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S E G L E X V . . 
La mort del rei Martí, escaiguda el 31 de maig de 1410, sense que 

hagués designat concretament el seu successor a la corona, plantejà el 
més delicat problema polític de la nostra història, en el qual problema in
tervingué molt activament el monestir de Santes Creus per l'acció de les 
seves personalitats més destacades. Aquestes intervencions santescreuï-
nes han estat divulgades amb evident perjudici de la veritat històrica i 
amb una no menys evident pruïja patriòtica, absolutament fantasiosa en 
algunes concrecions ben importants, que ja denunciàrem en un anterior 
treball nostre sobre aquest període històric de Santes Creus. 1 

No havent resolt el rei Martí el problema successdri, calgué al país 
escometre'n la solució. El moment polític era gravíssim. Per això el Go
vernador General de Catalunya, Guerau Alamany de Cervelló, amb lletra 
datada a Barcelona el 22 de Juliol de 1410, convocava l'abat de Santes 
Creus, Bernat Dalmau, al Parlament que s'havia de reunir a Montblanc 
el 31 d'iigost següent. Aquesta convocatòria era justificadaí deia el docu
ment de citació, per les urgents necessitats del Principat, posat «en gran 
tribulació e perill» i la seva finalitat era bèn concretada «sobre la forma e 
manera que's deu tenir per lo dit principat ensemps ab los altres regnes 

(1) Cfr. el nostre article: Bernardo Dalmau, abad de Santes Creus (1404-1412), «Boletín 
Arqueológico» de Tarragona, (1952), pp. 244-255, que ara refonem en part, i ampliem 
considerablement. 
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e terres de la corona en tractar'e ordenar de la successió dels dits regnes 
e terres a » . 

No ens consta si l'abat de Santes Creus concorregué a les Corts reu. 
nides a l'església de Sant Miquel de Montblanc, on acudiren pocs dipu
tats per mor de la pesta, la qual motivà que el dia 10 de setembre s'acor
dés traslladar-les a Barcelona per al vinent dia 25 3 . Encara que les 
Corts s'obriren a Barcelona el dia assenyalat, hi assistí escassa concur
rència i l'abat Bernat Dalmau de Santes Creus no hi pogué comparèixer. 
Precisament dos dies abans, el 23 de setembre, i signat a El Pla de Ca
bra, havia atorgat amplíssims poders de procura per tal que hi concorre
gués el monjo del monestir fra Domènec Vinader 4 , poders que aquest 
procurador ja va presentar a la sessió següent celebrada el 30 del mateix 
setembre 

La presència de fra Domènec Vinader és constant i documentada a 
les Corts com consta de les sessions parlamentàries que s'anaren suc
ceint 6 fins al 20 d'octubre, data en què ja intervé personalment a les 
deliberacions el propi abat de Santes Creus fra Bernat Dalmau 

Creiem que resultaria ací un esmerç absolutament ineficaç qualsevol 
pretensió divulgadora de la gestió d'aquella assemblea parlamentària de 
Barcelona, per escaient que pugui semblar al nostre objecte tinguda en 
compte la presència a les sessions de les Corts del monestir de Santes 
Creus, en la persona dels procuradors abacials, o en la del propi abat. 
La transcendència del moment polític és evident i sobre ell s'ha especu
lat, sovint amb apassionament encomanadís, i han estat àmpliament estu
diats els processos diversos d'aquells dies tan densos de responsabilitat. 
Per això ens limitarem a destacar breument les intervencions santes-
creuïnes en aquells processos, o com a conseqüència d'ells. 

A la sessió del dia 4 de novembre fou proposat per l'arquebisbe de 
Tarragona, que fossin enviades persones solemnes i notables a Aragó 
i a València a fi de posar-se d'acord els tres regnes peninsulars sobre la 
successió a la corona. Les jornades eren laborioses; els afers per a re
soldre, complicats; i dificilíssims els interessos a conciliar. A les Corts 
arribaven missatgeries i ambaixades dels diversos pretendents a la Coro-

(2) Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencià y principado de Catalana, publi-
cadas por la Real Acadèmia de la Historia. (Madrid, 1896-1922), V I I , p. 7, 

(3) BOEARULL Y MASCARÓ, PKÒSPERO DE: Colecclóti de documentos'Jnédttos del Archivo Ge
neral de la Corona de Aragón, (Barcelona, 1847-1910), I , p. 240. 

(4) Cortes, V I I , p. 4 0 . 
(5) BOFARULL, Colección, I . p. 259, i Cortes, V I I , pp. 27, 3 5 i 40 . 
(6) Cortes, V I I , pp. 47, 52, 54, 59, 62, 65 , 84, 88 ,95 i 102. 
(7) Cortes, V I I , p. 111. 
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xadors la conveniència que es posessin d'acord amb l'altra ambaixada 
que havia sortit cap a Aragó " 

Les reunions parlamentàries de Barcelona funcionaven amb normali
tat, però no exemptes d'alguna dificultat. Posem per cas, quan l'abat 
Dalmau i l'ambaixada que presidia, partí cap a València, es manifestava 
una certa divergència en el Parlament per mor que el Braç dels Cavallers 
empatxava més o menys les tasques de l'Assemblea. Però fou una obs
trucció passatgera, deia qual el parlament de Catalunya comunicava la 
favorable solució a l'abat de Santes Creus «per tant com aquestes coses 
són de gran goig e alegria volem nos ne fer part per vostra consolació e 
plaer», en carta datada el 9 de febrer de 1411 1 8 

A la sessió del Parlament català del 19 de febrer l'arquebisbe de 
Tarragona es va referir a les esmentades capitulacions que havia enviat 
l'abat Dalmau des de València, les quals havien estat examinades per 
una comissió parlamentària, la qual, però, havia cregut no convenient de 
publicaries. El Parlament, a desgrat d'això, acordà adreçar una carta a 
l'abat de Santes Creus i als altres ambaixadors a València, que, efectiva
ment, els fou cursada aquell mateix dia, regraciant-los l'esmerç i l'interès 
que posaven en aconseguir els objectius de l'ambaixada 1 9 . Uns quants 
dies més tard el mateix arquebisbe de Tarragona manifestà à les Corts 
que la comissió que entenia sobre les capitulacions dels valencians les 
havia examinades atentament, i que ja havia enviat als ambaixadors de 
València la resposta que convenia, reiterant, encara, que calia reservar 
amb discreció aquest afer i no donar-ne publicitat, a fi de no pertorbar 
l'abnegada tasca de l'abat Dalmau i dels altres ambaixadors companys 
seus *°. D'aquesta mateixa ambaixada trobem que s'ocupa amb prefe
rència el Parlament a les sessions dels dies 7, 21 i 26 de març, en la dar
rera de les quals dates acordà subvencionar amb una paga fixa tots els 
ambaixadors diputats a alguna comissió parlamentària 8 1 . 

Sembla que, si no totalment acomplerts els objectius proposats, 
l'ambaixada presidida per l'abat Dalmau havia aconseguit a València tot 
allò que era possible aconseguir. Ja hem dit que la concòrdia que n'ha
via resultat més aviat, era precària;, però esdevingué útil. A la sessió 
parlamentària del dia 15 d'abril es donava compte que, com que els am
baixadors enviats a; València, després d'acomplerta la seva missió en 

<17) Id.f. 516. 
(18) Id f. 532. 
(19) ld.f. 556. 
(20) Cortes, VIII , p. 11. 
(21) BOFARULL: Colección, I I , p. 96. Cortes, VIII , pp. 19 i 36. 



386 

aquell regne, havien anat a Calataiub a trobar-sè amb l'ambaixada que, 
conjuntament amb la seva, havia estat tramesa a Aragó, es trobaven en 
aquella ciutat aragonesa dotze ambaixadors catalans, per la qual cosa el 
Parlament resolgué queia meitat d'ells ja podien tornar a Barcelona. 
Amb aquest motiu l'abat Dalmau retornà a Barcelona, on consta ja pre
sent a la sessió de les Corts del dia 7 de maig ". ' Dos dies després, el 
bon abat de Santes Creus intercedia per tal que el Parlament, ultra abo
nar els emoluments assenyalats als ambaixadors, els abonés igualment a 
Bartomeu Gras, que havia treballat molt interessadament en l'èxit de 
l'ambaixada 

Amb l'arribada i incorporació de l'abat de Santes Creus a les tasques 
parlamentàries de Catalunya, com hem dit, restà rellevat de la seva pro-
curadoria el monjo de Santes Creus fra Domènec Vinader; i trobem pre
sent l'abat Dalmau a les sessions que seguiren tot aquell maig i fins més 
enllà del mig juny a Barcelona, ans del trasllat del Parlament a Torto
sa 2 4 . E l Parlament català tenia els seus partidaris de continuar reunit 
a Barcelona; però també tenia els seus contraris. De traslladar-lo a 
Tortosa ja se'n parlava a les primeries d'aquell any; un document del 12 
de febrer ja esmenta la intérvenció en aquest afer del trasllat de part de 
l'abat Dalmau de Santes Creus a 5 ; a la sessió del 15 de maig següent ej 
mateix abat Dalmau fou una de les divuit persones elegides, sis de corres
ponents a cadascun dels Braços parlamentaris, que, a proposta de l'ar
quebisbe de Tarragona, havien d'entendre a concordar, nomenar i elegir 
lloc i persones presidents i castellans del Parlament General 2 6 . 

Les bandositats a què ens hem referit i que existien a València, tam
bé eren presents a Aragó, i al Pallars, i igualment afloraven a Sicilià, 
amb motiu, en aquest regne insular, de la rebel·lió de Bernat de Cabrera 
contra Blanca de Navarra, reina vídua del difunt Martí el Jove, fill del rei 
Martí l'Humà. Ca'ia fer arribar a Sicília un missatge de pau, i per a 
aquesta delicada missatgeria fou escollida la presidència de l'abat Dal
mau de Santes Creus, inqüestionablement, una deies personalitats més 
albirables i equànimes entre les que aleshores entenien en els afers polí
tics, tan espinosos, com a conseqüència de la mort insucceïda del darrer 
rei del casal de Barcelona. 

Ja al 9 de gener de 1411 el Parlament prengué l'acord d'enviar sis 

(22) Cortes, VIII , p. 101. 
(23) Id. p. 109. 
(24) Id. pp. 101-197. 
(25) Id. p. 190. 
(26) A. C . A. Proc. Cort, X V I , f. 684. 
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ambaixadors al regne de Sicília, encara que els llurs noms no eren desig
nats en aquel] acord ".; aixi ho comunicava el Parlament a l'esmentada 
Blanca de Navarra, reina de Sicília, informant-la haver «ordonat trametre 
a dita vostra senyoria e a mossèn Bernat de Cabrera, e als íncoles del dit 
regne, grans e solemnes embaxades les quals devem spaxar prestament, 
Deus volent, informades plenerament de nostra intenció», en carta del 14 
del mateix gener 5 8 . A la sessió parlamentària del 30 de maig s'acordà 
expedir l'orde per tal que el General de Catalunya pagués quatre mil flo
rins que havien de destinar-se a noliejar tres o quatre navilis que havien 
de conduir l'ambaixada a Sicília 

Així s'anaren tramitant les diverses diligències necessàries a l'ambai
xada. E l 27 de juny s'encarregava a la comissió parlamentària dels 
vint-i-quatre la resolució d'alguns afers referents a l'ambaixada sicilia
na 3 0 . El dia 7 de juliol s'acabaren les tasques parlamentàries a Barce-
ona, les quals havien d'ésser represes a Tortosa el dia 16 d'agost següent. 

