més d'al
tres noms, com l'homenatjat Mossèn Garriga, Alexandre Font, 
Josep M. a Roca i Lluís Via, E l tercer volum, Escornalbou, 1926, 
va editar-se en l'anada que la "colla" féu a l famós castell-
monestir del camp de Tarragona, convidada pel senyor Eduard 
Toda i Güell, i en ell, ultra Toda, apareix, al costat de molts 
dels noms j a coneguts, el del celebrat canonge mossèn Jaume 
Collell. 

E l volum que seguí, Sant Martí del Canigó,, 1927, s'oferí en 
homenatge al bisbe de Perpinyà, Monsenyor Juli Carsalade du 
Pont, restaurador de l'històric cenobi pirenenc, i ultra el pre
lat, del qual és reproduït en gravat un llarg autògraf, col·laborà 
la "colla" amb la incorporació dels següents noms fins ara inè
dits: Josep Folguera i Duran, Josep Alemany i Borràs, Vicenç 
de Moragas, Concepció Patxot, F . Valls Taberner, J . Rodergas 
i Calmeil, i Pere Vayreda i Olives. D'aquest mateix any 1927 
és el volum Tossa, ofrena a l "collista" senyor Manuel Vilà,ien 
la confecció del qual no apareix cap col·laborador desconegut. 

L 'any 1928 s'editaren igualment dos volums. U n d'ells, Pro-
vença, a la memòria del poeta Frederic Mistral, i en el qual 
són de veure per primera vegada les col·laboracions signades 
per Joan Santamaría i Joaquim Carreras i Martí. L'altre, La 
casa nova, fou ofrena dedicada a Alexandre Font amb motiu 
de la inauguració de la seva nova casa a L a Gelida i en el text 
del qual hi ha treballs dels nous col·laboradors Amadeu Vives 
i Rafael Puget. 



183 

L'any 1930 s'editaren dos volums, com si hom volgués res-
cabalar-se del 1929 en el qual l'activitat editorial romangué 
suspesa. Amb el nom de Sitges fou donat a l'estampa un volu-
met a la memòria de Josep Martel Català, que havia acollit la 
"colla" al seu xalet " E l s Geranis" de Terramar i que al cap 
d'un mes i mig moria sobtadament a Barcelona; en ell, ultra 
un treball pòstum del. senyor Martel, trobem el d!'un nou "co
llista", senyor J . Vila. L 'altre volum de 1930 fou Bodes d'ar-
gmit, homenatge a l a il·lustre novel·lista senyora Caterina A l 
bert i Paradís, famosa a la literatura catalana amb el pseudò
nim de "Víctor Català"; l'índex dels treballs que l'integren no 
aporta cap nom de collista fins ara desconegut. 

'Es fa difícil concretar quan i com el senyor Guitert ingres
sa a la "colla". E l seu nom no apareix en cap dels volums an
teriors al 1930, com hem vist, la qual cosa dóna fonament a 
suposar que la seva vinculació possiblement no fou anterior. 
Però l'any 1931 s'edità Cadaqués, homenatge de la "colla" con
juntament al senyor Joaquim Guitert i al senyor Víctor R a -
hola i a la memòria del malaguanyat senyor Frederic Rahola; 
el volum aporta tres noms nous als rengles "cóllistes": Gui
tert, Rahola i Alexandre Bulart i Rialp. 

D'aquest volum ençà j a no n'edita cap d'altre la "colla" on 
el nom del senyor Guitert no hi figuri amb alguna col·laboració 
literària. Així al volum: Mestre Matheu, 1931, homenatge al 
venerable poeta, juntament amb els noms de nous col·labora
dors com: J . Estadella Arnó i Joan Oller i Rabassa. Així, tam
bé, al volum: Mariana, homenatge al patrici català Rafael 
Patxot i Jubert, 1932, en el qual solament consta el nom del 
propi homenatjat qom a inèdit fins ara als volums de la "colla". 
Així, igualment, al volum Collsacabra, 1933, dedicat a Rafael 
Puget, on no es revela tampoc cap nom fins ara desconegut. I 
així, igual i finalment, al volum Poblet, 1935, dedicat al senyor 
Toda i àl monestir pobletà i en el qual s'incorpora el nom del 
prestigiós bibliògraf i bibliòfil senyor Ramon Miquel i Planas. 

Després del 1935 j a no aparegué cap altre volum "Dè la 
colla". . 
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Ell senyor Guitert fou un. dels més constants i addictes 
concurrents a les tertúlies de la "colla"; tant a les reunions del 
cafè "Colon", com a totes les. altres ocasions de trobar-se els 
"collistes". Apreciava els seus components amb una estima 
veritablement sincera, sentida, amb una llei de germanor com 
si fossin tots membres d'una mateixa família, com si es trac
tés de germans autèntics i veritables. E n som testimoni rei 
terat i excepcional i podem dir fins on era de prof unda l'es
tima del senyor Guitert a tots i cadascun dels membres dé la 
"colla"; la nostra coincidència, freqüentíssima als darrers 
anys, j a fos a la terrassa o als salons del cafè "Còlon", j a a 
Tarragona a l'Hotel Europa, j a a Poblet, q en altres indrets 
on concorrien "collistes", precisament ens soldà a l'amistat 
d'alguns d'ells, i aquesta coneixença i aquesta amistat ens 
pervingué principalment de la nostra amb el senyor Guitert i 
amb el senyor Toda. Sempre recordarem amb melangia els 
noms dels "collistes" desapareguts, d'algun dels quals retenim 
rejcords molt vius, com del poeta exquisit que fou mossèn Na
varro, del prosista inefable que fou Joan Santamaría, de la 
bondat d 'Enr ic de Fuentes, de la consideració d'Alexandre 
Font, de l'exquisida deferència de Joan Ruiz i Porta, de l'aguda 
parleria, ameníssima, de Rafael Puget, de la senyorívola defe
rència de Fer ran Valls Taberner. Ara, en intentar anusar tants 
records com conflueixen a la nostra evocació d'aquests noms 
desapareguts i venerables, per no ,retreure'n cap de vivent, 
ens agullona amb vivor ben saturada d'emoció la presència de 
com el senyor Guitert compartia el goig i la pena dels seus 
amics de "colla" amb tants dels quals tinguérem oportunitat 
de relacionar-nos. 

Després de la nostra guerra i revolta del 1936, que sapi
guem, la "colla" no va reunir-se més. Algun dels seus compo
nents, afeixugat d'anys i d'e xacres, ha abandonat aquest 
món. Cada vegada que la Parca s 'enrMa algun "collista", el 
senyor Guitert se'n sentia profundament. L'obligada separació 
era una punyida que li feia sagnar el cor. Quantes vegades 
ens ho retreia amb una amarga melangia encomanadissa ! 'Com 
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l'enyorava, ara que cada dia era més reduïda, el bon temps 
de la "colla" pletòrica! —L'altre dia va morir E n Ta l— ens 
deia adolorit. —Ja solament quedem tants...! Avui la "colla" 
és un bell record que viu en cada dia més pocs dels seus ele
ments, cada dia menys i més dispersos. E l senyor Guitert n'ha 
estat una de les figures més perdurades, més constants, més 
representatives. 

Potser ens hem permès una extensió fora mesura en aquesta 
evocació de la "colla" del "Colon". S i hem volgut relacionar 
amb una mica de detall les notícies que hem dit, no solament 
hem pretès deixar constància de la relació, del lligam que amb 
ella tingué el senyor Guitert, sinó també per a recollir en urna 
mena d'inventari el mig centenar de noms de personalitats que 
la integraven i foren amics seus, moltes de les quals, i això 
ens consta per experiència pròpria, apreciaven en gran mane
r a el senyor Guitert. Valgui el que valgui aquesta evocació, és 
un record a una penya prestigiosa, de realitzacions memora
bles, honra del senyor Guitert al qual considerà en tantes 
ocasions. 

E L SR. G U I T E R T A L A S E L V A D E L CAMP 

A L a Selva del Camp el senyor Guitert va heretar unes 
propietats, creiem que del seu padrí. E r e n unes peces de terra 
i una casa al carrer del Forn Nou. A l pis noble d'aquesta fol* 
gad'a casa de pagès vilatana adeqiuà algunes cambres i allí va 
residir algunes estades, cada vegada més freqüents, alternades 
de primer amb les cada dia més espaiades i curtes a Cada
qués, i després amb les sovintejades a Poblet. S'agradà de là 
vileta camptarragonina, i hi posà arrels profundes d'afecte. 
L a seva rel fou tan forta que resolgué bastir-s'hi una casa de 
planta. A aquest objecte comprà una finqiueta a la carretera 
—la parada de Madró— davant del convent de Sant Agustí. 
Però l'Ajuntament l i proposà la permuta d'aquesta finqueta 
per un pati una mica més avall de la carretera, a fi de bastir 
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a la parada de Madró un projectat edifici destinat a grup es
colar, que després de vint-f-cinc anys sense que hagi aprofitat 
a la finalitat per la qual el senyor Guitert s'avingué a commu
tar-la, ha vingut a parar en un insuficient camp per a futbol, 

A l pati de més avall sí que hi bastí una folgada casa a qua
tre vents i que batejà "Mas Catalònia". Llavors establí la se
va residència definitivament a L a Selva, aixecant l a de Barce
lona i cancel·lant definitivament les seves acostumades anades 
a Cadaqués. Des del "Mas Catalònia" acudia a l seu consultori 
professional de radiologia al Dispensari de Dermatologia de 
l'Ajuntament de Barcelona i es traslladava cada dia més so-
vintejadament al monestir de Poblet. 

A L a Selva comptà sempre amb general simpatia i hi féu 
sòlides amistats. Però la seva permanència de més d'un quart 
de segle a la vila li va proporcionar més limitades satisfaccions 
de les que calia esperar de la seva estima a L a Selva. E l s 
trenta sotraquejats darrers anys de la seva vida no foren pro
picis a més considerables manifestacions del prestigi en què 
era tingut, i dificultaren i àdhuc anul·laren una pila de projec
tes que el senyor Guitert s'havia proposat o ideat realitzar. 

Un d'aquests propòsits- fou la restauració del santuari de 
Paret Delgada, l'ermita de la Patrona de L a Selva, per la qual 
va treballar amb un delit, amb una estima, amb una abnegació 
i constància dignes de major gratitud. E n el seu propòsit es 
veié acompanyat i assistit per l'entusiasme d'uns pocs, i difi
cultat per l'actitud incomprensible d'altres que estaven molt 
estretament constrets moralment a ajudar-lo. 