Al parlament de Tortosa, si no hi mancà la bona voluntat, hi baixà 
de nivell l'entusiasme i l'assistència. Els esdeveniments que s'anaven 
perfilant i succeint i la trajectòria parlamentària mateixa, que seria cosa 
llarga i onerosa analitzar i referir ací, n'eren una motivació. E l parla
ment començà les seves tasques tortosines el dia 16 d'agost de 1411 amb 
una migradíssima concurrència de diputats i representants, o llurs procu
radors. I cal registrar, per tot allò que pugui tenir de simptomàtica, l'ab
sència de l'abnegat abat Bernat Dalmau, que contrasta profundament amb 
la persistent presència de cada dia a les tasques de l'anterior parlament 
de Barcelona, ja personalment, ja per mitjà del seu procurador fra Do
mènec Vinader quan la seva obligada absència a València, com hem dit. 
El dia 27 d'agost després de la tercera sessió parlamentària de Tortosa, 
l'abat de Santes Creus encara no hi havia comparegut, ni per ell, ni per 
mitjà de legítima representació; per això el Parlament li adreçà una car
ta, requerint-lo que hi acudís, ja que «fins ara vehem que no sots vengut, 
de què's maravellam, e'n dolem molt, car talssón aquests affers e tan 
ardus que per lur gravitat e auctoritat requeren presència de notables et 
savis persones axí com vós sots» 3 1 . No consta que l'abat de Santes 
Creus s'apressés a satisfer els desigs de l'assemblea tortosina; si els en-
entusiasmes se li havien desinflat, probablement considerà suficient l'ac-

(27) A. C. A. Proc. Corts, XV, f. 4 3 3 . 
(26) Id. f .449. 
(29) BOFARULL: Coíección, I I , p. 138. 
(30) Id. p .212. 
(31) Cortes, VIII , p. 319. 
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titud passiva que havia adoptat/passivitat que no mantigué a ultrança, i 
que, si l'allunyà del seu esmerç a les tasques parlamentàries d'aquells 
dies, nò impedí que aviat capitanegés l'ambaixada planejada que havia de 
portar la veu del parlament català a les allunyades terres sicilianes. 

Qui sap, però, si tota la precedent suposició, que podria abonar una 
determinada actitud ideològica en l'abat de Santes Creus, no resultà altra 
cosa que una fàcil deducció de l'absència de l'abat Dalmau al parlament 
de Tortosa, absència que també és molt possible que tingués una més fo
namentada motivació que el desencís de la trajectòria política, encara que 
no explicaria la no presència del procurador del monestir de Santes Creus 
al Parlament. Aquesta motivació hauria estat la permanència de l'abat 
Bernat Dalmau a la Cort pontifical del papa Benet XIII , i a la qual per
manència encomana una gran versemblança el fet següent: el dia 24 de 
setembre els Diputats del General de Catalunya es dirigiren al Parlament 
i li deien: «e és bé necessari que vosaltres, senyors, cuitets d'aquí mos
sèn l'abat de Sentes Creus axí ab vostres letres al sant Pare si ab ell se
rà, que'l desembarch e'l faça venir prest, com ab vostres letres a ell ma-
tex, com encara ab totes altres provisions necessàries, car de huy més 
tota cuyta és triga...» 3 Í . Aquesta comunicació, però, no arribà al Par
lament de Tortosa fins dos dies després, en què l'esmentat Parlament 
acordà recomanar al Papa els ambaixadors, els quals abans de partir 
vers l'illa de Sicília, calia que s'entrevistessin amb el Sant Pare 3 \ Pre
cisament en la sessió parlamentària anterior, dia 25, i a la qual ja era pre
sent, l'abat Dalmau demanà que li fos augmentada l'assignació que li 
havia fet la Diputació de Catalunya per anar d'ambaixador a Sicília; ja 
que amb ella no podia executar l'ambaixada ni còmodament, ni decorosa 3 \ 

D'acord amb la resolució presa el dia 26 de setembre de 1411 el Par
lament s'adreça al papa Benet XII I , participant-li el nomenament de l'abat 
de Santes Creus, del prior de Tortosa i d'altres persones per a ambaixa
dors a Sicília, i demanant li a l'ensems les llicències necessàries pera 
comunicar i conversar els esmentats ambaixadors amb els sicilians i altres 
cismàtics —considerem que els fidels de l'obediència del papa de Roma 
eren tinguts per cismàtics pels de Pere de Luna, i viceversa— i que pu
guin administrar-se i rebre els divins sagraments en aquelles terres consi
derades segregades de la veritable Església, on els ambaixadors calia que 
anessin, o almenys els fos convenient d'anar 3 \ Encara el Parlament a 2 

(32) A. C. A. Proc. Corts, X V I I , f. 965. 
(33) BOFARULL: Colecclón, I I , p. 324. 
(34) Cortes, VIII, p. 394. 
(35) A. C . A. Proc. Corts, XVII , f, 970. 
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d'octubre escrigué a Francesc d'Aranda, el cèlebre donat de la Cartoixa 
de Portaceli, persona de gran influència i ascendent davant la cort papal 
de Benet XII I , una carta sobre el mateix afer, pregant-li «axí affectuosa-
ment com sabem e podem que sobre totes les coses tocants la dita amba-
xada de Sicília interposets, ab nostre senyor lo papa, affectualment 
vostres parts e donets sobre aquelles plenera fe e crehença al dit mossèn 
l'abat de Santes Creus» 3 S . E l dia 5 encara el Parlament escrivia a Be
net XIII sobre l'expedició de Bernat Dalmau a Sicília 3 7 . 

El papa concedí totes les gràcies sol·licitades, i l'ambaixada del Par
lament català navegà cap a Sicília sota la presidència de l'abat Dalmau. 
Des de Tràpani, amb .carta datada el 14 de gener de 1412, els ambaixa
dors escrivien una llarga comunicació que reflexa detalladament l'ambient 
d'aventura de l'expecició; el dia 20 de desembre arribaren a Càller, de 
l'illa de Sardenya, on foren molt ben rebuts; al cap de vuit dies reempre-
nien altra vegada la navegació i el dia 4 de gener eren al davant de l'illa 
de Favignana, quan establiren contacte amb dues naus genoveses que 
duien presa una «cota» catalana. A l'altura de Marsala en trobaren 
altres tres i n'apressaren una, anomenada «Marta», amb un carregament 
valorat en més de vint mil ducats. Respectaren la vida i els membres de 
la tripulació apressada. E l dissabte següent, dia 9, a quaranta millesal 
davant de Capogallo, tornaren a trobar dues naus genoveses, la més gran 
de les quals apressaren a unes deu milles al davant de Palerm,-salvada la 
vida i els membres de la gent apressada. El dimarts, dia 12, eren ja a 
Tràpani, des d'on escrivien 3 S . Aquesta carta no arribà al Parlament de 
Tortosa fin al dia 10 de febrer següent, quan ja l'abat Dalmau feia deu 
dies que era al castell de Solento lluitant contra la malignitat de la febre 
que l'havia de retre. 

Així ho relacionaven els ambaixadors en carta del 15 de febrer, data
da al castell de Solento. Eh ella comunicaven com fins al dia 20 no sor
tiren cap a Palerm per manca de cavalcadures i que pernoctaren a Alça-
mo, i que l'endemà, 21, pernoctaren al monestir de Sant Martí. E | di
vendres, dia 22, ja s'entrevistaren amb la reina Blanca de Navarra, dins 
una galera anclada al davant de l'església de Sant Jordi. Reina i ambai
xadors s'aposentaren al castell de Solento, on parlamentaren diverses ve
gades, i el dia 30 presentaren les credencials a l'esmentada reina. Poca 
cosa més féu, però, l'abat Bernat Dalmau de Santes Creus, sinó arribar 

(36) Id. f. 985. 
(37) Cortes, VIII , pp. 424 i 426. 
(38) A. C . A. Proc. Corts, XIX, f. 1417. 
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a Palerm, aconduir-se al castell esmentat de Solento, enllitar-s'hi, i morir 
el dia 14 de febrer de 1412, degudament assistit pels ambaixadors cata
lans que l'acompanyaven i per l'hospitalària cort de la reina vídua de 
Martí el Jove. «Darrerament, senyors, —diuen els ambaixadors en la 
seva esmentada lletra del 15 de febrer de 1412— ab gran desplaer vos 
certifficam que'l dia proppassat, a " V hores de la nit lo reverend abbat 
de Sanctes Creus passà d'aquesta vida et reté la ànima a Déu per acci
dent de malaltia de febre contínua que li ha durat XI" jorns, de que'ns 
dolem molt et no sens rahó...» " . 

La trista notícia arribà al Parlament de Tortosa el 6 d'abril, uns 
quants dies precisament més tard que a Barcelona 4 0 . Bernat Dalmau, 
abat de Santes Creus i capdavanter de l'ambaixada siciliana, doncs, morí 
abans del fall de Casp, i cap mena de posició política ho podia prendre 
davant la solució donada al problema successori per al qual tant havia 
treballat. Són pura fantasia, en aquest cas, les atribucions de Palomef i 
els seus seguidors 4 1 . Com diu molt encertadament Aragó, la interven
ció oficial de l'abat Dalmau de Santes Creus apareix informada i animada 
d'un estricte constitucionalisme **. Si en realitat ell sentia altrament, 
sabé comportar-se fidelment sotmès a les decisions del Parlament que el 
diputà, i a les quals posposà qualsevol opinió personal en desacord. 

Caldrà dir de les tasques parlamentàries que precàriament seguiren 
a Tortosa? Ens allunyaríem innecessàriament del nostre propòsit. Tam
poc ho caldrà compendiar la gestació dels compromissaris reunits a Casp. 
Aquests, el dia 28 de juny d'aquell any 1412 publicaven la seva sentència 
al plet plantejat per sa mort insucceïda del rei Martí l'Humà, elegint i de
clarant successor en els dominis del difunt darrer rei del casal de Barcelona 
el príncep Ferran, infant de Castella Aquell mateix dia el Parlament 
de Tortosa adreçava al monestir de Santes Creus un document en él qual 
comunicava com «vuy set hores passat mig jorn» els havia estat feta co
nèixer la sentència i resolució per la qual el «molt excellent príncep et 
senyor don Ferrando, infant de Castella, que és nostre verdader Rey et 
senyor», i recomanant que fessin celebrar festes tres dies seguits per a 
solemnitzar aquell esdeveniment 4 4 . 

Versemblantment les festes foren celebrades a Santes Creus, amb 

(39) A. C. A . Proc. Corts, XX, f. 1648. 
(40) Id.f. 1655 . 
(41) PALOMER, JOSEP: Siluetes de Santes Creus. (Barcelona, 1927), p 152. 
(42) ARAGÓ, treball esmentat, 
(43) BOFARULL: Colecclón, I I I , p. 348. 
(44) Cortes, X , p. 280. 
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les funcions, processons, repicar de campanes, i lluminàries de nit com 
demanava el Parlament. Amb entusiasme, o sense; amb grat o desgrat 
dels monjos i del monestir. 

Al 19 de novembre el nou rei Ferran ja cridava l'abat de Santes 
Creus —abat que encara no havia estat elegit,' ni nomenat, per tal de 
substituir Bernat Dalmau, mort a Palerm— que acudis al Parlatnent con
vocat a Barcelona per al pròxim dia 15 de desembre 4 S . A desgrat de 
l'orfenesa abacial que Santes Creus patia, el monestir envià els seus re
presentats legals al nou Parlament, amb poder datat el 24 de gener de 
1413; els monjos elegits com a ecònoms i procuradors del prior i monestir, 
«pastore seu abbate viduato», foren fra Joan Esteve, que havia estat 
vicecapellà reial a la cort del rei Martí l'Humà, i més tard capellà a la 
cort de Martí de Sicília; i el ja conegut fra Domènec Vinader, els quals 
presentaren les seves credencials d'economat i procura a la sessió parla
mentària del dia 6 de febrer 4 S . Probablement, però, fra Domènec Vi
nader tornà a Santes Creus, puix que no el trobem esmentat en les altres 
sessions parlamentàries posteriors; en canvi fra Joan Esteve intervé en la 
del dia 20 de febrer 4 7 , i , en la del dia 30 de març següent, jura solemne
ment en nom de Santes Creus que la comunitat i el monestir acceptarà 
com a successor del nou rei Ferran elegit a Casp, per.quan esdevingui 
que aquest mori, el seu fill Alfons com a comte de Barcelona i monarca 
legítim de tots els estats de la Confederació 4 S . 