Aquest notable monument dels segles X I I i següents havia 
arribat a la segona dècada de la present centúria en un lament 
table estat d'abandonament, d'absoluta deixadesa, totalment 
descurat i amb edificacions que menaçaven enrunar^se immi-
nentment. L 'any 1925 va produir-se un moviment restaurador, 
que acomplí algunes realitzacions molt eficaces; però diverses 
causes motivaren que la primera embranzida es debilités. Amb 
l'adveniment de la República del 1931 restaren pràcticament 
paralitzades les obres iniciades. 

E l dia 1 de novembre de 1984 es reuní a Poblet l a Comissió 
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Provincial de Monuments de Tarragona, i a proposició del se
nyor Guitert, membre d'ella, s'acordà subvencionar la restau
ració del Santuari de Paret Delgada, proposició subratllada 
per unanimitat absoluta dels membres de la docta Corporació. 
Gom a conseqüència de l'acord feren una visita detinguda al 
santuari uns comissionats, entre ells el senyor Guitert, la qual 
considerà d'urgència la (restauració de la teulada de l'església 
per tal de salvar l'enteixinat, de gran valor artística i malmès 
en part, i separar-la uns setanta centímetres de l'enteixinat, 
sentant-la amb bigues i cabirons damunt una solera de rajola 
0 maó prim. S'alçà un plànol d'aquesta obra urgent al qual 
acompanyava un informe datat l ' I de desembre. E l projecte 
havia d'anar a càrrec de la Comissió de Monuments en Una 
meitat de la despesa, i l'altrà meitat a càrrec d'una sufoscrip-
cié popular iniciada. E l projecte d'aixecar la teulada per a 
salvar l'enteixinat fallà en part, per no haver estat previstos 
alguns elements, però, amb tot, es realitzà. 

Per tal d'ajudar llentusiasme i mantenir el caliu vàrem 
publicar una mena de butlletí, amb l'expressa aprovació i be
nedicció de l 'Emm. Sr. Cardenal Vidal i Barraquer, que es t i 
tulà: Full de la restauració del Santuari de Paret Delgada. 
Per aquesta publicació i per la nostra personal intervenció en 
els propòsits restauradors del senyor Guitert a Paret Delga
da, som testimonis de les moltes amargors que tot plegat l i 
anava proporcionant. Després del segon número del Full —juny 
de 1935— calgué suspendre l a seva publiçaciói. Però aleshores 
j a es treballava de ferm en la restauració/ que despengué quan
titats importants per a reteular l'església, que estava en estat 
deploírabilíssim, i salvar en allò qjue fos possible l'enteixinat 
sobre el qual gravitava la teulada. E l mal estat de l'enteixinat 
dificultà força l'obra i la féu molt costosa. Per tal de salvar 
aquella vella decoració del sigle xiv calgué invertir quantitats 
1 esmerços de molta consideració; però s'assolí la finalitat pro
posada. 

Altrament s'aconduïren adequadament les aigües pluvials 
a la cisterna i es bastí una modesta, però decorosa habitació 
per als ermitans. Precisament en cavar els fonaments el se>-
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nyor Guitert es veié amb la sorpresa enorme de trobar obra 
romana, que s'acreixé en aparèixer diversos mosaics d'evident 
interès arqueològic. 

!E ! senyor Guitert tot seguit en donà coneixement als or
ganismes i entitats sàvies, sota el guiatge de les quals es pros
seguí una ben orientada excavació. Aquestes entitats foren de 
tant de prestigi com la Societat Arqueològica de Tarragona, el 
Museu Municipal Pr im-Rul l de Reus, i l 'Institut d'Estudis C a 
talans de Barcelona. L'excavació! iniciada dins el clós del pati 
de l'ermita a mà dreta d'entrant per la porta forana hi prosse
guí fins que la revolta i la guerra ho desbaratà tot. Tot plegat 
foren descoberts deu mosaics, de proporcions considerables la 
majoria, i en molt bon estat; també foren trobats fragments 
ceràmics i fins i tot restes humanes amb vestigis de llurs en
terraments. 

Principalment la intervenció de l'Institut d'Estudis Cata
lans a Paret 'Delgada, procurada pel senyor Guitert, havia 
d'ésser-li molt isteressant. L'Institut, no solament s'interessà 
per les troballes arqueològiques que s'anaven realitzant, sinó 
que va fixar-sé en la riquesa d'altres elements artístics que hi 
havia ai l'ermitori. Coneixem l'informe que elements tècnics 
de responsabilitat redactaren, ajudats abnegadament pel se 
nyor Guitert, i que es llúnica descripció que avui resta valo-
rable de tants quadres de pintura damunt taula i tela com des
aparegueren en 1936. S i conservem fotografies — i n'hi ha de 
molt bones— de tot aquest bé de Déu perdut, gràcies són de
gudes a la diligència del senyor Guitert. 

I/Institut procurava una restauració més ambiciosa que 
ningú no hagués mai somniat. Posem per cas, el retaule de 
mestre Joan de Tarragona, pintura de mèrit del segle X T V , que 
havia estat j a desmuntat del seu altar amb el propòsit de do
nar-lo a restaurar a l'obrador del senyor Joan Siutrà de 
Figueres. S i aquest retaule no fou víctima del foc, com tants 
d'altres d'e Paret Delgada en 1936, es perdé quan l'evacuació. 
" ~ ~ L a tenacitat del senyor Guitert en un any i mig de maldar 
a Paret Delgada a desgrat de tot, encomanava l'esperança ben 
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fonamentada que els projectes formulats seguirien el iseu curs 
i foren realitat. I no mancaven projectes: restaurar l'enteixi
nat del segle X IV ; pavimentar l'església; rentar tota la pedra 
picada disfressada amb capes de calç per a tornar-li la pr imi 
tiva fesomia i valorar les construccions pretèrites; refer el 
porxo exterior. E n c a r a abellien realitzacions més ambicioses 
i engrescadores, cap a les quals, però, apuntava el senyor Gui 
tert : enderrocar el mal porxo o claustret actual d'obra comuna 
i refer el de pedra picada en punta d'ametlla, com l l i havia 
anys endarrera; tomar fesomia i donar utilitat adequada a la 
folgada hostatgeria que fa molts anys que, ni precàriament, 
no pot servir a utilitat del fi pel qual fou bastida.. Però vingué 
el juliol de 1936 i tot anà daltabaix, i tot fou anorreat i des
truït. . • , 

Durant l'any i mig de les obres de Paret Delgada impul
sades pel senyor Guitert, lla Comissió de Monuments aportà 
una quantitat respectable i la suscripció popular que inicià¬
rem al Full una altra encara més. important. Però a Paret 
Delgada es despengueren molts milersi de pessetes i no sempre 
les consignacions dels organismes arribaren amb oportunitat. 
Una quantitat de consideració que el senyor Guitert havia besi-
tret per tal que les obres no paressin no li fou reintegrada per 
mor de la revolta. 

Quan pel juliol de 1936 les flames tot ho consumiren i la 
piqueta tot ho aterrava, el senyor Guitert, serenament, vetllà 
moltes coses a L a Selva, àdhuc exposant-se a represàlies te
mibles. L a seva autoritat aureolada salvà bona part delsí ar
xius parroquials, que j a començaven a lésser cremats. Ai les 
seves gestions personals, L a Selva deu que elsi fons dels arxius 
parroquial i municipal fossin traslladats a Poblet, per tal de 
salvar-los d'una possible dispersió; ambdós arxius, al seu dia, 
foren tornats a L a Selva; però un feix de documents proce
dents de l 'arxiu municipal, on els havia Mpositat el seu pos
seïdor Josep Batllei, secretari que fou de l'Ajuntament, fa 
més de cent-cinquanta anys, i tots referents a les lluites con
tra la invasió! napoleònica, sabem que han fet cap a l 'Arxiu 
de la Corona d'Aragó de Barcelona. 
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A la intervenció personal del senyor Guitert i a les seves 
gestions posteriors es degué que la important biblioteca dèís 
Missioners Claretians de L a Selva fos salvada, guardada i més 
tard traslladada a Poblet. D'aquest monestir la retiraren des
prés de la guerra els missioners, sense que calgués registrar 
pèdues de consideració. 

L a seva vinculació a L a Selva no deixà el rastre escrit 
que deixà a Poblet, a iSantes Creus, fins i tot a Cadaqués. 
D'això en té la culpa l'excessiva consideració! personal que ens 
tingué de sempre. Aquesta consideració oriíginà que mai no 
es dediqués a investigar la història selvatana. Tot agraint la 
bona intenció abstencionista, avui ens n'hem de doldre dolo
rosament i lamentar-la sense remei. A la bibliografia esmen
tem la poca cosa escrita d'ell sobre L a Selva; indubtablement 
hauria pogut dir-nos moltes coses que havia investigat i sabia. 

A L A COMISSIÓ D E MONUMENTS 

J a hem dit que, com a conseqüència del seu nomenament 
d'acadèmic de la Història, el senyor Guitert entrà a formar 
part de la Comissió Provincial de Monuments de Tarragona 
l'any 1928. Segons consta a les actes de la Corporació —com 
amablement ens comunica l'actual secretari i amic Dr . Josep 
Sànehez Real— des del seu ingrés fins a l'any 1936 en què les 
tasques corporatives s'hagueren d'interrompre per mor de la 
revolta, foren celebrades cinquanta-sis sessions. Llevat de 
tres, el senyor Guitert assistí a totes elles, i encara una de 
les faltes fou ben justificada a causa d'una greu malaltia d'e 
la seva esposa. 

Durant aquesta època les intervencions del senyor Guitert 
en les tasques de la Comissió no foren nombroses, ni de relleu. 
H i ha una explicació, ens fa l'efecte, que ho justifica: intuïm 
que a les sessions el senyor Guitert no estava en disposició 
d'intervenir en gaires afers que no es referissin a Poblet, i en 
les coses d'aquest monestir, on va treballar-se de valent en 
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aquell període, les intervencions del senyor Toda haurien 
anul·lat les del senyor Guitert: primerament per l'acord que 
hi devia haver entre ells dos, i , segonament, perquè sí hi hagués 
hagut desacord, ni el senyor Guitert hauria tingut gosadia a 
manifestar-lo ni a l senyor Toda l i hauria agradat, perquè el 
senyor Toda no era persona a qui plagués ésser contradit, ni 
tan solament contraopinat. 