Àl primer de juliol ja era present al Parlament el propi abat de 
Santes Creus, successor de Bernat Dalmau, fra Pere Serraxó, elegit 
prelat del monestir encara no feia tres mesos 4 9 . 

L'any següent, 1414, a 17 de febrer, el rei Ferran convocà nova
ment el Parlament per a iniciar les seves tasques a la ciutat de Tortosa, 
i hi cridà l'abat de Santes Creus, Pere Serraxó "6. Les primeres inter
vencions de Santes Creus en aquesta legislatura no foren exercitades 
personalment per l'abat, sinó pel seu procurador i lloctinent, el tantes 
vegades esmentat fra Domènec Vinader .", fins que al 7 de novembre 
ja hi trobem el propi abat Serraxó " . 

(45) Cortes, XI , p. 2. 
(46) Id.p.96. 
(47) Id. p. 118. 
(48) Id. p.187. 
(49) Id. p.217. 
(50) Id. p.307. 
(51) Id. pp. 352, 354 i 359. 
(52) Id. p. 368. 
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El problema de la nova dinastia no acusa cap mena de torbació a 
Santes Creus. La conformitat política s'hi percep evident. Menys evident 
hi és la tranquil·litat religiosa per mor del cisma que patia l'Església, i 
tenia justament trasbalsades moltes consciències. Perquè a Santes 
Creus aleshores ja es començava a dibuixar com era d'àrdua una entesa 
satisfactòria a i'enorme conflicte religiós, capaç d'aquietar-les assosse
gadament. E l problema polític havia estat resolt, amb justícia o no 
tanta, amb simpatia o sense; però el monestir n'havia acceptat la solució 
i procurava captar la bona voluntat envers ell del nou llinatge reial. 
Aquesta posició política de Santes Creus és evident. 

E l rei Ferran morí a Igualada el dia 2 d'abril de 1416. E l seu suc
cessor, el rei Alfons al qual havia jurat d'acceptar el monestir de Santes 
Creus, com hem dit, després de les reials exèquies del seu pare, era a 
Santes Creus el dia 21 de maig d'aquell mateix any 1416 Cal creu
re fonamentadament que fou en aquesta ocasió que concedí al monestir 
el singular privilegi de la franquícia del segell reial que els tractadistes 
i historiadors, traient-ho d'un cronista casolà, daten com aconseguit en 
aquest any precisament s 4 . El 29 d'agost següent, el nou rei Alfons el 
Magnànim cridava al seu costat l'abat de Santes Creus per tal que el 
dia 15 de setembre vinent fos amb ell a Barcelona, perquè «volem ha
ver vostra presència, consell e aiuda» 6 S . Presència, consell i ajuda 
que els abats i monestir de Santes Creus sovintejaren durant el dilatat 
regnat del Magnànim i la lloctinència de la reina Maria per l'absència 
reial de les terres peninsulars dels seus regnes. Aquesta adhesió, 
aquest esmerç seu, sempre sostingut, sempre desitjat, sempre lleialment 
exercitat, si podria esdevenir una tasca grata i planera, s'escapa una 
mica de la cronologia del nostre propòsit. 

Serà suficient, doncs, la remarca que el monestir dè Santes Creus 
que intervingué tan activament com hem intentat dir en el problema 
successori de primeries del segle X V , n'acceptà totes les conseqüències, 
jurant servir i servint noblement la nova dinastia, amb la qual de bon 
antuvi, no solament mantingué les relacions submises i cordials que és 
de suposar, sinó que intentà i procurà lligar-s'hi amb una persistent 
col·laboració i amb evident pruïja de captació del favor reial. Res de 
recloure's amargadament contrariat pel canvi de dinastia, com li ha es
tat falsament atribuït, creiem que amb un excés de lleugeresa i de fan; 

(53) A. C . A. Reg. 2747, f. 8 v. 
(54) DOMINGO, ISIDRUS: Compendium, etc. Manuscrit n." 166 de la Biblioteca P . de Tarra

gona, lib. I I I , cap. 49. 
(55) Cortes, X ( I , p. 3 . 
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tasia. Si hi hagué contrarietat pel fall de Casp, aquesta contrarietat 
no es reflexa, i devia ésser aviat continguda i absolutament ineficaç i 
inoperant. La documentació coneguda fins avui més aviat palesa una 
immediata conformitat total, absoluta; una acceptació més espontània, 
que forçada, i a tothora sincera. 

Potser agradaria més a l'historiador poder arribar a una conclusió 
històrica diversa; però és un deure imperiós d'honestedat informativa, 
que mai no ha d'ésser torçat, ni pretèrit, frenar la fantasia d'unes irisa-
cions afalagadores, per tal de servir la veritat, encara que aquesta sigui 
menys gra la d'acceptar. 

En tota aquesta petita, o no tant petita, història de la intervenció 
santescreuína al plet successori de Catalunya, el monestir col'laboràl 
d'una manera ardida, decidida, honesta i sacrificada- Fins al sacrifici 
de la vida d'un dels seus abats més albirables de tota la història de 
monestir. 

EÜFAMIÀ FORT I COGUL 



E L S TRES PALAUS REIALS DE 
SANTES CREUS * 

PREÀMBUL 

Ja suposem que no haurà estat vist sense sorpresa el títol d'aquest 
estudi: l'anunci de tres palaus reials a Santes Creus on solament n'hi ha 
un de conegut, el que habitualment hom visita. 

I encara que en els manuals i les monografies del Monestir, quan 
del palau es tracta, es faci l'atribució a dos monarques diferents dels 
dos patis de l'edifici —Jaume II el Just i Pere III el Cerimoniós—, això 
ens podria donar idea en tot cas de dos palaus, però, d'un tercer no se 
n'ha dit mai res. 

Els documents relatius a Santes Creus dels quals actualment hom 
disposa, han estat amorosament estudiats (esperem que més endavant 
ho sigui l'important contingent, encara inèdit, que es conserva a l'Ar-
xiu Històric Nacional, de Madrid. A hores d'ara l'A. B . de S. C. ja 
posseeix abundoses remeses de microfilms de la susdita documentació), 
però, l'arqueologia del Monestir ÍÍHS ara no ha tingut la mateixa fortu
na. I cal no oblidar que l'arqueologia és sempre un document de prime
ra mà, tan eloqüent, de vegades, com la més autèntica escriptura. 

Per ella, gairebé exclusivament, sabrem moltes coses relatives als 
palaus reials de Santes Creus: Posarem en clar quins eren el monarques 
constructors de l'edifici conegut fins ara; veurem com era errònia l'a
tribució tradicional i coneixerem, en realitat, en què consistien les res
pectives instal·lacions. En una paraula: comprovarem l'existència de les 
tres successives reials residències; qui les va fer; quan i per quina raó 
es varen fer i com era cada una d'elles. 

(*) Text de la conferència llegida per l'autor en la Sess ió Acadèmica celebrada a la Sa
la del Palau reial del Monestir, el dia 6 de Setembre de 1959, amb motiu de la 13' Fes
ta Anual de VArxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 

Estudis gràfics de J O S E P M.* F E L I U VÍA, ARQUITECTE. 
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L A VIDA D E L S PRÍNCEPS MEDIEVALS 

Per parlar dels edificis on residien els prínceps de l'edat mitja, con
vé que tinguem una idea de com era la vida que duien aquestes perso
nes. Fins a darreries del segle XIII a casa nostra, el tipus de la monar
quia era encara plenament feudal i la vida dels sobirans era nòmada, 
d'un constant deambular, atenent a actes de justícia, de celebració de 
corts, de suavització o de repressió d'aspereses d'ací d'allà dels seus 
dominis; actes tots ells que requerien per a llur solució la presència 
personal del sobirà. 

Això feia que la vida del rei, amb tot el seu seguici, fos rarament 
estabilitzada. S'improvitzaven allotjaments en el curs dels itineraris, ja 
sia en residències pròpies de la Casa reial —habitualment desguarni-
des—, ja sia en albergs particulars, o bé en convents. Fos allà on fos 
que hom fes l'estada, els paraments eren sempre improvisats: en el 
reial seguici, que integraven una llarga corrua d'animals de" bast, es 
transportava tot allò necessari per muntar la cambra reial i la instal·la
ció de tot l'acompanyament, i que es desmuntava novament a la parti
da. Un impost nomenat «cena» era recaptat en els pobles per a contri
buir a l'avituallament d'aquestes reials estades. 

Podríem referir moltes circumstàncies de llocs i d'anècdotes rela
tius a dits allotjamets i residències, però això ja fuig del nostre tema. 
Cal entendre, només, que la vida dels monarques fins al segle X I I I , era 
d'un continuat desplaçament i , pertant, difícil d'ésser concebuda dintre 
el marc aristocràtic i confortable de residències monumentals, com fou 
més tard. ' 

A Santes Creus hi ha la tradició d'unes habitacions de la reina Pe-
ronella, la muller d'Alfons I , situades tocant a la capella de la Trini
tat. No eren casa pròpia, ni palau; solament poden referir-se a una es
tada ocasional de la sobirana al Monestir. Això seria l'any 1173, de la 
qual data hi ha notícia de là: donació que fa la reina d'un hort i una vinya 
per l'obra del dormitori. Es tracta no pas del dormitori actual, sinó d'un 
de primitiu provisional. L'obra monumental del monestir nq començava 
fins a l'any següent: el 1174. 

E l segle XIII porta nous corrents que transformen la vida. És la fi 
del feudalisme; el predomini major de la burgesia amb la constitució dè 
les «universitats»; l'adveniment del gòtic; l'expansió de les lletres i les 
arts; el refinament dels estaments superiors; la casa, els mobles, l'he
ràldica, l'habillament...; Catalunya és una potència en el món medite
rrani i les relacions amb Itàlia, França i l'Orient són intenses. Els nos-
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tres prínceps, a l'igual que fan els dels altres pobles, instal·len casa 
pròpia per a fer-hi estada cada vegada més permanent. 

PRIMER PALAU 

E l primer palau reial és construït a Santes Creus vers l'any 1280 i 
és tal vegada la primera residència pròpia que els nostres sobirans es
tableixen en un monestir: Poblet, no la tingué fins passats més de cent 
anys. 

Es Pere el Gran qui en disposa la construcció, en el seu programa 
de posar el monestir de Santes Creus, sota el seu reial patronatge. 

El monestir de Santes Creus, que havia estat fundació de la família 
dels Montcada, tenia feia molt de temps paralitzat el cursde les seves 
obres. Durant quasi tot el regnat de Jaume el Conqueridor la interrup
ció de les construccions fou total, romanent des de l'any 1225 l'església 
a mig cobrir i estant només edificada la nau del dormitori. La comunitat 
monàstica residia encara en les instal·lacions provisionals al volt de la 
capella de la Trinitat. 

Pere el Gran, sent una particular afecció per Santes Creus des de 
molt jove. Pensem si l'abat Gener, que era oncle del cronista Bernat 
Desclot, deuria ésser qui va inculcar-li aquest afecte. Sabem només que 
en 1258, quan Pere, encara Infant, tenia 18 anys, ja disposa ésser en
terrat a Santes Creus. 

A la mort de Jaume I , en 1276, Pere el Gran cenyeix la corona 
i és a partir d'aquest moment que comença l'esplendor de Santes 
Creus: El nou rei hi fa donatius a dojo i es reprenen les obres de se
guida; a l'església s'acaben de construir els tres trams primers de les 
naus que faltaven per cobrir i al presbiteri s'instal·la excavat en el mur 
de l'Epístola el setial per a l'Abat i els seus acòlits, la qual cosa és com 
a conseqüència d'una variació de l'ordre litúrgic per causa d'haver-se 
posat un retaule a l'altar major. També a Poblet la instal·lació de l'al
tar major és contemporània. Es de l'any 1278 i el paga Berenguer de 
Puigverd '. 

A la façana del temple hi havia sota d'un porxo els sepulcres dels 
Montcada, marcant la preeminència d'aquesta família en el Monestir. 
Els sepulcres són trets d'aquell lloc i la façana es transforma fabricant 

(1) GUITERT i FONTSERÉ, JOAQUIM: Col·lecció de manuscrits inèdits.de monjos del reial 
monestir de Santa Maria de Poblet. Manuscrit n ° 6. Segon dels quaderns del Pare 
Jaume Fortuny. Notes històriques i sepultures de Poblet. (La Selva del Camp, 194s), 
p. 186. 
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el nou portal que avui veiem \ Junt amb totes aquestes obres es co
mencen les del recinte del palau reial: Pere el Gran s'ha consagrat a 
Santes Creus i vol tenir al Monestir la seva residència en vida i en 
mort. 

* * * 

Si volem tenir una idea d'allò que era un palau reial en els temps 
medievals, hem de recórrer als exemples dels que es coneixen del se
gle XIV; el Louvre, dels Valois i el castell de Pierrefonds, de Lluís 
d'Orleans. Eren habitacions al volt d'un pati, les quals consistien en 
Torra d'homenatge, Capella, cos de guàrdia, estances privades del rei 
i de la reina, sales de paraments, etc. 

La mateixa disposició i els mateixos elements integraven el palau 
de Pere el Gran a Santes Creus, establert bastant abans dels france
sos que acabem de referir. E l projecte era la total ocupació de la part 
posterior del Monestir al voltant d'un pati que per la banda de Migjorn 
i part de la de Llevant tindria les habitacions privades dels sobirans; a 
l'angle N. E . , la capella, que fóra la mateixa ja existent de la Trinitat; 
per la banda Nord, la sala de paraments, o tinell major, la qual tindria 
adossada la Torra de l'homenatge, símbol de poder i de justícia de la 
reialesa., amb la presó instal·lada als baixos de la mateixa, (LAM. 1), i 
per Ponent, el clos limitaria amb el propi edifici conventual, aprofitant 
l'escriptori déls monjos —que era allò que és l'actual celler— per al
ternar amb els oficis de la reial cancelleria ( F I G . 1 ) a . 

Aquest projecte sembla que fou totalment realitzat, amb l'inconve
nient, només, d'haver de compartir la vida de la comunitat que encara 
ocupava part de les primitives instal·lacions —el claustre, el refetor i 
l'abadia—, mentre es construïren les monumentals definitives. Resten 
d'aquest palau elements suficients per a intentar-ne la reproducció de la 
seva planta La Torra és gairebé sencera i està demanant una restau
ració, i de les habitacions de Llevant i de Migdia es conserven impor
tants vestigis. Solament la sala de paraments ha desaparegut i això és 
per causa d'haver instal·lat aquesta dependència en el recinte de la 
primitiva sala dels abats: construcció rústega a base de tapials, com 
tota l'obra primitiva, que no ha resistit el pas dels segles. Però, cal 
observar que aquesta sala era contemporània del primer tinell de Bar-

(2) V I V E S Y MIRET, J . : Las sepultaràs enSantes Creus de los nobles fallecldos en la con
quista de Mallorca (Santes Creus, 1959) 

(3) V I V E S I M I R E T , J . : L'escriptori del monestir de Santes Creus - «Studia Monàstica», I , 
(Abadia de Montserrat, 1959.), pp. 143-154. 
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celona, també obrat o almenys decorat eh temps de Pere el Gran, i així 
tenim que el seguici dels nobles de les pintures barcelonines fa pocs 
anys descobertés, representa la noblesa de la cort de Pere el Gran, la 
qual, fent costat al seu senyor, reposa el somni etern a l'ombra de San
tes Creus. Aquells nobles eren els Montcada, els Alamany, els Urgell, 
els Cervelló, els Queralt, els Cruïlles... 

# * * 

De la vida en aquest primer palau, no tenim cap referència rela
cionada amb Pere el Gran, que va fundar-lo. Del seu fill, Alfons I I , 
sabem només que hi era amb motiu dels funerals del seu pare. 

En canvi, del germà d'aquest, Jaume II i de la seva muller, Blanca 
d'Anjou, ens consta que hi feren estades diverses, ells i la seva fillada. 
Cal pensar que durant les permanències de la reial família al Monestir, 
n'eixirien els projectes que varen fer la grandesa de Santes Creus. 

* * * 
Aquest primer palau va tenir una fi, podriem dir, tràgica: Uh aiguat 

inopinat —d'altres n'hi ha hagut a Santes Creus— va desbordar la to-
rrentera veïna, abocant-se contra les parets del monestir i mig des
truint-lo. Això fou entre els anys 1315 i 1327. Jaume II en 9 juny de 
1315, escriu a l'Abat Alegre en relació amb els 50.000 sous atorgats 
en el testament de la reina Blanca, per a l'obra del refetor i del 
claustre. No parla res del palau. Pot considerar-se el terme «POST 
QUEM», la data referida. Quant al «ANTE QUEM» havem de situar-
lo en 1327, a la mort del rei, car resulta poc vesossímil l'atribució del 
projecte del palau nou al seu successor i fill, el rei Alfons el Benigne. 

La fúria de les aigües va agafar de ple les habitacions meridionals 
que quedaren desfetes i va descalçar l'obra del cos del dormitori que 
calgué reforçar construint una massissa afegidura —el recinte de les 
actuals presons— amb una cimentació de més de deu metres per sota 
del seu actual nivell. 

SEGON PALAU 

La destrucció del primer palau, deixant els monarques sense mo
rada pròpia a Santes Creus, va fer que hom pensés en l'edificació d'una 
nova residència, i sembla que fou el propi Jaume II qui degué projec
tar-la. 

La reina Blanca, sa muller, havia mort l'any 1310, deixant el lle
gat testamentari per a la construcció del claustre, el qual fou començat 
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tres anys més tard. Així, la destrucció del palau vell es va produïr 
mentre el claustre estava obrant-se. 

Com i quan es va pensar en edificar el palau nou tocant el dit 
claustre, és cosa que no sabem. Només sabem que en 1331, al cap de 
18 anys d'haver-se començat, el claustre és beneït per Fra Pere d'Ar-
ters, sense, però, estar acabat del tot, car tota l'ala de Ponent estava 
per construir. 

Però, es dóna el cas que al cap de poc te nps d'aquella benedicció 
—un any més tard— arriba a Santes Creus i signa' un contracte amb 
l'Abat Alegre per treballar al monestir durant tota la seva vida, un 
mestre anglès —arquitecte i escultor— acompanyat de dos ajudants o 
deixebles 4 . 

E l contracte parla de l'obra del claustre i del refetor, però, res no 
diu del palau reial. Amb tot, és versemblant que l'obra d'aquest —fins 
i tot, el projecte— hagi d'ésser atribuïda al dit arquitecte. 

Reynard de Fonoyll, aquest era el seu nom, va obrar a Santes 
Creus la meravella dels calats del claustre, important al cap de breus 
anys de la seva aparició a Anglaterra, l'estil reticulat i flamíger, i va 
decorar capitells i permòdols amb la riquesa d'un temari novíssim en 
l'esperit del seu temps, a la moda dels comtats del país d'on pervenia: 
York, Wells, Warwick, Oxford, Northampton. 

De l'obra del palau no n'han quedat restes, com tampoc no n'han 
quedat de la del refetor, car ambdues construccions foren destruïdes 
més tard, però, l'ala Oest del claustre, que encara no era edif idada 
quan va arribar Fonoyll, acusa multitud de detalls que delaten haver 
estat traçada per correspondre a l'edifici anexe del palau reial. Si sa
bem, doncs, que aquesta ala va ésser íntegrament construïda per Fo-
'noyll, res no s'oposa a creure que fos del mateix arquitecte l'edifici 
veí. 

Aquest edifici era projectat per a ocupar tota l'àrea del Joc de Pi
lota, adossat al claustre i a l'església, en una superfície de 15x35 
metres. 

Tenia dues plantes: En la baixa, per la banda de Migdia s'obria 
un atri sota volta de creueria cobrint la porta que donava al claustre 
—que equivocadament és dita la porta reial— la qual avui encara 
podem admirar. A desgrat de les injúries en la seva decoració, s'acusa 
com a obra típica de Fonoyll. 

(4) Fumi CADAFALCH, J . — Un mestre anglès contracta l'obra del claustre de Santes 
•- Creus. «Anuari deí'Institut de Estudis Catalans» (Barcelona, 1991-86) pp. 123-43$. 
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Seguia a l'atri una sala gran per a actes de cerimònia, la qual co
rresponia al claustre per cinc finestrals i una porta, avui emparedats 
(LAM. 4). Al fons d'aquesta sala o d'un vestíbul recaient a la mateixa, 
hi havia una altra porta de comunicació amb el claustre, tocant a l'Es
glésia. 

La planta superior seria destinada a la vida privada dels monar
ques. Restes de comunicacions amb el terrat del claustre són visibles 
des del mur exterior. L'escala d'accés a la planta superior era per la 
banda de fora, adossada al mur de Ponent, davant els edificis del vell 
hospital de Sant Pere dels Pobres. 

Si aquest palau ens falta a Santes Creus, en canvi podem veure'l 
reproduït a Poblet. Es el palau del rei Martí, que a finals del segle XIV 
es va construir per Arnau Bargués copiant en tot la disposició, l'em
plaçament i fins les mides (15 x 35 metres) del palau de Jaume II a San
tes Creus. Aquestes han pogut deduïr-se per les restes de fonament 
del mur visibles a la plaça del Joc de Pilota fins l'any 1958 en el qual 
desaparegueren amb motiu de la nova pavimentació. (LAM. 3). 

* * * 

En aquesta obra va treballar-se uns 15 anys, tot al més; la supo
sem començada en 1332, quan Fonoyll arriba, i en 1347, ja deuria estar 
paralitzada car poc temps després l'Abat Ferrera comença el tercer pa
lau, el qual ja és ocupat pel rei Pere el Cerimoniós l'any 1352, quan 
visita el Monestir. 

D'allò que pogués haver-se construït del palau de mestre Fonoyll, 
quan l'obra va abandonar-se, no se'n sap res. En quant a qui va dispo
sar que l'obra fos interrompuda i més tard destruïda, sens dubte fou el 
propi rei. E l Cerimoniós prenia en tot personalment totes les mides: 
Ell volia fortificar el Monestir a la seva manera i aquesta era la de des
fer les obres en curs —el refetor i el palau— i clavar les defenses da
munt els murs del propi Monestir per així impedir la seva expansió fu
tura. Ben clar es veu que les fortificacions de Santes Creus de poc 
haurien servit si hagués calgut posar-les a prova. 

Es encara un misteri l'aversió evident d'aquest monarca envers 
Santes Creus, contrastant amb el gran afecte que hi havien portat el 
seu avi i el seu besavi, però, allò que la història encara no ha dit l'ar
queologia ho proclama. 

Pere el Cerimoniós, contraria els designis de Pere el Gran, de fer 
de Santes Creus el panteó del seu reial llinatge, No sabem per quina 
raó, però, ben d'hora del seu regnat les seves simpaties s'aboquen vers 
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Poblet i a aquell monestir consagra tota la seva protecció, copiant l'es
perit i les realitzacions dels seus avantpassats a Santes Creus. I per
què algun successor seu no pugui rectificar, com ell fa ara, tornant a 
Santes Creus, és la raó què pren les mides de minvar l'extensió de les 
construccions del monestir amb el pretext de l'amurallament. Així San
tes Creus veia anul·lada per sempre més la seva possibilitat de crei
xença. 

. * . * * 

L'Abat Ferrera sospèn l'obra del palau i fa el palau nou allà on el 
rei mana. Però, encara que ho mani el rei, no fa les fortificacions, 
conscient com és del que aquesta disposició significava per al futur del 
Monestir. 

Aquesta resistència de l'Abat dura més de 25 anys, i el rei li crea 
tota mena de conflictes, estimulant dissidències dintre de la pròpia co
munitat que li entristeixen la vida. Quan mor Ferrera, l'any 1375, el 
seu successor Fra Bartomeu de La Dernosà, fa de seguida allò que el 
rei vol: El monestir és fortificat i els merlets són fets aprofitant les 
pedres treballades de vells sepulcres i els materials de rica pedra de 
fil desmuntats de l'obra del refetor i del palau reial que estaven cons
truint-se. 