Diverses! actes de les sessions del 1930 indiquen que la Co
missió va encarregar-li, conjuntament amb l'arquitecte senyor 
Monravà l'obtenció de fotografies, plànols i la redacció de 
l'expedient sobre l'antiga església d'Alcover, vulgarment co
neguda per església de la iSang. E n c a r a que un parell d'anys 
mési tard la memòria sembla que va encarregar-se a l'arxilver 
diocesà Mossèn Banç Capdevila, ens consta que el senyor Gui
tert tragué nombroses fotografies, i molt bones, d'aquell inte
ressant i avui gairebé totalment perdut monument. 

Aquesta comesa i la de la restauració de Paret Delgada, 
que detallem més endavant, són les més destacades del senyor 
Guitert com a membre de la Comissió de Monuments en aquest 
període. L a GomissiÓ de Monuments estigué inactiva des del 
1936 fins que al 30 d'abril de 1943 tornà a reunir-se. D'ençà 
fins a la mort del senyor Guitert, la 'Corporació ha celebrat 
vuitanta sessions; però, per motius diversos, solament assistí 
a trenta-dues d'elles. 

E n aquest segon període s'interessà per afers diversos: 
els mosaics trobats: a Paret Delgada, que es feien malbé ex
posats a totes les inclemències i inconsideracions, per les ex
cavacions que podien prosseguir aïllí, per les restes malpara
des que menaçaven l'església de la Sang d'Alcover, i , princi
palment, en alguns afers que interessaven molt al monestir de 
Santes Creus. 
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E L S E U SANTESCREUISME 

L'estima del senyor Guitert a Santes Creus l i devia venir 
con una conseqüència de la seva estima a Poblet. L a seva vin
culació1 amb el nostre monestir del Gaià probablement és an
terior, i de molt de temps, a quan en publicà la monografia. 
Cal dir com aquesta monografia aparegué en un moment molt 
oportú; en ple període de reivindicació popular dels dos grans 
monestirs catalans — Pòblet i Santes Creus-- aquest es trobava 
amb la circumstància que la darrera oforeta recomanable que 
s'havia publicat i exhaurit era la del benemèrit arquitecte 
tarragoní senyor Ramon Salas, que duu el peu d'estampa de 
l'any 1894. 

Potser en la redacció de la monografia santescreuïna va in 
fluir alguna pressió, fins i tot d'orde crematístic. E l fet és que 
l'obra del senyor Guitert anava orientada a omplir un buit 
existent, i ho assolí. .1 ho assolí amb la més fidel servitud in 
formativa. Per a redactar-la consultà tota la bibliografia exis
tent que podia il·lustrar-lo i que tenia a l'abast. No hi planyé 
viatges. I és evident que la descripció! i guia del monestir s'àdiu 
perfectament a l seu estat jde quan es publicà el llibre, la qual 
cosa prova que no va réfiar-se d'allò que havien dit els tracta
distes predecessors seus, sinó que redactà el llibre i el com
pulsà. Precisament no fa gaire que l'amic senyor Vives i Mi
ret feia marxaüeu de la fidelitat informativa del senyor Gui
tert en les planes d'aquest Butlletí (1955, p, 76). 

Després d'aquesta publicació les seves anades foren més 
sovintejades. E n una d'elles coincidírem i ens llegué acompa
nyar-nos del senyor Guitert tot visitant el monestir. Aimb ell 
entràrem a la presó de vora el celler i amb l'escàs projector 
d'una pila elèctrica ens mostrà les pintures que. h i havia des
cobert i ens hi interessà; un altre dia hi vingué a treure'n 
una fotografia. De les dades que ell h i havia recollit i d'alguna 
transcripció que nosaltres l i facilitàrem fruita un articlet seu 
sobre Les presons tíe Santes Creus. 

Com a membre de la Comissió de Monuments, malgrat una 
explicable preferència per Poblet, el senyor Guitert s'interes-
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sà per Santes Creus, on el recordem revisant amb freqüència 
les obres que s'hi anaven fent, principalment el claustre pos
terior, on hi havia la idea, suggerida per ell, d'instal·lar un 
museu etnogràfic de les comarques tarragonines. Les obres 
efectuades a l'ala del migdia anaven orientades a aquesta 
finalitat que la Comissió de Monuments no tingué temps de 
realitzar, perquè el monestir passà a la tutela dol Patronat 
propi creat per la República de 1931. 

E L PRES IDENT D E L'cARXIU» 

Ni amb la creació del Patronat de Santes Creus en 1931, 
ni amb la guerra del 1936. ni amb la postguerra tan angoixosa 
com fou per al senyor Guitert, aquest no es desvinculà de 
Santes Creus. E l seu interès s'avivava cada vegada que ens 
vèiem, i com nosaltres es dolia d'aquella llei d'oblit que sem
blava pesar sobre el monestir. 

E r a l'any 1947. Quan amb el senyor Pere Serramalera j a 
gairebé desconfiàvem d'iniciar un modest moviment d'opinió 
que lliurés un xic Santes Creus d'aquell estat, ens sorprengué 
l'ofici amb el qual el Ministeri de la Governació facultava la 
creació del nostre Arxiu Bibliogràfic. Ni eili n i nosaltres, ni 
ningú no era capaç aleshores d'imaginar què seria una asso
ciació que iniciaven un parell d'homes modestos i inexperts, 
que no tenien sinó un altre confident igualment inexperimen-
tat en aquella mena d'empreses: l'ecònom de la parròquia. 

Però teníem l'ofici als dits i calia posar en pràctica aquella 
autorització!. Calia, i ho desitjàvem amíb tota l'ardència del 
nostre entusiasme i del nostre optimisme, que vencé tota mena 
d'obstacles. Quins, quants i com els vencérem no fa al cas. Per 
als homes que iniciàrem YArxiu no comptaren els fracassos, 
j a que l 'Entitat s'ha nodrit dels fets positius; però els calia 
que es fes càrrec de la presidència de l'entitat una persona 
d'alguna consideració i que amb el seu prestigi la fonamentés 
d'un bon principi. 
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3. --Pobletj—£ruía.—Notas histórico-arüsticas del Monasterio. 
Leyendas y tradiciones. Segunda edición. (Barcelona, s. 
a.) 352 pp. amb 268 fotogravats, 3 gravats a la ploma i 
una làmina encartada. 

(Aquesta edició no duu l'any al peu d'estampa; però 
no és posterior al 1927) -

4. —-Compendio de la, Guia, notas históricas, leyendas y tradi-, 
dones del Real Monasterio de Sta. Maria de Poblet. 
(Barcelona, 1927) 108 pp. amb 13 fotogravats. 

5. —Real Monasterio de Santes Creus. Guia,, descripción, fun-
dación y destruecipn del Monasterio, privilegios, leyendas 

y tradiciones; euriosidades. (Barcelona, 1927). 128 pp. + 
32 làmines amb fotogravats i dues plantés i un document 
en facsímil. 

6. —Monestir de Sant Pere de Rodes. Descripció, notes histò
riques. Trasllat i abandono del Monestir. Tradicions, lle
gendes i curiositats. Ermita de Santa Elena. Castell de 
Sant Sahador. (Barcelona, 1927) 108 pp. + 6 làmines 
amb fotogravats. 

(Aquest treball és fruit de les estades del senyor Gui
tert a Cadaqués, on anà durant molts anys a passar 
temporada els estius. Remarcarem com en aquesta mo
nografia l'autor reivindica el veritable nom del mones
t i r : Sant Pere de Rodes, així, en plural, contra una ab
surda tendència vigent d'anomenar-lo de Sant Pere 
de Roda). 

7. — E l rei Martí a Cadaqués. "Sol ixent", any V I , núm. 115 
(Cadaqués, 31 de març de 1928) pp. 1-2. 

8. —Real Monasterio de Poblet. 'Tercera edición. Notablemen-
te aumentada y cuidadosamente corregida. (Barcelona, 
1929) 360 pp. + 106 làmjnas amb 243 fotogravats i a l 
tres 41 (gravats, 4 factímils de documents i una planta 
encartada del Monestir a doble plana. 

9. —Compendio de la Guia, notas históricas, leyendas y tradi
ciones del Real Monasterio de Ntra. S-m. de Poblet. 
Tercera edición. (Barcelona, 1929) 112 pp. amb 16 foto
gravats. 
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10. —Les presons de Santes Creus. "Revista del Centre de Lec 
tura", X , núm. 190 (Reus, febrer de 1929) pp. 41-45, 1 

• làmina i diversos facsímils. 
11. — L a Creu blanca o dels peus, tallats. Llegenda. (,La Selva 

del Camp, 1929).. 4 pp. i una il·lustració. 
(Les dues darreres pàgines amb la versió en castellà). 

12. —L 'altar major de Cadaqués. (Al volum :t "De la col la" : Ca
daqués). (Barcelona, 1931) pp. 41-51. 

13. — A mestre Francesc Matheu. (A l volum: "De la colla" : 
Mestre Matheu). (Barcelona, 1931) pp. 73-76. 

14—Records del Montseny. (Al volum: "De la colla": Mario-
na). (Barcelona, 1932) pp. 58^63. 

15. — F r a Joan Mestre, monjo pobletà. Notes biogràfiques. 
(Tarragona, 1932) 28 pp. 

(Edició d'un treball aparegut al ""Butlletí Arqueolò
gic* aquell mateix any). 

16. —Llegenda de Nostra Dona del Far. (A l volum :< "De la cq>-
llà": Collsacabra). (Barcelona, 1933) pp. 59-^63. 

.17.—Monjos de Poblet. Dispensa del defecte de naixement. (A l 
vòlum: Poblet. Recull d'escrits pobletans en commemora
ció del cinquantenari editorial del llibre: "Poblet. Recorts 
de la Conca de Barberà", de D. Eduard Toda i Güell, 
1883-1933). (Barcelona, 1933) pp. 67-71. 

18. —Guia moderna del monestir de Poblet. Troballes i obres 
fetes fins l'any 1931*. OSant Boi de (Llobregat, 1934). 
X V I + 112 pp. amb 30 fotogravatsi, més 24 gravats a la 
ploma i tres encarts amb gravats. 

19. —Les cambres sepulcrals de Poblet. '(Al volum: "De la co
lla" 1: Poblet). (Barcelona, 1935) pp. 72-77. 

20. —Descobriments romans a Paret Delgada. "Butlletí Arqueo
lògic", V , núm. 5 (Tarragona, 1936) pp. 137^-141, amb 
fotogravats i una planta. 