Es cosa notable com la posteritat dedicà a l'Abat Ferrera, tan vi
tuperat en vida, un bell sepulcre dintre l'església —és l'únic abat que 
mereix ésser-hi enterrat. En canvi, la memòria de La Dernosa, fou 
blàsmada a Santes Creus. Va sortir al cap de poc del Monestir i el seu 
escut, que alternava amb l'escut reial al llarg del perímetre de les for
tificacions, va ésser picat a cops de martell per esborrar-ne la traça. 
(LAM. 5, 6 i 7). 

T E R C E R PALAU 

E l tercér palau reial, començat per l'Abat Ferrera, per ordre de 
Pere el Cerimoniós, vers 1350, és el que ha subsistit fins avui a Santes 
Creus i del qual es conserven tots els seus elements. 

El projecte és notablement menys ambiciós, no ja de l'ideat per 
Jaume I I , sinó àdhuc del primitiu de Pere el Gran, a desgrat d'ésser a 
una distància de 70 anys. La intenció d'aquell era d'ocupar tota la part 
posterior del monestir, excloent ne la vida dels monjos, mentre que la 
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d'ara és d'ocupar-ne solament una part, alternant l'edifici amb la clau
sura, per bé que evitant la interferència. 

De les ruïnes del palau antic són aprofitades bona part de la plan
ta i altres elements que l'aiguat va deixar en peu. En les bases i arran
cades dels murs es veu on l'obra fou continuada i queden aiximateix a 
la vista primitius contraforts i l'arcada sencera del pati segon. (LAM 2) 

Allò que fins ara s'ha conegut per palau reial, no és sinó la part 
destinada a les habitacions privades i d'ací l'estranyesa de creure que 
prínceps tan poderosos visquessin en lloc tan reduït. Però, l'extensió 
del palau amb totes les seves dependències era molt major, com ja 
veurem. 

E l primer pati centra un cos d'edifici ja anteriorment edificat. Es 
l'elegant tipus de pati amb escala noble i galeria superior porticada, 
que hem de veure, com a mostra típica del nostre estil, en totes les 
mansions medievals al llarg de les terres i mars on s'estén la cultura 
catalana: de Mallorca al Rosselló i de València a Itàlia i l'Orient 
català. 

A la barana, hi ha els escuts de l'Abat Ferrera i el de Sicília, 
aquest, per la reina Elionor, esposa del Cerimoniós. L'escut reial, és 
el tan conegut, sostingut per àngels, al dintell de l'escala. Sembla obra 
de Jaume Cascalls, i tant ho sembla que fins Josep Pijoan el va cor fon
dre en una il·lustració de la seva Història de l'Art, atribuint-lo a Po
blet. A la galeria superior, l'enteixinat porta altres escuts, entre els 
qual, els dels lliris de la reina Blanca, la qual cosa, tal vegada, és in
dici de la procedència dels cabals destinats a pagar l'obra. 

E l tram de l'escala és sostingut per un tros de columna de pòrfir 
roig i a la galeria del pati segon, altres fragments de la mateixa co
lumna foren empleats en les obres d'ampliació del temps de l'Abat Porta 
(1380-1404). Aquests pòrfirs foren duts a Santes Creus, procedents de 
Sicília, per l'almirall Roger de Llúria, per voler de Jaume I I . Eren des
tinats a l'obra del sepulcre de Pere el Gran i no es varen poder uti
litzar. 

L'enteixinat del cancell d'aquest mateix pati, fet per l'Abat Porta, 
duu els escuts d'aquest abat, els reial i els de Santes Creus, i en 
aquest és on apareix per primera vegada la creu del monestir amb do
ble travesser. 

Al pati segon corresponia la porta d'entrada al palau que donava a 
l'exterior. En aquest pati s'aprofità bona part de l'obra del palau antic, 

(5) PIJOAN, JOSÉ. — Historia del Àrte. (Barcelona, 1915), I I , p. 444, fig. 667. 
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del qual formava part la robusta arcada susdita. Els abats Porta i Pinya-
na, feren les galeries superiors. 

El tercer cos d'edifici que porta adossada la torra, és de darreries 
del segle X V , quan ja el palau no servia per alberg de prínceps. Les 
portes i finestres, són elements antics aprofitats d'altres construccions. 

Quan mor l'Abat Mendoza, en 1519, els seus successors passen a 
habitar el palau. Arreglen i transformen ia seva estructura interior i 
exterior. Hi fan paviments, enteixinats i embans de guix; finestres i ga
leries damunt dels patis que desfiguren el conjunt medieval del noble 
edifici. Ben póca cosa d'aquests additaments mereix ésser conservada. 

* * * 

E l palau no acabava en el recinte que havem descrit, el qual po
dem considerar com a destinat a la vida privada dels sobirans. 

Comptava, a més a més, amb altres dependències per a la vida 
oficial o pública, com corresponia a la jerarquia i a l'ofici dels seus 
ocupants. Era el patró que s'estilava en totes aquestes residències, des 
del Louvre i Pierrefonds, al primitiu palau de Pere el Gran. Ja hem 
vist com aquest comptava també amb una gran sala, i a Barcelona ma
teix coneixem del palau antic l'existència de la gran sala per les restes 
de les pintures que hem referit. També, de les obres de Pere el Ceri
moniós ha pogut allí salvar-se la magnifica sala dita del Tinell. 

Es curiós comprovar el paral·lel entre els palaus reials de Barcelo
na i de Santes Creus. A un lloc i a l'altre intervingueren els mateixos 
monarques: Pere el Gran i Pere el Cerimoniós, i , per tant, resulten les 
obres contemporànies a Santes Creus i a Barcelona. 

Una de les sales del palau de Pere el Cerimoniós a Santes Creus, 
és l'actualment coneguda per menjador, per haver estat adequada a 
aquesta utilitat en els segles posteriors. N'hi havia, a més a més, una 
altra la qual és a continuació, adossada a aquesta en sentit perpendicu
lar. L'angle que formava la conexió dels dos edificis era jardí reial, de 
cara a migdia i abocat sobre el torrent i la vall del Gaià, del qual en
cara queden els senyals d'una pèrgola. 

Procurem ara imaginar-nos com eren aquestes sales: 
La que després fou menjador comunicava amb el recinte privat per 

la porta que dóna al pati i per una altra del fons que donava al cancell, 
que ara és cegada. Amb la clausura no hi tenia comunicació, caria por
ta central és nova. Amb la sala veïna hi havia accés per la portella la
teral que més tard fou convertida en torn. Tres finestres la il·luminaven. 

E l seu pis era 90 cms. més avall del seu actual nivell i la coberta, 
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La galeria de l'oratori feia nosa i la varen suprimir per a construir la 
sagristia nova, la qual va desaparèixer l'any 1937. 

Aleshores, de l'oratori reial en varen fer arxiu i la comunicació va
ren establir-la a través de l'escala de caragol de la Torra de les Hores. 

R E S U M 

Amb això queda explicat tot el que podem saber per la lliçó de 
l'arqueologia referent als tres palaus reials del Monestir de Santes 
Creus. 

Resumint-ho, podem dir que la primera instal·lació va fer-la Pere 
el Gran, a l'estil i amb la disposició de les reials residències de l'època. 

I era la primera vegada que els reis muntaven casa pròpia en un 
monestir. 

La segona edificació, iniciada mig segle més tard, per causa d'ha
ver-se arruïnat la primera, responia a un concepte més modern i monu
mental. La creiem ideada per Jaume II i l'executor era el mestre an
glès Reynard de Fonoyll, el qual, junt amb aquest projecte arquitectò
nic, va portar a Santes Creus les fórmules ací encara inèdites de l'estil 
flamíger i l'exuberant i rica fantasia de l'escultura del seu claustre, pa
ral·lela ala comtemporània del seu país. Aquest segon palau que la 
mala voluntat del rei Cerimoniós va fer destruir, ens él podem imagi
nar veient-ne la reproducció que del mateix va fer a Poblet, el mestre 
Arnau Bargués, per encàrrec del rei Martí, 70 anys més tard. 

Finalment, el tercer palau, que tenim ara, amb les seves habitacions 
privades, sales de cerimònia, escriptori, oratori, etc, és la reconstruc
ció que el rei Pere el Cerimoniós va disposar que fos feta aprofitant 
l'emplaçament i les restes de construccions que quedaven útils del pa
lau primer. L'obra pateix, naturalment, de falta d'unitat; respon tota 
ella a un pla forçat i li manca l'estructuració ambiciosa de conjunt que 
inspirava les seves predecessores. 

Amb tot, una acurada i digna restauració dels seus elements 
(FIG. 3), donaria encara prou prestigi a la nostra arquitectura del segle 
XIV. i aquest conjunt senyorial constituïda un legítim motiu d'orgull 
per la nostra pàtria. 

J . V I V E S I M I R E T 



L À M I N E S 





L A M . 1. Palau de Pere el Gran.-Torra de l'Homenatge. 









L A M . V I I . Escut abacialdeLa Dernosa, expressament des

truït. - Actualment al cancell d'una casa de la p la 
ça del Joc de Pilota. Kou trobat entre n inam. 







1<ÏC. I . Palau de Pere el Gran (1280). - Projectant ocupar tota la paï t 
posterior del Monestir. Destaquen en ombra les primitives ins
tal· lacions provisionals encara no desallotjades pels monjos. 



F 1 G . 2. (luleria d'accés a l'oratori reial. (1376) — Projecte de reconstrucc ió . 





L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS 
• A SANTES CREUS 

L a tradició de l'alliberament dels presos a Santes Creus és una 
de les més arrelades en el llegendari del monestir. Són diversos els 
tractadistes que l'han referida, com: Creus, Salas, Fort i Capdevila. 
Aquesta reiterada referència té el seu origen en la que al suposat 
miracle donava el prior fra Isidre Domingo al seu Manuduotio Ar-
chivariorum, i.- gvi., vulgarment conegut per Llibre de Pedret de Vall
bona de les Monges, avui perdut. 

Fra Domingo concretava que,< presenit el rei Jaume I I a Santes 
Creus l'any 1294, tercer del seu regnat, el dia quart de les nònes d'a
gost, foren miraculosament alliberats els sis homes que eren conduïts 
a 'Lleida presoners, i les manilles i els grillons dels quals que els lli
gaven s'obriren en invocar aquells infeliços la Verge a Santes Creus.1 

D'aquesta font informativa és la relació que en fa Creus, i d'ací 
arrenca igualment la dels àlttres divulgadors esmentats. 

E l diligent historiador casolà, amib tofa versemblança, va treure 
l'esment d'un manuscrit del mateix monestir que en conservava una 
relació contemporània. Sortosament el còdex que conté aquesta 
relació és conservat actualment a la Biblioteca Pública de Tarragona, 
inventariat amb el núm. 55 de la secció de Manuscrits, i la relació 
miraculosa és al fol. 108. D'ell la va copiar el Director que fou de 
la Biblioteca, senyor López de Toro, i la publicà el "Butlletí Arqueo
lògic" de Tarragona, acompanyada d'una traducció castellana.2 

1. •— FORT COGUL, E . ; El historiador de Santes Creus Fr. Domirtga, 
sus prekursores y el libro iïé Pedret. (Santes Creus, 1949), p. 91. 

2. — LÓPEZ Ï>E TORO, JOSÉ: Un ïnilagro en Santas Creus. (4 de Agosto 
de 1294). "Butlletí Arqueològic". (1935), pp. 119121. 
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L a contemporaneïtat de la versió miraculosa ens ve certificada 
per l'esment que en fa el Dr. Domínguez Bordona, que afirma cate-
gòricamenti que la relació és escrita amb caràcter de lletra cursiva del 
segle X I I I avançada, que no és violent fer correspondre més o menys 
a la datació —1294— del fet miraculós. 3 

Però la relació llatina —i la traducció castellana— publicades per 
López de Toro, que, pels motius que hem dit, li encomanen una gran 
versemblança, contenen aquestes textuals frases que plantegen un 
evident problema, si no una contradicció. Vet ací el text: 

\Actum est hoc per beate Marie clemenciam in cenobii predicto 
Sanctarum Crucum. Awno a naiivitate Domini ,.M°'.CC.XCr quarto>. 
quarto nonasi augusti in cuastinum ad vincula sancti Petri, presen-
tïbus nwultis religiosis cwn illustrissimo rege Jacobo perlibato et tribus 
filiis principis..;. 