21. —Poblet. Colección de curiosidades, leyendas y tradiciones 
recogidas por... llustraciones de Luis Alfonso Noblom y, 
Mariano Ribas. (iSan Baudilio de Llobregat, 1937) 144 
pp. .+. 1 làmina amb el retrat de l'autor i 39 il·lustracions, 
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22. —Col·lecció de manuscrits inèdits de monjos del reial Mo
nestir de Santa Maria de Poblet. Manuscrit núm. 1, atri
buït als PP. Martí Marquina i Jaume Finestres. ( L a 
Selva del Camp, 1947) 124 pp. + 1 làmina i un gravat. 

23. —Col·lecció de manuscrits... Manuscrit núm. 2, del P, Josep 
Anton Riba i Amorós. Caiguda de Poblet, 1835. ( L a SeJH 
va del Camp, 1948) 42 pp. + 1 làmina i un gravat. 

24. r-̂ Col·lecció de manuscrits... Manuscrit núm. 3, Vida del 
Príncep de Viana, original del Pare Josep Queralt i Noet. 
( L a Selva del Camp. 1948) 102 pp. + 1 làm. i un gravat. 

25. —Col·lecció de manuscrits... Manuscrit núm. Primer dels 
quaderns del P. Jaume Fortuny. Història de Poblet. 
( L a Selva del Camp, 1948) 118 pp. + 1 làm. i un gravat. 

26. —Col·lecció de manuscrits... Manuscrit núm. 5, original del 
P. Joan Vallespinosa. Relíquies de Poblet. ( L a Selfva del 
Camp, 1948) 86 pp. + 1 làmina i un gravat. 

27. —Curiosidades, leyendas y tradiciones del Real Monasteria 
de Poblet. Seguaida edición. Con ilustraciones de Luis A l 
fonso Ncblom y Mariano Ribas. ( L a Selva del Campo, 
1948) 144 pp. amb 42 il·lustracions. . 

28. r-Col·lecció de manuscrits... Manuscrit núm. 6, Segon dels 
quaderns del P. Jaume Fortuny. Notes històriques i se
pultures de Poblet. ( L a Selva del Camp, 1949) 218 pp. + 
1 làmina i un gravat. 

29. —Col·lecció de manuscrits,,. Manuscrit núm. 7. Tercer dels 
quaderns del P. Jaume Fortuny. Abadiologia, sepultures 
reüils i noblesa. Vida de Fr. Marginet. Varons il·lustres 
de Poblet, per D. Antoni de Armengol (1730). ( L a Selva 
del 'Camp, 1949). 82 pp. + 1 làmina i un gravat. 

(Amb aquest volum s'estroncà la ínteressantíssima 
col·lecció pobletana, per a la qual l'autor tenia preparats 
un nombre considerable de manuscrits.) 

30. —Un caso de divorcio para entrar en la Comunidad popule-
tana. "Boletín Arqueolólgico" (Tarragona, 1949), pp. 
158-161. 

31. - -Lu i s Barraquer Roviralta como hombre, como medico y 



199 

como neurólogo. '"Medicina clínica", V I I , vol. X V , núm. 5 
(Barcelona, noviembre de 1950) pp. 382-385. 

32. —Restos reales en L· Catedral de Barcelona. "Boletín A r -
queológico" (Tarragona, 1952) pp. 320-324. 

33. —L'abai Borda de Poblet i el Monestir de Santes Creus du
rant la guerra de Successió. "Memorias del Archivo B i -
foliogràfieo de Santes Creus", (1953), pp. 285-297. 

34. —Paraules reiterades per... a l'acte de descobriment de la 
làpida de Víctor Rahola el dia 22 d'agost de 195U. 
(Ful l solt). 

(L'acte fou celebrat a Cadaqués). 
35. —Curiosidades, leyendas y tradiciones del Real Monasterio 

de Santes Creus. ( L a Selva del Campo, 1954) 64 pp. -f 3 
làmines amb fotogravats i set altres il·lustracions. 

36. -Cadaqués, su ifflesia y su altar mayor. Con la colaboración 
de J O S É R A H O L A Y S A S T R E . ( L a Selva del iCampo, 1954) 
40 pp. + 8 làmines amb 9 fotogravats. 

37v—Historia del Real Monasterio de Poblet. Ilustrada con dir' 
sertaciones sobre el gobierno de sus àbades isuadrienales 
y sucesos més importantes después de la exclaustraci&m 
y repobL·eión monàstica, desde el ano 1752 hasta la fecha. 
Tomo VI. ContinuaciSn de la Historia del Padre Fines
tres. (Barcelona, [1955]). 302 pp. amb 17 il·lustracions 
de Julià Nadal, caplletres i un facsímil. 

(Aquest volum;, escrit per encàrrec d'una editorial 
barcelonina, s'hagué d'adaptar, no solament en la seva 
composició gràfica, sinó en la seva elaboració literària, 
divisió de matèries i capítols, a l a dels anteriors cinc 
volums del P. Finestres, publicats d'abans per la ma
teixa editorial). 

38.—Siete flor ones de una corona condol. Resumen històrica 
de los grandes monasterios. Santa Maria de Ripoll. San 
'Juan de las Abadesas. San Cucufate del Vallès. San Pe" 
dro de Rodas. Montserrat. Santes Creus y Poblet. Aimfo la 
col·laboració" de M A N Ü E L Z A M O R A T I F F O N . ( L a Selva del 
Campo, 1956) 176 pp. + 7 làmines amb fotogravats. 
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F ins ací hem relacionat l'obra del senyor Guitert publicada, 
lültra això, ell reiterà en algunes de les seves edicions l'anunci 
dels següents títols: 
39.—El Rei Pere UI el Cerimoniós i les sepultures reials de 

Poblet 
(No sabem fins on tenia redactat definitivament 

aquest treball ; però sí que hi treballà, almenys en la 
replega de notes i documents, en la transcripció d'al
guns dels quals l'havíem ajudat. Suposem que disposa
va de materials suficients per a enllestir,L·lo). 

Ad.-—Curiositats de Poblet. 
41.—Poblet. Curiosidades, leyendas y tradiciones. (2. a sèrie). 
42. —Lluites intestines a Poblet. 
4S.—Damiàn Forment y su obra. 

(També amb destinació a aquest estudi l'ajudàrem en 
la transcripció de documents.) 

44.—Em vindicació de l'abat Caixal. 
( E l senyor Guitert tenia una veritable obsessió vin

dicativa de l'abat Caixal, que fa molts anys que ens ha
via encomanat. A aquest objecte l i facilitàrem la trans
cripció i traducció de la sentència que el va condemnar 
i que tinguérem ia sort de trobar i identificar entre els 
papers pobletans del senyor Toda que ordenàrem a E s 
cornalbou. Després nosaltres diverses vegades l i Objec
tàrem la dificultat vindicativa; però el senyor Guitert 
estava molt il·lusionat en intentar la vindicació. Darre
rament, amb tot i tenir-ne una part redactada definiti
vament, j a manifestava que probablement no era opor
tú publicar el seu treball. De fet, les proves vindicatò-
ries més fortes que tenia, ens fa l'efecte que no eren 
altra cosa que les fantasioses creacions d'un pretès his
toriador que fins i tot assoli prestigi, però que actual
ment j a no pot ésser sinó considerat amb tota mena de 
descrèdit.) 

4:5.-^-Història del reial monestir de Poblet. 
(Aquest manuscrit, en cinc volums, l'hem vist j a en 

la seva redacció definitiva, a punt d'anar a l'estampa. 
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Considerem que és la gran obra del senyor Guitert, dis
sortadament inèdita.) 

Entre els seus papers hem trobat alguns altres treballs en 
gènesi, que ell no havia anunciat, però per als quals comptava 
amb aplec de dades i fins i tot redaccions més o menys sub
jectes a revisió. E l s estudis més perfilats i dels quals emprem 
el mateix títol que l'autor eflts dóna en les seves carpetes, són: 
46.—La iglesia vieja de Alcover. 

( E l senyor Guitert havia intervingut en les gestions 
de conservació i restauració de l'edifici. H i ha moltes 
quartilles redactades i moltes notes aplegades. Un altre 
títol: La mezquita o iglesia de la Sangre de Alcover, 
que probablement no havia prevalgut.) 

47 — Visites reials a Poblet. 
(Són notes, sense redacció ni ordenació;.) 

48. —Palau reial del rei Martí. 
(De Poblet. Són diverses notes soltes, sembla desti

nades a l'estudi de la construcció i vicissituds del palau 
reial.) 

49. —Monjos i conversos exclaustrats l'any 1835.. 
(De Poblet. Segurament que el senyor Guitert prete

nia biografiar-los. H i ha materials diversos, amb notí
cies de molts dels monjos exclaustrats, d'algun dels 
quals es podria refer una curta biografia.) 

50. —Monjos escriptors ée Poblet. 
(Notes biogràfiques i bibliogràfiques. Moltes d'elles 

les aprofità Mossèn Jaume Barrera Escudero per a re
dactar el seu discurs a la Reial Acadèmia de Bones L le 
tres de Barcelona ans de la guerra del 1936.) 

51—Refugiados en Poblet. 
(H i ha notes diverses, d'ans de l'exclaustració i de 

després. Entre les darreres, molt lacòniques, s'endevina 
que el senyor Guitert tractava d'historiar l'estada^ al 
Monestir del sènyor Cardenal Vidal i Barraquer i del 
seu Bisbe Auxiliar Dr. Manuel Borràs, durant la re
volta del juliol de 1936, amb els seus acompanyants; la 
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manera com va salvar-se, el senyor Cardenal i com fou. 
sacrificat el senyor Bisbe.) 

F ins ací hem pogut arribar. Ent re els papers del senyor 
Guitert resta una quantitat impressionant de notes, transcrip
cions de documents, fotocòpies i altres elements destinats a 
probables treballs seus que necessitarien molta calma per a 
ésser classificats i valorats. 

Ni hem tingut lleures, ni oportunitat per a fer més. L a 
Junta de l'Arxiu que ens encomanà. dir alguna cosa del des
aparegut i enyorat senyor President, ens conferí una honor 
que agraïm; però ens oiierà amb una tasca superior a les nos
tres forces. Ans d'aixecar la ploma volem dir que en les ante-, 
riors notes hem procurat ésser objectius per damunt de tot; 
no sabem si haurem assolit prou destresa a aconseguir-ho. Més 
de trenta anys d'una amistat tan íntima com la que tinguérem 
mútuament pesen molt perquè là nostra profunda estima no 
hi hagi posat alguna cosa més, una mica subjectiva. H i hem 
fet allò que bonament hem sabut i si ens dolem, és precisa
ment de saber que el senyor Guitert mereixia l'homenatge 
d'algú més considerable que un de tants admiradors i devots 
seus que ha deixat. 