No hi ha cap mena de dubte que el miracle succeí el dia 2 d'agost 
de 1294, l'endemà de Sant Pere ad Vincula, segons la relació con
temporània. I segons la mateixa relació, eren presents a Santes Creus 
el rei Jaume i tres fills del príncep.. 

Que el rei Jaume en aquella data fos a Santes Creus, fins ara no 
trobem; cap cosa qlue ho pugui controvertir, ans podem donar alguna 
concreció que ho abona. E n aquells temps el rei estava molt empenyat 
en la construcció del mausuleu al rei Pere el Gran. Sobre això són 
prou divulgades les concrecions, principalment les ordes cursades des 
de Barcelona el 14 de maig de 1294 a mestre Bartomeu i a Guillem 
d'Orenga que l'havien de bastir. Aquest és un motiu que podia fer 
anar el rei a Santes Creus. Que als darrers de juliol féu un viatge 

3. — i DOMÍNGUEZ BORDONA, J . : El Escritorio y la primitiva Biblioteca 
de Santes Creus. (Tarragona, 1952), p. 59. 

4. — López de Toro llegí i eecriví mensis en lloc. de noms, la qual 
cosa no tindria sentit, perquè l'endemà de la festa de Sant Pere ad Vincula 
és el.2 d'agost que correspon al quarto nonas. Cal rèctificar. doncs, aquesta 
errada de transcripció i la data que se'n dedueix. A la vista del text llatí 
de Tarragona encara podria rectificar se alguna altra lliçó incorrecta; „ 
però que afectaria bén poca cosa a la substància relacional. 

file:///Actum
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de Barcelona a Lleida és evident i documentat6; el monestir de Santes 
Creus, en el viatge, li venia al pas. 

Allò no tan clar és que es trobessin al monestir tres fills del prín
cep, perquè si aquest príncep fos Jaume el Just, això és impossible. 
Jaume I I no mullerà fins un any més tard amb Blanca d'Anjou i el 
primer fill no nasqué fins al 29 de setembre de 1296. i Eren aquests 
tres fills del príncep, altres tres germans del rei Jaume, fills de Pere 
el Gran? Hi ha una possibilitat, i, forçant-la, aquests tres prínceps 
haurien d'ésser; Frederic, rei de Sicília; Pere, •mullerat amb Guillema 
de Montcada; i Violant, que casà amb el rei de Nàpols. Isabel —santa 
Isabel de Portugal— ja era casada aleshores amb el rei Dionís i sem
bla menys possible la seva presència a Santes Creus. Ja no restava 
cap altre fill viu a Pere el Gran, almenys legítim. 

Deia fra Domingo que els grillons i les manilles dels presoners 
alliberats a Santes Creus, en 1720 eren guardats penjats d'un clau, 
al presbiteri, a la banda de l'Epístola. No fa gaires anys que encara 
hi romanien les manilles. I en fa menys que foren retrobades per 
l'actual Ecònom de la parròquia i ara són custodiades amb altres ob
jectes singulars, al restaurat armari de les relíquies, a l'altra banda 
des Presbiteri. 

A . S E L V A T 

5. — Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona: Reg. 252, fol. 98, 
i Reg. 100, fol. 33 v. E l primer document és datat a Barcelona el 27 de 
juliol; el segon a Lleida el 21 d'agost, 



E L ARCHIVO DE SANTES CREUS, 
RESTITUÍDO A L MONASTERIO 

A l iriiciarse el X i V . ° aniversario de su fundación, el A. B. de S. C, 
se siente noblemente orgulloso de poder anunciar el acontecimiento 
cumbre de su historial, cual es la restitución a Santes Creus del texto 
microfilmado de la integridad de los documejitts del antiguo archivo del 
Monasterio, custodiados en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid. 

Tal hecho ha de constituir una efemèride destacada en la vida espi
ritual de Santes Creus, al poner a mano de los eruditos en el propio an> 
biente del Monasterio las fuentes documentales de su hisrJttria, lo cual 
ha de facilitar el que dicha historia —con toda su grandeza y en todas 
sus f acetas— nos pueda ser finalmente revelada. 

Todof cuanto hasta ahora habíamos podido intuir de dicha grandeza 
a través de la lección de la arqueologia, de la tradición y de las breví-
simas e insuficientes notkias hisfóricas derivadas fundamentalmente 
del libro de Pedret, que beneméritos tratadistas han ido reproduciendo 
desde hace aproximadamente un siglo, podrà ahora ser cotejado y 
ampliado profusamente, con el extenso e inagotable temario de tex" 
tos auiténticos. Las posibilidades que of rece el estudio de esta masa 
de documentos, con su voluinen de referencias de hechos y de per-
sonajes, son literalmente incalculables. 

* * * 
Procedentes del Scriptorium original del monasterio, sito en el 

local que sobre el segundo tercio del siglo x v n f ue conver.tido en bo
dega, estos documentos fueron custodiados en Santes Creus, en el re-
cinto que existe sobre el àbside de la iglesia, antítguo oratorio real, que 
comunmente se denomina archivo. Todavía se conserva en el mdsmo 
la estantería dé madera que dos. contenia, siendo tal vez dè los pocos 
muebles que permanecen in situ de los 'tiempos de la Comúnidad, y 
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ello obedece a que, por sus grandes dimensiones, dicha estantería no 
pudo ser evacuada por ninguna puerta ni ventana. 

Cbmo consecuencia de las leyes "desamortizadoras" del siglo pa.-
sado, estos documentos fueron trasladados a Madrid y depositados en 
el Archivo de la Real Acadèmia de la Historia, siguiendo idèntica 
suerte que lòs Archivos de todas las comunidades de la Nación cuyos 
bienes fueron igualmente desamortizados, hasta que por R. O. de i.° 
de octubre de 1898, fue dispuesto que todas las referidas dbcumentar 
ciones pasaran al Archivo Histórico Nacional, donde todavía se en-
cuentran en el dia de hoy. 

E n el afío 1924 el Archivo Histórico Nacional publico el "Inven
tario de Procedendas" de su sección "Clero Secular y Regular" (Va
lladolid, Imp. de la Casa Social Catòlica), de cuyos datos se demues-
tra la gran importància de los fondos de Santes Creus con sus 1737 
pergaminos (eïitre los cuales, 50 de Bonrepós), que constituye la mas 
alta cifra de todos los conventos de Espana, a la que siguen los be-
nedictinos de San Juliàn de Samos, con 1703; los Úe San Salvador 
de Ona, con 1663; la Catedral de Lugo, con 1615; Sahagún, con 
1600, Poblet, con 1496; Piedra, con 1481; Montearagón, con 1397; 
San Juan de la Pema, con 1270; Santa Maria de Ova, con 12Ó4; San
tiago de Bàrcena, con 1232, etc. 

Constituyen el fondo de documentos de Santes Creus, ademàs de 
los referidos pergaminos, los siguientes códices; Un registro de escri-
turas en ocho volúmenes, referentes a la hacienda del convento, del si
glo x v i i ; un repertorio de privilegios reales y bulas pontificias; un 
manuscrito del siglo x v i , con noticias históricas del convento por fray 
Bernardo Mallol; otro registro de escrituras sobre la hacienda de'l con
vento en Valldosera, del siglo x v i ; cartas reales y de personas ilus-
tres dirigidas a los abades (siglos x v i y x v n ) . Completan este reper
torio 19 legajos y un gran número de documentos sueltos, cuya clasifi-
cación no se ha hecho todavía. 

E s notable la circunstancía de que,, hasta el afío 1924,. los docu
mentos de Santes Creus en el Archivo Histórico Nacional, habían sido 
consultados únicamente por tres investigadores: Pablo M. n Baumgar-
ten, M. Benoit, y J . Luis Serra, contra 98 que habían trabajado sobre 
los de Poblet.. Han transcurrido 35 anos desde aquella fecha durante 
cuyo período, si bien no 'tenemos referència exacta del interès que 



396 

presó una separata que constituye el número 9 de nuestras publica-
ciones. 

AMICS DE SANTES CREUS. •— Esta filial ha editado el segundo vo-
lumen de su. Collectanea y tiene en prensa el tercero, que contendra un 
curioso estudio de nuestro consocio sefíor D. José "Vives Miret. 

CENTENARIO. ;— L a Junta ha trabajado con intensidad para conme-
morar con algún relieve el 8.° centenario del establecimiento de los 
monjes en Santes Creus, procedentes de Valldaura, fijàndose como cen
tro del mismo el próximo ano 1960. Entre las concreciones ambiciona-
das y que parece que podran realizarse podemos adelantar una sèrie 
de coriferencias radiofónicas, merced a la desinteresada colaboración 
de Radio Reus y de diversas personalidades de nuestro mundo erudito, 
campana que ha prometído iniciar el Èmmo. Sr. Cardenal, presidente 
del Patronato del Monasterio. 

ÜJtra suspirada realización emprendida con diligencias ya concre-
tadas y con halagüenos augurios, seria el trasunfco de varios centenar es 
y aún de millares de pergaminos y de una considerable colección de 
fajos documentales y manuscritos que procedentes del Monasterio se 
custodian en Madrid. Ante la imposibilidad del traslado de los origi-
nales, se hallan adelantíadas varias gestiones para la obtención de f oto-
giamas de aquellos importantísimos 'fondos. Inicialmente se han soli-
citadó ya los de los pergaminos, pero aspiramos a poseerlos en su to-
talidad. 

HOMENAJE AL P I I I O R ISIDRO DOMINGO. — Se han establecido ya 
diversos contactos patrocinados por nuestro socio protector D. Pablo 
Oliva, para que pueda ser dedicado un homenaje al miencionadlo histo
riador doméstico en su villa natal de Vilarrodoma. 

RELACIONES ERUDITAS. — Nuestra entidad ha tornado parte muy 
activa en la I Semana de Estudiós Monàsticos, celebrada en Mont
serrat del 29 de septiembre al 5 de octubre de 1958. Aparte de su 
inscripción como entidad semanista, varios de unestros socios se inscri-
bieron como tales particularmenfce. E l Archivo estuvo representado 
oficialmente por nuestiro vicepresiden[te Dr. Juan Ainaud de Lasarte, 
quien desarrolló en ella una ponència, así coano enviaran sendas co-
municacionies, leídas en sus sesiones, los socios Sr. Vives Miret y 
el que suscribe. 
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Para la I I Semana que se celebrarà D. m. en el monasterio de 
Viaceli •—Cóbreces, Santander—, esperamos que nuestra presencia y. 
contribución no' desdigan de su precedente. 

MOVIENTO DE socios. — Durante el curso se han producido ca-
torce alfes, cinco de ellas de socio protector y las nueve restantes de 
socio numerario. L a Junta ha debido registrar cuatro bajas: desgra-
ciadamente tres de ellas por def unción: la de Dl Isidro Valentines, socio 
fundador, directivo y gran colaborador en todas las tareas en pro de 
Santes Creus; D. Enrique Tarruella, que 'integro nuestra comisión de 
fotografia; y D. Jorge Pedrol, socio fundador. R.I .P . 

TITULO DE COOPERADOR. — Duramte la pasada Fiesta Anual se 
eritregaron los siguientes títulos de Cooperador: 

i:° a Jyr Juan Planà's Marca, socio protector, por su reiterada y 
desinteresada contribución al incremento de ulgunos fondos de la E n 
tidad, especialmente de fotografia y por su renuncia aJegítimas com-
pensaciones de todo orden en su abnegada colaboración tècnica y eco
nòmica durante varios aííos. 

2.° a D. Eduardo Castells Roca, socio y miembro de la Juntà, por 
su donación de documentos originales que tanto han incrementado la 
sección correspondiente de nuestros fondos. 

Esta es, en síntesis y a grandes rasgos; la labor del curso pasado. 
Que Dios nos ayude y haga fructíferos todos los esfuerzos en favor 
de Santes Creus. 