E . FORT I COGUL 



Iglesia parroquial de San Climent de La Selva a cuya jurisdicción pertenece 
la masia del Soler. Al fondo, los acantilados de la Sierra de Busa. 

Foto M. Riu 

Erm ira de San Miquel del Soler de Gra moneda. En la par te superior izquierda 
de la foto. y en segundo termino, se disMnguen los cdificios de la 
masia del Soler. 

Foto M. Riu 



^MONJES D E SANTES CREUS 

E N E L S O L E R D E GRAMONEDA? 

UNA NOTICIA A COMPROBAR 

Hace ya algún tiempo, el 18 de septiembre de 1953, yendo 
de excursióta por la cuenca del Aiguadera, afluente del Car
dener, que sé desliza por la vertiente meridional de las Sierras 
de Busa, hallamos en la casa rectoral de Santa Eulàlia de la 
Val l un manuscrito, procedente de la vecina parròquia de San 
Climent de la Selva, debido a la pluma de uno de los antiguos 
pàrrocps de esta última, Mosén José Armengou, y titulado 
'"Recull de noves històriques le la Parròquia de St. Climens 
de la Selva i rectorologi de la mateixa" ï . 

E n dicho manuscrito se lee, entre muchas otras curiosida
des, la noticia de que durante el período rectoral 2 de Mosén 
Antonio Garriga —pàrroco dè L a Selva desde los comienzos 
de 1825 hasta la fecha de su muerte acaecida el 9 de abril de 
1838—, el abad de Santes Creus y otros religiosos se refugia-
ron en la casa del Soler de Gramoneda; afiadiendo, a conti-
nuación, que también el Vicario Capitular de Solsona y algu-
nos camónigos tuvieron que refugarse en L a Vall en el ano 
1838. 

L a noticia, tal como jha llegado a nosotros, nó pasa de ser 

i Redactado'en L a Selva, en 1913, consta de 179 pàginas escritas (21,5 
x 16 cms.) 

3 Pàgs. 139 a 141 del manuscrit». 
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mas que profoablemente cierta. Nos parecería ilógico en. un 
pàrroco rural d'el IPrepirineo consignaria como un autentico 
"acontecimiento" en su reetorologio, s i no hubiese tenido a l 
guna prueba evidente, y es posible que esta se halle todavía 
en los documentes que, según parece, se conservan en una 
habitación de la Casa Rectoral de L a Selva, cerrada con llave. 
No es nuestro propósito alhora investigar sobre el caso y, so-
lamente eonsiderando la posibiidadl de que la noticia sea cier
ta, ofrecemos unas pocas notas complementarias acerca del 
Soler de Gramoneda y su ermita a los amigos del Archivo B i -
bliogràfico de Santes Creus. 

LA MASIA D E L S O L E R 

L a masia del Soler de Gramoneda, de la parròquia de L a 
Selva, tal como ha llegado a nosotrosi, conserva abundantes 
vestigios de sus construcciones de los sigles xvi y xvii. Perte-
neció por entonces al mercader de San Lorenzo de ÍMoruinys, 
Pedró Piquer, quien el 11 de julio de 1526 la vendió a Juan 
R iu de Castellar, por el precio de cien ducados 3, cifra respe-
table que por sí sola nos permetiría ya vislumbrar la impor
tància de esta propiedad. 

Se halla situada dicha ifinca en la falda del Serrat d'e Gra
moneda, a unos 1.054 metros de altitud, y a l a dereehà del río 
Aiguadora. Apartada de todas las rutas importantes, carece 
aún hoy de vías de fàcil acceso. Dista una hora aproximad'a-
mente de camino de la parroquial de L a Selva, y unos quince 
minutos de L a Vall. Su especial situación en uin valle olvidadlo 
por todos los Servicios de Oforas Públicas, ha hecho que,, al oa-
recer de carreteras, fuera propicio para albergar a los fugi-
tivos en todas las épocas de intranquilidad. 

3 Archivo de la Baronia de Ancíes. San Loi'enzo de Mortsnys. Cal 
Baró. — 7.° pliego. — Varios. 
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LA ERMITA D E SAN M I G U E L 

A unos doscientos metros de la casa y en un montículo un 
poco mas bajo que ésta, se encuentra la ermita de San Miguel 
de Gramoneda, donde oelébrarí&n la Santa Misa el abad y los 
monjes de Santes Creus durante el tiempo que pudieran per-
manecer aquí. 

L a ermita es una pequena edificación, acaso preromàriica, 
reformada en el siglo x i i . IConsta de una sola nave con suelo 
de losas, de planta trapezoidal (de 2 ms. ancho en la fachada 
a 2,90 ms. en el arranque del àfoside, por 8 ms. de longitud), 
que se ensaneha al llegar al altar. E l radio del àfoside semicir-
cular y libre de refuerzos, mide unos 2,30 ms. Orientada al 
E . , con puerta lateral al sur y cubierta non bóveda de canofn 
seguido (alt. 3,86 ms.) el grosor de sus paredes rebasa el metro. 

Conserva un retablo de època renacentista que débe datar 
de la segunda mitad del siglo xvi- Lo icoronan la figura de (Dios 
Padre y la Crucifixión flanqueada por dos àngeles, uno a cada 
lado. E l compartimento central, de mayor tamano, lo ocupan 
las figuras del arcàngel San Miguel y el diablo; en el lateral iz¬
quierdo superior aparecen San Miguel y el dragón; en el infe
rior, San Pedró. E n el lateral deretího superior, S a n Miguel etti 
una de sus milagrosas apariciones; y en el inferior, San An 
drés. E n la predeia: Santa Teresa, San Isidro y Santa Cata -
lina. L a traza del retablo es pobre y su principal mérito es-
triba en la extraordinària ingenuidad de las figuras. Completa 
el adorno del altar un antipendio barroco muy rudimentario, 
con las figuras de Nuestra Sefiora del Rosario, San Miguel y 
Santa Bàrbara. L a pintura reciente de las paredes del àfoside, 
de brochazo intermitente y abigarrado, que sirve de fondo a 
este altar, constituye una nota discordante en el conjunto y 
mas valiera que nunca hubiese salido de las manos pecadoras 
que la realizaron-

3>urante los siglos xvi y xvn se denomino dicha iglesia 
"parroquial", por celebrarse en ella algunas funciones parro-
quiales. Conserva todavía una de sus dos campanas, de forma 
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muy antigua*, una pila bautismal semiempotrada en la pared 
norte, una "pallarofa" del 1573 y dos misales. Se han perdido, 
en cambio: la cruz de una antigua Majestad y un caliz de 
plata del siglo xiv, que poseía aún cuando SMiosén Armengou 
escribió su manuscrito. 

M exterior del tempto, unos diez anos atràs, sufrió una 
tremenda restauración, que le procuro un revoque de cal de 
gran blancura. L a puerta se abre al cementerio, contiguo a 
la ermita, dondè reciben sepultura los verinós de las casas del 
Soler, Torreblanca y !Can Pelegrí. Este cementerio, de paredes 
rehechas —en que se apiweeharon cuatro sareófagos— se halla 
cerrado con reja de hierro, mandada construir en 1947 por 
don ÍMartín Vilafranca, propietario (en 1953) del Soler, y re-
sidente en la "Pastisseria del Aiguadora" o " L a Casil la". 

L a fiesta de la ermita se celebra el dia de "San Miguel de 
Septiembre", en que hasta la presente generación se solia ben-
decir panecillos para distribuirlos entre los fieles, perdurando 
de este modo una de las tradiciones medievales mas arraiga-
das en el país y todavía subsiste en muchas ermitas del Pirineo-

i Seguirà siendo una incògnita el éxodo de los monjesi de 
Santes Creus después de la exelaustración? ^ Córno y dónde se 
marcharon? Nuestros cultos amigos de Archivo Bibliogràfico es 
muy posible que logren aclararlo. Nosotros, nos limitamos a 
aportar un minúsculo grano de arena y, aún, con interrogante. 

MANÜKL R I U 

4 "Recull de noves...", pàgs. 46-49. 



MÏSCELÀNEA BIBLIOGRÀFICA 
D E SANTES CREUS Y P O B L E T 

I I 

D O S M A N U S C R I T O S R E C U P E R AD O S 

E n 1953 y 1956 fueron devueltos a la Biblioteca de Tarra 
gona, a titulo "restitutionis", dos importantes manuscritos 
procedentes del fondo de Santes Creus. E l heeho de figurar 
en ambos algunos tratados de San Isidoro, sin otro autor co-
mún, permite suponer que tales textos interesaron especial-
mente a la persona que sacó1 clandestinamente los volúmenes 
del establecimiento. 

L a falta del primero quedo registrada, bajo el número 11, 
en nuestro Catalogo y, mas tarde, incluída su ficha en el In
ventario general ("Boletín Arqueológico", 1953-1954). Contie-
ne un tratado anónimo De vitiis et virtutibus, unas Admoni-
tiones de San Eligio y fragmentos de los Synonima o Liber 
Lamentatiomtm y del Liber eeclesiaticis officiis de San Isidoro. 
Consta de 97 folios, de 185 X 120 mm., y su escritura es del 
siglo xn , de varias manos, con rúbricas y capitales rojas-

Del segundo manuscrito no había antecedente alguno en la 
Biblioteca. Consta de 124 folios útiles y 2 en blanco, a l final, 
de 230 X 160 mm. Letras varias también del siglo x i l , siendo 
mas perfecta y sobre pergamino de mejor calidad la compren-
dida en los folios 96-118. Búbricas y capitales en rojo y en el 
folio 114 v., urna bella inicial dibujada con tinta negra sobre 
fondo rojo representando al rey Salomon. 
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L a forma del exlibris: H(ic) lib(er) esíS(anctae) Marie Va-
llis Lauree es la misma que, como caso únieo, habíamos sefia-
lado en el manuscrito 1 5 6 , a diferencia de la designaeión 
"ISanctas Cruces" que ofrecen los d'emàs volúmenes con exli
bris;. E n el mismo folio recto, y en letra del siglo x iv o xv se 
lee: De Swietis Crucibus est lueifer iste libeller (Sic). 

Se identifica el manuscrito con el número 3 8 del mas anti-
guo inventario de la librería monàstica, (Cf. E L EscRlTt>Ri)o y 
LA, P R I M I T I V A B I B L I O T E C A D E S A N T E S C R E U S , p-.> 1 6 ) y contiene, 
ademas de los textos de San Jerónimo/, San Anselmo y San 
Isidoro y de las Epístolas. Canónicas, indicados en el registro 
de dioho inventario, una epístola del Papa Pelagio I , la d'ecla-
ración del Papa Gelasio I sobre la autenticidal de los libros 
sagrados del Antiguo y Nuevo 'Testamento, varios escrites de 
San Bernardo, una homilia dè San Agustín y otra no identi
ficada sobre el Cantar de los Cantares. 

Debe incluirsei, pues, el manuscrito entre los importados 
por los monj es fundadores, formando parte del núcleo de la 
naciente librería. 

L a relación del contenidb, con referencias a la edición de 
los textos en la "Patrología" de Migne, es la siguiente: 

"Incipit epístola Ieronimi ad Paulam de interpretatione 
litteris ebraicis". Nudïus tertius «um centesimum octavum de-
cimum psalmum... (M, 1 3 1 , 1 4 5 ) . f. 1. 

"Incipit epístola ad Eudropium consulem". Semper quidem 
e&e nec praecipue competenter dicitur... f. 2 . 

"Incipit ad Eïiodorum episcopum et monachum". Qvxmto 
studio et amore contenderim... f. 5. 

"Incipit epístola Ieronimi ad Nepocianum presbiterum..." 
Petis Nepociano karissime litteris*.. (DVT. 22 ,2 ,57 ) . f. 8. 

"Ieronimus presbiter Presidió fratri salutem. Incipit epís
tola ad Presidium". Nulla res vetus inquit comes-.. (lM., 3 0 , 1 0 2 ) , 
f. 14. 

"Incipit prologus ad matrem et filiam". Retulit mihi quidam 
frater... (M. 2 2 , 9 5 4 ) . f. 1 6 v. 
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"Incipit epístola ad matrem et filiam". Primum vos scire 
cupio mater ac filia... (M. 22,954). f. 17. 

"Incipit de Melcíhisedec". MisisU mihi volumen Melchito-
ton... (M. 22,676). f. 20 v. 

"Incipit epístola ad Paulinum". Bcmus homo de bono cordis 
prefert.:. (M. 22,578) f. 23. 

"Incipit epístola Pelagii ad Demetriadem virginem". Si sum-
mo ingenio parique fretus scientia.. .(M. 30,15). f. 26 v. 

"Incipit sermó domini Anselmi Cantuarensis episcopi de 
eterna beatitudine". Multi homines quibus nonunquam... (íM. 
159,587). & 42 v-

"Incipit liber Isidori senioris proemiorum de libris novi ac 
veteris testamenti". Plenitudo novi ac veteris testamenti... (M. 
83,155) . f. 48 v. 

"Explícit prephacio". Gènesis iuxta fidem istorie describet... 
(M. 83,159). f. 49 v. 

"Incipit de ortu et vita et obitu Patrum". Adam protoplas-
tus et colonus paradisi... <M. 83,131). f. 56 v. 

"Incipit crònica". Adam annos habens ducentos triginta ge-
nuit Set... i. 67 v. 

"Incipit liber interpretationum Sancti Isidori episcopi". 
Adam figura Christi gestavit... (M. 83,99). f. 68. 

"Incipit generale editum de recipiendis et non recipiendis 
auctoribus qui scripti sunt a Gelasio papa cum Ixx eruditissi-
mis viris in sede apostòlica urbis Rome". Post propheticas ei 
evangelicas atque apostolicas scripturas... {M. 59.167. — 130, 
984). f. 73 v. 

"Incipit propbetiuncula Sancti Bernardi Claravallensis alb-
batis in laudibus Virginis matris" . Scribere me aliquid... (|M. 
183,55). f. 75 v. 

"Incipit opusculum..." Quid sibi voluit evangelista... f. 75 
v. Homelia 2. a, f. 78. - Homelia 3. B , f. 82 v. - Homeïia 4,% f. 
85 v. - 'Explícit, f. 89 v. 

"Incipit epístola Bernardi Clarevallensis abfoatis ad arcàie-
piscopum Senioriensem". Domino venerabili... Placuit prestan-
tie vestre... (ML 182,809). f- 89 v. 
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" I n assumptione Sancte Marie semper virginis". In illo 
tempore intravit Jhs. in quidam castellum... "Incipit O. 1. e. 
a Rainaldo doctore bono edita". Quia secwndum admirabilem 
et inreprehensibilem auctoritate... (Exp.: ... in vite et veritatis 
regno. Qui cum patre etc. f. 93-95 v. 

Epistolae Canonicae cum prologo et argumentis Walafridi. 
f. 96-114 v. 

"Incipiunt Cantica Canticorum quod hebraice dicitur S i ra 
Syr im" . Osculetur me osculo oris sui (Hieronymus, 28, 1351). 
f. 113 v.. — Explícit Cantica Canticorum. f. 118 v. 

"Omelia Beati Augustini episcopo de eadem lectione" (in 
ver. 14, cap. 2. primae epistolae ad Corinthios). Intuentes 
quod modo audivimus ex lectione apostolice. (M. 35, 1379). 
"Explícit omelia". f. 123 v. 

(Súper Cantica Canticorum). Oscvletur me osculo oris sui. 
Dulcis sermó... f. 123 v. ...perducat nos dominus noster 
Ihesuchristus. f. 124 v. 

J . DOMÍNGUEZ BORDONA 



CRÒNICA 

M E M Ò R I A A N U A L 1956-1957, L E Í D A E N L A A S A M B L E A 

G E N E R A L R E G L A M E N T A R I A C E L E B R A D A E N S A N T E S 

C R E U S E L D I A 5 D E M A Y O D E 1957 

Senores socios: Brevemente, y en cupnplimiento del precepte- estatu-
tario que así lo dispone, vamos, a reflejar las principaks actividadés de 
nuestra Sociedad a partir de la última Asalmbka de 3 de junio de 1956. 

RECUERDO A NUESTRO DIFUNTO PRESIDENTE. — Sean nuestras prime-
ras palabras de recuerdo para nuestro querido Presidente, Sr. Joaquín 
Guitert y Fontseré, de cuya inesperada muerre estan ya informados 
nuestros socios, y que tras una .dilatada vida falleció el dia 8 de marteo 
últirao. Precisamiente la mtotivación principal de la presente Asamblea ha 
sido la orfandad presidencial del Archivo. L a Junta en pleno de la Sc«-
ciedad presidió su entierro y se cursaron esquelas a todos, los socios y a 
diversas personalidades, entidades y córporaciones. L a Junta ha de co
municar las notables y numerosas manifestaciones de condolencia reci-
bidas y agradecer a tantas personas de nuestro mundo erudito, a tantas 
instituciones científicas y a tantas autoridades, la consideración que con 
este luctuoso motivo han patentizado para nuestra Sociedad y para nues
tro difunto senor Presidente. 

Conocen de sobra nuestros asociados con cuàn paternal afecto el se
nor Guitert presidió el Archivo desde su fundación. Su recuerdo en la 
Sociedad serà imperecedero. Con su prestigio la amparó en su nacimdento, 
con su ejemplar voluntad la condujo siempre. Rarísimamente dejó de 
presidir reunión alguna; todas las Juntas reglamentarias, todas las fiestas 
sociales, e infinitos otros actos del Archivo se prestigiaron con su pre
sencia física, sin reparar en el reirerado sacrificio de los desplazamietitos 
no siempre fàciles y con un empefio de Servicio siempre latente a pesar 
de los achaques de su venerable vejez. 

L a Junta del Archivo ordeno píos sufragios interín fijaría la fècha 
del solemne f unieral que para el eterno dlescanso de su alma se ha resuelto 
celebrar en .este Monasterio el próximo dSa 9 de septiembre. Ademàs 
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acordo que se le dedicarà un sentido hameinaje en las pàginas del Boletín-
Que Dios le tenga en su santa glòria, ! 

LABOR SOCIAL. — L a Junta ha qelebrado oficialmente tres reuniones 
ordinarias: dos en Tarragona y una en' Barcelona, ademas de la Asamblea 
General en Santes Creus. También estuvo corporativamente en la Fiesta 
anual y en la entrega del relicàrio de San Biernardo Calvó. ambas en 
Santes Creus, y, como se ha dicho, en el entierro del séno'r Presidente en 
L a Selva d!el Campo. 

S'OLEMNIDAD EXTRAORDINÀRIA. — Lo fué con motivo de la indicada 
entrega del relicàrio eosteado por el Excmo. Ayuntamiento de Reus, ce
lebrada el 17 de junio de 1956 con asistencia del Excmo. P. Abad de Po. 
blet, del Excmo. Ayuntamiento de ,Reus en corpoffación; y en la que en 
tanta parte actuó el Archivo. E n esta ocasión la Sociedad concedió al 
"Orfeó Reusenc" una corbata como riecuerdo à su reiterada oolaboración 
y concurso a diversas solemnidades celebriadas en el Monasténo. 

NUESTROS CONCURSOS. — Dada la escasa concurrència de trabajos. 
la Junta decidió suspender de momento la convocatòria de nuestros con
cursos de historia y de arqueologia. Para este ano sólo se convoco el de 
fotografia. , 

PUBLICACIONES.. — Durante el ejercicio se ha publicado un número 
ael Boletín. E n total 52 pàginas, ademàs de varias làminas y otros grate-
dos. E h tirada aparte se ha edatado una separata del mismo correspon-
diente al interesante trabajo del s(enor D. José Vives y Miret y que ànade 
un nuevo número a la sèrie (de nuestras publicaciones. E n el momiento 
està en prensa un fascículo del Boletín oorrespondiente al ano 1956 y se 
dispone de los materiales parà otro número, ya correspondiente al actual 
I9S7> y que recogerà el estudio sobre nuïestro difunto senor Presidente, 
que es deseo de la Junta que Uegue cuanto antes a nuéstrbs socios. 

Editedo por la Asociación de Estudiós Reusenses, ha aparecido ya el 
anunciado "Diplpmatari de Sant Bernat Calvó". premio extraordinario de 
nuestros concursos. Ha sido una bella realidad, gracias a un esfuerzo 
eeonómico y a una pulcritud tipogràfica encomiíables. 