E . FORT COGUL, Secretaria Gensfàfr 

RESTAURACIÓN DE UN PINACULO 

A principios de sepitiembre de 1959 se dio cumplimiento en ,Santes 
Creus a una restauración, que puede haber pasado desapercibida por 
muchos, pero que, no obstante, debe ser registrada por el acierto con 
que ha sido ejecutada, por el mecenazgo que (la ha hecho posible,1 y por 
su mismo interès y consideración. 

Se trata del pinàculo que remata el àngulo iSE. del panteón real 
de D. Pedró el Grande, cuya falta deslucía notablemente el bellísimo 
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I I SEMANA DE ESTUDIÓS MONASTICOS 

E n da abadia cisterciense de la Estricta observancia (Trapenses) 
de Viaceli (Cóbreces-Santander), se celebro del 21 al 25 de septiembre 
de 19591, l a I I Semana de Estudiós Monàsticos. 

E n el curso de las numerosas sesiones de estudio se plantearon 
cuestiones múltiples, se dio cumplimierito a diversas proposiciones 
formuladas en la I Semana celebrada en Montserrat en septiembre de 
195S, se desarrollaron ponencias de gran interès científico y fueron 
leídas comunicaciones de tema vario, pero de incuestionable contenido. 

Sin intentar ahondar en la importància y eíedtividad de la Sema
na, parece que los propósitos iniciales, no sólo se consiguieron con 
creces, sino que igualmente se alcanzaron otros insospechados resulta-
dos altamente beneficiosos. Esta clase de contactos entre estudiosos 
del Monacato no solamente constituyen un intercambio entre los 
cultivadores de las ciencias monàsticas, sino también enormes benefi
ciós en favor de la comprensión de muchos problemas de los monas-
terios que no entrarían en la estricta àrea determinada por un tema-
rio, por arobicioso que éste fuera, y por magistralmente que se ex-
pusieran todos sus puntos de estudio. 

Muchos aspectes de este estudio sobre monaquismo reciíbieron 
fuerte impulso de las sesiones de esta I I Semana. E n todas sus po
nencias y comunicaciones destacaba el interès que despertaron, muy 
subido en su mayoría. Incuestionablemente que los propósitos, frente 
a la realidad de Cóbreces, fueron ideados con muy ponderada dis-
creción. 

Lo mas interesante para nuestra entidad, lógicaménte, fueron los 
temas históricos, que abundaron, por su ambición y por su solidez de 
exposición. Entre ellos recogemos la idea lanzada por el Secretario 
:le. la Semana, Dom García M. a Colombàs, monje benedicitino de 
Montsei-rat, de recoger el Monàstic on Hispaniae; idea aplaudida con 
entusiasmo y optimismo, y que seria una realiízación tan ambiciosa 
como trascendentàl. 

E n Cóbreces se reunieron unos treinta eruditos y estudiosos del 
Monaquismo, ademàs de leerse en sus sesiones varias ponencias y co-
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municaciones cuyos autores no pudieron estar presentes físicamente 
en ellas. Estos eruditos fueron principalmente monjes de diversos mo-
nasterios nacionales y extranjeros. También había representantes de 
otras ordenes regulares, del clero secular y varios especialistas seglares. 

La. participación en ella de nuestro A . B. de S. C . se concreta en 
dos interesantes comunicaciones: La puerta de la Lición del Clausiroi 
de Santes Creus,, de nuestro Secretario General sefíor D. José Vives 
y Miret, que, en su ausencia fue leída en una de las sesiones del dia 
2 i , y Una vocació monàstica obstinadament obstaçulitzada; 'El pri
mogènit de Jaume I I i el seu vot de professar, al Monestir de Santes 
Creus, de nuestro directivo sefíor E . Fort Cogul, quien representó a 
nuestra entidad durante toda la Semana, y que fue leída en una de 
las sesiones del dia 22. 

A. S. C. 

F I E S T A ANUAL D E L ARCHIVO 

Con motivo de su fiesta anual, la 13." desde su fundación, el 
A. B. de S. C celebro durante los días 6 y 7 de septiembre, en el 
Monasterio, los aotos siguientes de acuerdo con el programa establecido: 

Dia 6: Santa Misa en la iglesia Mayor. A la salida de la misma 
tuvo lugar la solemne Sesión Acadèmica, iniciada por un breve discurs© 
de circunstancias que pronuncio el litre. Sr. Presidente, dando la feien-
venida a los nuevos directivos, agradeciendo la labor de los cesantes. 
dedicando unas breves palabras de recuerdo y encomio a nuestros di
funtes y presentando al orador de la jornada, S'r. D. José Vives Miret. 

Este desarrolló magistralmerite el tema: Els tres palaus reials de 
Santes Creus. Fue una lección sencillamente memorable, pues a pesar 
de no resultar larga la disertación, al contrario, el autor pudo desarro-
llar perfectamente una sucinta y documentada ubicación de los pala-
úos reales de Santes Creus, razonando su cronologia y documentando 
concienzudamente su motivación yuna extensa gama de datos del ma
yor interès. Si históricamente este interès se manifesto inmediatamente, 
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Boletín. Celébración de la Asamblea General Reglamentaria de mayc en 
agosto. Fiesta anual. Edíciones de "Amics de Santes Creus". Homenaje 
propuesto a Fray Domingo en Vilarrodona. Propuesta al Patrona to. Ma-
vimiento de socios. 

4 JULIO. :— Reunión de la Comisión Permanent© en Tarragona. Mo-
vimiento de socios. I I Semana de Estudiós Monàsticos en Viaceli. Donar 
tivo a la Biblioteca. Fiesta anual. Localización de documentos de Santes 
Creus en Madrid y estudio de su posible obtención microfílmica. 

2 AGOSTO. — Asamblea General Reglamentaria en Santes Greujs. So
cio de Mérito a favor de D. Alejandro Ferrant. Memòria anual. Estado 
de cuentas. Presupuesto. Rénovación de la Junta, que queda constituïda 
así: Presidente, D. Juan Noguera Salort; Vicepresidente D. Pèdro 
Serramalera Cosp; Vicepresidente 2.°, D. Juan Ainaud de Lasarte; Se* 
cretario General, D. José Vives Miret: Secretario de Junta, D. Eusebio 
Giró Andreu; Vicesecretario, D. Eufemiano Fort Cogul; Tesorero, don 
Pedró Gil Gimeno; Contador, D. Fernando Ferré Ventura; Vocales: i.°; 
Rdo. Roman Comamala Valls; -2.°, D. Pablo Oliva Casabowa; D. Enrique 
Ólivé Martínez; 4.0, D. Juan Creus Canellas; 5A D. Carlos Babot Bu 
xeda; 6.°, D. Miguel Castellví Carbonell; 7.0, D. José Gramunt Subiela; 
8.^ D. José M.a' Feliu Via; 9.0, D. Juan Bonavía Jacas; ro.°, D. Ramón 
Jové Gambús; y D. Eduardo Castells Roca. 

Fiesta anual. Donativo de libros procedentes del Monasterio por la 
família Vives de Veciana. Reproducción de una làpida. Aportación econò
mica del Sr. Oliva. 

17 DE OCTUBRE. •— Reunión de Junta en Santes Creus. Concurso de 
fotografías; premios. Intercambio. Modificación de cuotas. Numero extrar 
ordinario del Boletín. Publicaciones de "Amics de Santes Creus". Obten
ción de microfilms de los documentos de Santes Creus en el A. H. N. de 
Madrid, y anticipo de fondos por parte de algunos socios a fin de cubrir 
las primeras facturas de sus remesas. Conferencias centenarias. Altas de 
socios. Aprobación de facturas. 

29 DE NOVIEMBRE. — Asamblea General Extraordinària en Tarra
gona. Modificación de las cuotas de socio, mínimas para todos los socios 
numeírarios de 60 pesetas anuales: y de 200 para los socios protectores in-
gresados a partir de la f echa, aunque se invitarà a los mismos a aceptar 
el aumento; cuotas que se aplicaran desde el próximo 1960. Circular sobre 
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este asunto a los socios. Importància de la doçumentación ya microfilmada 
y en período de obtención del A. H. N, de Madrid. Obtención de recursos 
pecuniarios para que no se suspenda el microfilm: invitación a los Comitès 
de empresa. Anteproyecto de estanterías en la Biblioteca. Altas de socio. 
Conferencias por radio y Concurso de fotògrafías del V I I I Centenario. 

N O T I C I A R T O 1 9 5 ? 

FEBRERO, 14. — Visita del Director de la Escuela Superior de Bellas 
Artés de Barcelona, D, Federicíoi Marés. 

MARZO, 5. — Fallece en Tarrragoma. D. Jorge Pedrol, entusiasta Socio 
Fundador del A. B. de S. C. Descanse en paz. 

MARZQ. 19. — Visita el Monasterio, D. Agustín Duràn y Sanpere, 
Director del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y Comisario 
Extraordinario de Excavaciones, con su família. 

MARZO, 30. — V I I I "Aptoc" Comarcal archidiocesano de Acción Ca
tòlica, reunido en Santes Creus bajo la presidència tíel Emmo. Sr. Car
denal. Acudieron en autocares representaciones de muchas poblaoiones del 
arzobispado. 

ABRILJ I . — Fallece inesperadamente en Barcelona el litre. Sr. Don 
Isidro Valenttnes Llobell, Vocal de nuestra Junta Directiva y Secretario 
del Patronato del Monasterio. Socio protector y fundador del Archivo. 
E l acto de su sepelio. cetébrado en Tarragona el dia 3 por la tarde, cons-
tituyó una impresionante manifestación de due'lo, presidida por todas las 
autoridades provinciales y locales y con representación nutrida de las di-
versas Entidades y Corporaciones a las *jue perteneció el dïfunto. Igual-
mente fue nutridísïma la concurrència a los funeirales que, por el èterno 
descanso de su alma. se celebraron en la Parròquia de San Juan de Ta
rragona el dia 4 y que evidenciaron eil arraigo de las simpatías que nues
tro llorado amigo supo captar con sus cualidades, sobre todo por su la-
boriosidad, modèstia y bondad que prodigaba hrista Ja exquisitez. 

Nuestro Archivo se vió representado en tan luctuosos actos. por 
nuestro litre, Sr. Presidente, la mayoría dé sus oompafietos de Junta y un 
numeroso contingente de Ssocios de la Entidad, 
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La entidad estuvo representala por nuestro directivo Sr. D. Juan Bonavía 
Jacas, que ya la había representado igualmente en las antetiores Asambleas. 

Los asambleístas fueron recibidos y agasajados por el Sr. D. Miguel 
Mateu Pla en su sefíorial Castillo en uno de cuyos salones se celebro la 
reunión. Unas breves palabras para dar por abierto el acto' pronunoiadas 
por el Sr. Mateu, fueron seguidas por el interesante discurso del Doctor 
Duran y Sanpere, concretando la finalidad y las directriaes de estàs re-
uniontís y los frutos que de ellasi se consiguen y esptsran. La sefíorita Ra-
mona Violant Ribera desarrolló una- ponència sobre metodologia folklò
rica, revelàndose digna continuadora de las actividades de su malogrado 
padre D. R. Violant y Simorra (e. p. d.). Acto seguido se leyó una inte-
resantísima comunicación del Dr. Juan Corominas, quien no pudo despla-
zarse desde su càtedra ̂ de la Univarsidad de Chicago, y que versó sobre 
toponímia, avance seguro dé una enjundiosa obra sobre el tenia. D. José 
M. a Pons Guri disertó sobre el mismo tema y D. Miguel Galobardes sobre 
el condado empordanès de Perelada. Cerraron el acto los Sres.. Duran y 
Mateu. 

Todo ello tuvo adecuado complemento con una detenida visita al pa-
lacio y a sus valiosas colecciones de vidriós, pintura, libros y otras mani-
festaciones artísticas y arqueológicas, que) tanta rategoría prestan a aquella 
rica mansión. 