MOVIMIENTO SOCIAL. — Durante el ejercicio se han aceptado catorce 
altas dé socios. Déspués de deténido estudio, la Junta resolvió dos bajas 
por falta de pago. Otras seis bajas. se han producido voluntariamentc, o 
por defunción. Entre los aocios fallecidos rnerecen especial mención el 
protector D. Nicasio Claramunt y el numerario D. Jaime Cunillèra Gil 
(e. p. d.). 

ECONOMIA. — E l senor Tesorèro darà cuènta de la rrfalrcha de nuestra 
economia. L a publicación del Boletín ha de pçsar en ella durante el pró-
ximto ejercicio en cuya cuènta gravitaran los gastos dé trés números. S i 
el intento de publicidad consigue Jlealidades, satisfactòria^, este capitulo 
de gastos se aligerarà, e 'incluso se po,drà mejorar la publicación. 

NUESTRAS CQLECCIONES. •— Aunque lentaimente, Man mejoirando. Han 
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quedado definïtivarnenté clasificadas en unas cuarènta cajas nuestras fo
tògraf ías, cuya colección ha aumentado notablèmente. Algunas gestiones 
realizadas dan fundadas èsperanzas de obtener varios documentos origi-
nales procedentes dè un archivo particular. Se dispone de una numerosa 
colección de diapositives para conferencias. Para el próximo ano segura-
mente algunas de nuestras colecciones ya tendràn la adecuación definitiva 
en la Bibliotéca del Monasterio. 

OTRAS GESTIONES. — L a Junta ha dle poner en conocimiento de la 
Asamblea que no hu descuidado la recuperación de las fotografías que 
hace tiempo fueron prestadas al entoncès miembro de la Directiva senor 
Solé Sanromà; a pesar de las gestiones realizadas, no podemos anunciar 
su devolución, pero la Junta pondrà todos sus recursos en juego para 
conseguirlo. También se ha interesado para, que la relíquia de la Santa 
Mano pueda volver a Santés Creus. E n otro orden de cosas, no le han 
sido indiferentes algunos problemas de Santes Creus, tales como la arbo-
leda, las comunicaciones y los hospedajes. 

£n fin, senores socios, la Junta cree haber estadlo atenta al Servicio de 
Santes Creus, conforme a su deben, y por ello confia con la aprobación 
de la relacionada gestión anual. 

E . FORT COGUL, Secretario Genéml 

A C T U A L J U N T A D I R E C T I V A 

Con motivo de la eleccSón para ocupar cargos vaoantesí, que se celebro 
en la Asamblea General del dia 5 de Mayo de 1957, ia Junta Directiva 
quedó constituüda : 

Presidente : D. Juan Noguera Salort. 
Vice-Presidente 1.°: D. Pedró Serramalera Cosp. 
Id. 2.°: D. Juan Ainaud de Lasarte 
Seci'etario General: D. Eufemiíano Fort Cogul. 
Id. de Junta: D. Juan Bonavía Jacas-
Vice-Seçretario: D. Joaquín Icart Lieonila. 
Te^orero: D. Pedio Gil Gimeno. 
Contador: D. Jesús Maymús Alsina. 
Vocal i.°. Rdb. D. Roman Comamala Valls. 

2. 0 D. José Gramunt Subiela. 
3 . 0 D. Enrique Olivé Martínez. 
4. 0 D. Juan Creus Canellas. 
5. ° D. Isidro Valentines Llobell. 
6. ° D. Fernando Ferrer Ventura. 
7. 0 D. José Vives Miret 
8 . c D. José M." Feliu Via. 
9. 0 D. Eusebio Giró Andreu. 



B I B L I O G R A F I A 

JUNYENT, Mons. E D U A R D , Diplomatori de Sant Bernat Calvó, Abat de 
Santes Creus, bisbe de Vich. «Asociación de Estudiós Reusen-
ses». (Reus, 1956 ) . 

L'obra de monsenyor Eduard Junyent, que ara 1'"Associació d'Estudis 
Reusencs" acaba d'incorporar a les seves publicacions, obtingué l'any 1950 
el premi "Abat L a Dernosa" de YArxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 
Això sol indica el particular interès! que ha de tenir per a la nostra entitat. 
De l'any 1950 ençà l'autor ha posat el contigut del seu Diplomatori al dia, 
complementant així tot allò que s'ha anat sabent d'una de les figures espi
ritualment més altes que han florit en el clos del nostre monestir. 

L'il·lustre director del Museu Episcopal de V ic recull 265 actes rela
cionades amb Sant Bernat Calvó, més de la meitat de les quals eren des
conegudes. E s completa el recull amb un apèndix degut a Eufemià Fort 
Cogul, ún es dóna notícia de 45 documents més referits al ple període aba-
cial de Sant Bernat, extrets d'una compilació feta l'any 1720 pel prior de 
Santes Creus F r . Domingo i el notari Joan Pedret. Les actes rigorosament 
transcrites pel Dr. Junyent porten un enunciat, la indicació de la seva pro
cedència, la seva bibliografia i en seguiment ,del text un incisiu comentari. 
Una introducció, deguda al propi recopilador, enumera la bibliografia sobre 
el sant i assaja de traçar d'una manera analítica la seva biografia tal com 
surt a llum dels documents transcrits. A continuació fa un estudi par
ticular de la Canònica Ausetana en els temps del seu pontificat, dedica un 
capítol a la família episcopal, un altre a les rendes de la mitra i estudia 
després, el govern episcopal, la participació del sant bisbe en els concilis 
provincials, la seva intervenció en la conquesta de València, les penúries 
econòmiques que passà en el curs de la seva gestió vigatana i, per fi, la 
mort i la seva exultació. Un àgil prefaci, signat per Raimond d'Abadal i 
Vinyals, acaba d'enriquir l'obra i uns gravats escollits complementen la 
presentació nobilíssima. Sens dubte, aquesta és la publicació més meritòria, 
ambiciosa i reeixida de la benemèrita entitat editora. 

És veritat que els documents aplegats, en la seva majoria, no aporten 
esclariments decisius sobre fets històrics dè primer ordre. Fan reférència 
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a actes quotidians, i gairebé de tràmit: tals com vendes, establiments, cen
sos, dots, homenatges, comissions, nomenaments de procuradors, etc. Són, 
però, utilíssims per a l'estudi de l'organització interna del paí a i sobretot 
de l'administració de les temporalitats d'un episcopat en aquell període ne-
culadíssim. Aporten també dades d'evident profit per a esclarir' figures j u 
rídiques de tractes amb mercaders, arrendadors i masovers i les diverses 
varietats contractuals i administratives en el segle X I I I . No dubtem que 
els estudiosos, procedents de les més diverses disciplines científiques, poua-
ran sovint en aquest generós aplec documental. L'economista, el geògraf, 
l'historiador, l'arqueòleg, hi trobaran el testimoni precís que posa de ma
nifest una data, una fornia d'ajust, una varietat de cultiu, l'existència d'un 
determinat establiment industrial o econòmic, la intervenció en un mercat 
i tantes altres circumstàncies que, degut als dies reculats en què apareixen 
testificades, prenen un extraordinari relleu. 

Sant Bernat Calvó no és un sant espectacular amb teatralitats espone
roses. Tampoc no és un doctor canonista t> simplement un homle de lletres-
D'ell no ens en resta ni la ressenya d'un sertnó, ni el text d'una pastoral sig
nificativa. Solament ens arriba, a través de set centúries, l'efluvi immarcessi-
ble d'un fervor servat de generació en generació. .Precisament l'eminent 
prologuista remarca que els protocols ne deixen besllumar l'"ambient esr 
pecífic de la santetat" que l'efusió popular ha atribuït al gloriós abat de 
l'edat mitjana. Penitent sincer, religiós d'una extrema austeritat, discret 
i humil el nostre Bernat és tot el contrari d'un prelat brillant i abundós. 
És simplement un ésser candorós i angèlic, un just, dolç i fervent home 
de Déu que edifica amb el seu exemple i que, sense proposar-s'hò, ès 
guanyà la devoció del poble. L a canonització és en realitat el reconeixe-
mént d'un fet preestablert per l'apassionament de la gent humil. No són 
pròpiament les autoritats eclesiàstiques qui l'eleven a l'altar, sinó l'impuls 
col·lectiu. Arran mateix de la seva mort, el poble teixeix al vol da la seva 

tomba, una garlanda de miracles, prolongació dels que ja se li atribuïen 
en vida. Però l'estela miraclera no es reclogué dins el cercle de muntanyes 
que coronen la plana de Vic, sinó que florí igualment a Santes Creus, aue 
és d'on procedeix el primer esboç hagiogràfic en la carta tramesa pel no
vembre de 1338 per fra Francesc Miró, abat del monestir, a Galcerà sa 
Costa» bisbe de Vic. S'expandí ben prest per tot el Camp de Tarragona» 

i molt particularment entorn de Mas Calvó, on, segons l'abacial carta tres-
centista al·ludida, el sant veié la primera llum-

JOSEP I G L E S I E S 
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GARCIA , O. C . S. 0 . , Fr. M. C E F E R I N O : El Rdo. P. Dn, Bruno La
fuente y Moreno, ultimo Vicario General de la Congregación 
de la Corona de Aragón y Navarra, etc. (1813-1887). «Gister-
cium», VII I , 4 7 , (sept.-oct. 1 9 5 6 ) , pp. 2 0 6 - 2 1 6 . 

E n esta semblanza biogràfica se recogen algunas noticias de pairti-
cular interès para Santes Creus. Aun cuan^do el últknjo Vicario General d|e 
la Congregación Cisterciense a la qute pertenecía nuestro monasterio, era 
monje profeso del de Santa Fe, fel conoeirniento • dle su prelacía en la Con
gregación, cuando todbs los monasterios que 3a componían habían sido 
arrebatados por la ley desamprtizadora del Estado, y sus cada día mas 
escasos monj es súper vivientes andaban dispersos, es un elemento de con^ 
sideración para la historia de los aciagos tiempos que siguieron a la, exr 
claustración de 1835. 

E n otra o'casión nos parece haber dej'ado sufieientemente probado que, 
canónicamente, el monasterio de Poblet tuvo sus priores hasta el laiïo 
1 8 8 1 1 . E n Santes Creus residieron como Pàrrocos ,0 regentes d'e la cura 
de almas de la feligresía del Abadiato varios monjes exclaustrados, incluso 
después de la incorporación de la parròquia Vers NnUius al aiJzobispajdo 
de Tarragona, siendfo el ultimo dfe ellos el P. Fr., José M.* Cavallé (T 16 
diciembre 1870, en Santes Creus); pero és indiscutible que, sin que cono'z-
camos precisiones vinculativas ademàs de los votos monàsticos, nos cions-
tan los anhelos de restauración mfonàstica de los supervivientes monjes de 
Santes Creus , algunas de {os cuales alcanzíairon los últimos anos del siglo 
pasadb. L a aportación del P. García nos documenta la existència canònica 
de la Congregación aragoneso-navarra de la orden del Císter hasta que con 
la muerte de D. Bruno Lafuente (24 de septiembre de 1887) "désaparece 
jurí (dicamente", como dïce el monje de Viaoeli, biògrafo del ultimo V i 
cario Congregacionista. 

E n su trabajo el P. Gaircía nos revela él nombre dbl P. F r . Antonio 
Escofet, monje de Santes Creus, Vicario Aplostólico de la Congregación, 
nombrado en 15 de julio de 1847, y que ejecció el cargo hasta su muerte, 
acaecida en Gerona el 9 dfe enero de 1861. L a notícia» como se ve, vale lo 
suya. Ademàs, por via de apéndice, nos da el catàlogo de los Vicarios 
Generales, en el que se precisan diàtos de varios monjes de Santes Creus 
que ejercieron el cargo desde 1619. 

E . FORT COGUL 

1 Cfr. nuestro trabajo: La restauració monàstica de Poblet, (Bar
celona, 1950), p. 12. 
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G U D I O L R I C A R T , J . : Tarragona y su provincià. (Guías Artísticas de 
Espana, tom. 19). Edit. Àries. (Barcelona, S. A.). 

Damos, nuestra bienvenida a esta publicación aparecidà rfecientemente, 
la cual viene a llenar una necesidad lairgamente experimentada por; el tu-
rismo en nuestra comarca. E s de presentación agradable y còrríodavi çonte-
niendo claros y originales grabados en el texto. Par|a su mà s ràpido y 
útil manejo se echan de inenos únicamente los nacesarios pianos e índicés 
completes, indispensables en una publicación de este caràcter. 

E n cuanto al texto se rfefiere, corresponde a este Boletín oeuparsè sólo 
del capitulo relativo a nuestro Monasterio, comprendido en las pàginas 
140 a 159, que representan un diez por ciento de la totalidad del libro. 
Nos duele profundamiente tener que hacer constar acerca del mismo la 
gran decepción experimentada, nada lacorde con el prestigio de su autor. 

De sobra nos consta que no puede exigirise una gran severidad en un 
trabajo de divulgación concerniente al Monasterio de Santes Creus, acerca 
de cuyo monumento y pese a los diez anos de labori de siu "Archivo B i -
bibliogràfico", no es tódavía abundante el caudal bibliogràfico publicado, 
siendo defectuosas por lo antiguas! la mayoría dle las ïnonografías conoci-
das, datando la màs joven de unos 20 anos. Sin embargo, sí creemos 
que para la descripción de un monumiento' nacional & uso de los visitantes 
que deseen conocerlo en su estado presente,, y deseen asiimismo poseér 
una descripción erudita de los elernentos dlel misino, por lo m/enos es ne-
cesario no falsear d'icha erudición en lo conciernientei a aquellos puntos 
màs evidentes e indiscutibles, y lo que es màs importante, describir él 
monumento en su estado actual y no conforme estuvo hace un cuarto de 
siglo. Si las fotografías de la Guia estan al día, no tiene por qué no 
estarlo el'texto correspondiente. 

Entre otros lapsus de volumen, aparaoe la atribución como obra de 
fines del siglo X I I I del ventanal de la fachada de la iglesia rnayor (p. 144) 
y del cimborio (p. 146), íaímbas tevidentemente dè la primera mitad del 
siglo x i v , documentada la última como db 1314. TamJ>ién se sitúia como 
existents en Tarragona la làpida <ïe Bertran de Castellet (p. 158), siendb 
así que dicha làpida se éncuentra hoy én Poblet. E n la descripción del re-
tablo de Borrassà (p. 150) no se hace mención de la maravillosa imagen de 
la Virgen, que como el retablo, se encuentrla igualmente èn Tarragona. 

Pero las contradicciones màs importantes las hallarà el visitante al 
buscar, el sepulcro db los Montcadla-Medinaoeli bajo el últim© arco de la 
nave. central de là iglesia (p. 1 5 0 ) ; el no encontrar actualmente en uso el 
cementerio (p. 158):; él èncontrar rfestablecidas las ventanas posteríores 
de la sala capitular (p. 156) y al ver desaparecido el recinto d,e hi sacristía 
nueva que la Guia formalment'e describe (p. 158). 

- Sentimos. la ;evidencia *íe una .tan^rolangada-ausencia dieLSantes-Crbis 
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por parte del autor de esta Güíia, tanto màs cuanto que sus relevantes 
rnóritos peririitian esperar de su pluma todo lo contrario de un trabajo 
anacrónico; Santes Creus merecía una maypr considieración. 

J . V I V E S . 

C I R L O T , JUAN EDUAHDO: Tarragona, Poblet y Santes Creus. (Los 
monumentos cardinales de Esparïa, vol. X IX ) . Edit. Plus 
Ultra. (Madrid, s. a.) 

Valga esta publicación, en lo relativo al Monasterio de Santes Creus 
—perquè Santas Creus?— el mismo juicio que el consignado en la crí
tica precedente. Idèntica cuidada presentación; idénticas làminas; idénti-
cos errores... con alguno die anadido, como uh desconocido púlpito para 
el lector en el refeetorio (pp. 152-153). 

L a descripción sigue poco menos que al pié de la letra a su pareja, al 
extremo que cabé la pregunta de quién copió a quién, Si ésta no puede 
contestarse, la afirmación segura, por lo menos, es que ninguno dte amfoos 
autores ha visitado el Monasterio desde hace veinte anos. 

Con toda la comprensión de que somos capaces ante la materialidad 
de posibles exigencias editoriales, vaya nuestra lamentación por la lige-
reza —nada acorde con su extraordinària importància— con que ha sido 
tratado el Real Monasterio de Santes Creus en semejantes obras divulga-
doras. 

J . V I V E S 

GASCÓN P E L E G R Í , V I C E N T E : Historia de Tabernes de Valldigna. (Va

lencià, 1956) 

Tàbernes db Valldigna e& quizà la villa màs preponderasite de todas 
las que constituían el senorío territorial del abadiazgo del monaBterio va-
lenciano de Nuestra Seriora de Valldigna. E l impórtantísimo hecho de que 
el monasterio vàldignense fuese fundación del de Santes Creus ahorra 
todo comentario sobre los nexos que debía haber entre ambas abadías. No 
se equivocarà quien s,uponga que en la obra que nos ocupa ha de encontrar 
miuchos datos sobre la fundación y vida de la filial de Santes Creus. 

No importa mucho aquí ahondar hasta dónde el autor consigue su 
propósito de historiar la villa natal, cuya historia, màs que discurrir al 
amparo de la de Valldigna, frecuentemente es la misma. Su empefio, muy 
encomiable, ha rehdido un denso volurnen,.en el que no se desperdicia nin-
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gún data, frecuentemente valoràndolos con muy subida apreciación suje-
tiva. E n su elaboración ha presidido un fervoroso carino hacia la villa y 
la institución monacal que la fundo, la dotó, la vivifico y la fengrandeció. 
Quizà un método menos sujeto a moldes comunes hubiese ahorraido buen 
número de pàginas, incluso con un criterio exhaustivo; esta condensación 
podia efectuarse sin menoscabo de nada substantivo. Ello no obstante. 
parece que el autor, ademàs del carino a su pàtria chica, ha volcado en 
la obra, hasta el escrúpulov su honestidad històrica, 

E n la Crònica seno^ial dè la Baronia de Valldigna que, comio apéndice 
sigue a varios de los capítulos de la obra, se dia el catalogo de los abades 
del monasterio de Valldigna y algunos datos biogràficos e históricos rela-
cionados con los mismos. No abundan las alusiones a Santes Creus|, aun-
que de vez en cuando se mencionen las inteiVenciones de la casa madre 
en la vida de la Comunidadl Sólo en esta Cronologia que suponemos 
elaborada sobre la Crònica mlanuscrita que existió en el monasterio de la 
Zaidía de Valencià, puede buscarse algun dato màs o menos desconocido 
que se refiera a Santes Creus, 

L a obra obtuvo galardón en el certamen de los Juegos Flotlales va-
lencianos db 1955. 

F . A . MIQUEL. 

GUILLEUMAS, ROSALIA I MADURELL, JOSEP M . A : La Biblioteca de Joan 
Bonllavi, membre de l'escola lul'lista de València al segle XVI. 
Separata de «Revista Valenciana de Fililogía», IV, fase. I 
(1954) 

E n el concurso "Abad L a Dernosa" convocado por nuestro Archivo 
para adjudicar en 1954 optó al premio un trabajo sobre là interesante 
figura del lulisrno a últimos del siglo xv y principies del x v i : el monje de 
Santes Creus Fray Jaime Gener. Casi coincidiendo se daba a la estampa 
el; estudio debido a la Srta. Guilleumas còn la colaboración de don J . M. 
Madurell, y del cual, por via de nota, se daba ya noticia en este Boletín 
al publicar el trabajo sobre Fray Gener. 

Joan Bonnlavi fué natural de Rocafort de Queralt —no de Santa Co
loma, como alguien ha dicho— y fué un maestro lulista, perteneciente al 
grupo congregado en Valencià alrededbr de la càtedra ejercida por el 
cnonjé de Santes Creus, y que llegó a poseer una de las colecciones dé 
obras lulianas màs numerosa en su tiempo. L a vinculación de Bonllavi 
com el monje dè Santes' Creus justifica la mención de este trabajo, que 
proporciona una precisión interesantísima: que el erudito monje Fray 
Jaime Gener fué natural de la vecina población de Cabra. 
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En el inventario de la biblioteca de Bonllavi se relacionan solamente 
dos obras de nuestro monje; pero comprende hasta màs de doscientas, en 
total, un teircio de las cuales son lulianas. E l interès de este documento, 
en sus diversos aspectos, sube de punto por el afortunado estudio que lo 
precede, las numerosas y eruditas notas con que se ilustran la mayoría de 
los títelos inventariades y el índice de autores. 

E . F . C. 