D I C I E M E R E , 5. ••— En la 'capilla del Palacio Arobispal de Tarragpna 
y celebrada por su Eminència el Cardenal de Arriba y Catro, se aplica la 
Santa Misa, en sufragio de los Miembros del Patronato de1 Santes Creus 
fallecidos desde la fundación del mismo: D. Juan Artigal, vocal por su 
cargo de Alcalde del Municipio donde radida; dl Monasterio; D. Joaquin 
Guitert, vocal como Presidente del Archivo B. de Santes Creus; y Don 
Isidro Valentines, Secretario. Los trés eran socios fundadores de nuestra 
Entidad, figurando en la Junta Directiva los dos últimos al producirse su 
defunción. 

DICÍEMBRE, 12. — Fallece en Barcelona D. Juan Planàs Marca, Socio 
Protector del A. B. y gran amigo die Santes Creus. Fue uno de los me-
jores colaboradores con que ha contado nuestra Entidad. Obtuvo varios 
premios en nuestros concursos fotogràficos, a todos los cuales concurrió 
con numerosas y, en general, muy estimable^ obras. Colaboró, siempre 
con gran entusiasmo y con su proverbial desinterès, al esplendor de nues-
tras Fiestas Anuales. Actualmente formaba parte de la Comisión de Fo
tografia. Estaba en posesión del Diploma de Cooperador, justamente muy 
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bien mereoido por su generosa dedicación al Archivo, que con él pierde 
a uno de sus mas activos y eficientes amigos. Descanse en paz. 

DICIEMBRE, 19. —. Fallece en Barcelona D. a Maria Benet Guasch, 
socio fundador del A. B. de S. C. y de cuya primera Junta de Gobiorno 
formó parte. A l acto del sepelio, que tuvo lugar el kines dia 21, ooncu-
rrieron varios directivos del Archivo. Descansa en paz. 

DICIEMBRE» 20. — Visita detenidamente el Monasterio y con gran 
interès la tumba real de Jaime el Justo, el eminente investigador romanista, 
Dr. Constantin Marinesco, Catedràtiao de la Universidad de Bucarest, 
actualmente profesor en París, quien antaíío había estudiado alguna rela-
ción del referido monarca con el Oriente, principalmente sobre la venida 
del brazo de Santa Tecla a Tarragona. Le acompafíaron en dicha visita 
el Secretario General del ''Institut d'Estudis Catalans" Dr. R. Aramón i 
Serra; nuestro Secretario General Sr. Vives Miret; el conooido publicista 
e historiador Sr. R. Tasis Marca; y nuestro directivo Sr. Fort Cogul. 

NUEVOS SOCIOS 

Durante el afío 1959, han sido dados de alta los siguientes: 

N. — José Feliu Vives 
P. —. Francisco» Javier Güell Oliva 
N. — Angei Ferrer Martín 
N. —. Guillermo Margalef Baraibar 
P. — Antonio Bergós Massó 
P. — Antonio Tamburini Tous 
N. — Juan Serra Baxeras 
N. .— José Coso Batista 
N. — Santiago Pérez Satorre 
N. .— Antonio Palou Llaó 
N. — Juan Rimbau Guasch 
P. . José M. a' de Sandoval Borrell 
N. — Jiosé Llort Saumell 
N. — Fèlix Molas Sabaté 
N. — Ramón Huguet Hermosín 
N. — José M.ft. Ferrer Bonet 
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puix que posava en pública discussió la conducta d'un home emprenedor 
—fou l'iniciador i, en part, el realitzador del gran retaule de l'al
tar major de Poblet, obra magna da l'escultura renaixentista catalana'— 
i que, com a abat del més important oenobi català del Císter tenia una 
alta jerarquia eclesiàstica i social. Foren els seus mateixos monjos •—els 
monjos joves, encapçalats pel prior—els qui el destituïren i empresonaren. 
L'acte insòlit d'insubordinació devia estar prou justificat, tanmateix, per
què tant l'emperador Carles, en funcions de rei d'Aragó i comte de Bar
celona com les autoritats eclesiàstiques i civils de Catalunya i particular
ment les de l'ordre del Ofeter, donessin la raó, en principi, als qui volien 
expel·lir del seu càrrec l'abat Caixal i que la seva conducta fos examinada 
en públic procés. Un dels homes que, com a jutge instructor de la causa 
i després com a responsable de la severa sentència •—reclusió perpètua!— 
que eontra.l'abat Caixal fou dictada, va ésser fra Bernardí Tplrà, abat 
de Santes Creus. Havia estat nomenat per l'abat gfeneral del Císter per a 
aquest pomès i li feien companyia en el tribunal tres altres abats d'altres 
cases del la mateixa ordre. L a sentència fou dictada el dia 15 de novembre 
de .1531, en ple Capítol de Poblet; fra Pere Caixal l'acceptà humilment, 
com a reconeixement de les seves nombroses i diverses culpes i—la lectura 
del transparent llatí de les declaracions fetes en el procés i del text de la 
sentència, que Fort transcriu ens en dóna un tast—, i hom va nomenar 
un nou abat del monestir, eíi la persona de fra Ferran de Lerin, elegit 
regularment per a substituir el que havia estat deposat. 

Entre els documents que transcriu Fort i Cogul en el seu llibre hi 
ha, reproduïda en facsímil, la confirmació de la sentència condemnatòria 
contra l'abat Caixal, feta per l'abat general i el Capítol del Císter. Sem
bla, doncs, que' la causa estava entesa i la resignació exemplar i el pene
diment visible amb què Pere Caixal va acceptar i complir fins a la seva 
mort —en el castell de Jàtiva, dotze anys més tard— la dura 'sentencia, 
confirmarien la regularitat del procés i l'estricta intervenció que, com a 
jutge, va tenif hi l'abat de Santes Creus. Ara bé, la sentència no havia 
complagut tothom i, menys que ningú, els parents de l'abat condemnat. Un 
dels càrrecs més forts que es feien a Pere Caixal era el de nepotisme, a 
base de dilapidar d'una manera escandalosa, a profit de germans i parents, 
els béns de la comunitat. La maniobra dels familiars de l'abat Caixal, pre
sentant a les Corts de Montçó de 1533 el procés contra llur parent com un 
cas sospitós d'il·legalitat, - només va refeixir en la seva primera part, i tot 
i barrejar-s'hï qüestions polítiques, aviat va fracassar el propòsit de re
visar la sentència dels quatre abats que havia presidit el de Santes Creus. 
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Fou aleshores que, despitats. dos gesmans de l'ex-abat de Poblet, encap
çalant un escamot de gent armada, escalava la mateixa nit de Nadal 
d'aquell any les muralles del cenobi i ocasionaven la mort d'un monjo 
convers, fra Pere Mas, i altres danys de gravetat —una gravetat aug
mentada per la santedat del lloc i de la diada. 

Els assaltants foren processats i, en crida pública del virrei de Ca
talunya, separats de pau i treva. L'abat Caixal fou traslladat a la presó 
de Xàtiva, on moria anys més tard, i mai més no es parlà del procés 
ni es discutí la seva regularitat. 

i Com va néixer, doncs, la llegenda d'una animadversió venjativa de 
l'abat Tolrà contra el seu cojl·lega de Poblet? Fort i Cogul en veu l'origen 
en un comentari d'Eduard Tfoda a la destitució i procés de l'abat Caixal, 
el qual vol lloar per la seva iniciativa de construir l'altar major. Ve a 
dir: si dilapidació culpable hi hagué, un dels resultats en fou aquella 
gran obra artística, i això justifica en part, a posteriori, l'abat despos
seït del seu càrrec. Aquest inici de llegenda (trobava ample desenvolupa
ment, gràcies potser a un detall nimi d'indumentària r-la gorra que, en 
lloc de la mitra abacial, duc a la lauda funerària corresponent l'estàtua 
de l'abat Tolrà, a la sala capitular de Santes Creusr—, i era amplement 
explotat, amb un ben escàs respecte de,l rigor històric i àdhuc de l'ho
nestedat informativa, per Mn. Josep Palomer, en els seus llibres de di-
vulgaciói sobre Poblet i Santes Creus, publicats l'any 1927. L'autor de 
"Estampes de Poblet" arribava a donar textos que provaven, segons ver
sions de l'època, la injustícia de la sentència i la rancúnia que havia 
mogut l'abat Tolrà a dictar-la contra el que potser havia estat un crític 
autoritzat i acérb de la disciplina i el bon regiment del cenobi del Gaià. 
Eren uns textos purament imaginaris, inventats pour les besoins de la 

cause per Pjentusiasta defensor pòstum de l'abat Caixal, i un dels mèrits 
del llibre d'Eufemià Fort i Cogul és la discreció amb què qualifica l'obra 
de Mn. Palomer, després d'haver1 ne fet una severa dissecció, en la qual 
demostra —amb raons documentals, de crítica històrica i àdhuc filo
lògica)— la falsedat dels documents atribuïts a un imaginari fra Arnau 
Folch i a un no menys fantàstic fra Simó Aliberch. Segons aquests textos 
apòcrif, l'abat Tolrà hauria tingut ocasió de penedir-se de la sentència 
dictada i àdhuc hauria mort, qui sap si com un càstig divi per la seva 
injustícia, de subilanea morte. Són afirmacions que, com demostra Euíer 
mià Fort i Cogul, cauem per la pròpia base en procedir exclusivament de 
l'enginy més o menys falsiari de Mn. Josep Palomer. Però. en la dificultat 
d'imaginar la falsedat dels textos adduïts pel sacerdot divulgador de les 
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IGIÍSIES, JOSEP: Contalles de Mas Calvo. (Barcelona [Editorial 
Barcino], 1958). 118 pàgs. 

E l destacat i estudiós Josap Iglésies, que ha sabut fer-se un nom amb 
les seves abundoses publicacions de caràcter jgeogràficoJhistòric. principal
ment dedicades a la comarca d'on és oriünd, posseeix una segoha perso
nalitat, en la qual es. mostra no menys afortunat i actiu que en la erudita: 
la de narrador. Si ben coneguts i slovint utilitzats per aquells qui conreen 
la nostra història i a nostra geografia són elsl seus llibreg i opuscles Assaig 
sobre l'extensió de la comarca d'Igualada,1 Pèpe, Gil S. I, (1551-1622) i L· 
seva Geografia de CataDunya,2 Mateu Aymerich S. I . (1715-1790) i la seva 
"Historia geogràfica y natural de Cataluna"3, Index elemental de matèries 
i punts de vista geogràfks per a facilitar l'estudi d'una localitat catalana* 
Baldomer Galofré Ximenis,5 Els woms de Boc de les terres catalanes ( l i 
La, Riba). "Amor al Rey y a la Pàtria: vinguda de Pere Juan Barceló dit 
Carrasclet en Reus (1713-1749)"; L'escultor Joan, Roig Solé (1S35-1918). 8 

Perrennitat de La Selva del Camp.9 Distribcció comarcal de la població ca
talana d la primera meitat del segle x v i 1 0 i La població catalana al primer 
quart, del segle x v i n , 1 1 apareguts aquests darrers anys —i un dels quals 
li ha reportat una extraordinària distinció12—, no són d'altra banda igno-

1. Igualada, Estudis Comarcals, 1938 t I 9 4 ° ] · V I I Í + 182 pàgs. + 7 
mapes. 

2. Barcelona 1949. 320 pàgs. ("Quaderns de Geografia", I.) 
3. Barcelona 1949. 342 pàgs. ("Quaderns de Geografia", II . ) 
4. "Actas y comunicaciones de la I Asamblea Intercomarcal de Inves

tigadores del Penedès y Conca d'Odena" (Martorell 1950), 33-Ó7. 
5. Reus, Edicions Rosa de .Reus, 1953. 122 pàgs. 
6. Barcelona, Societat Catalana de Geografia (IEC) , 1953. 84 pàgs. 

+ 1 mapa. 
7. Reus, Edicions Rosa de Reus, 1954. 188 pàgs. 
8. Reus, Edicions Rosa de Reus, 1955. 144 pàgs. + 50 làms. 
9. La Selva del Camp, A D E S E L , 1956. 106 pàgs. 

10. Barcelona, Societat Catalana de Geografia ( IEC) , 1957. 32 pàgs. 
11. Barcelona, Societat Catalana de Geografia ( IEC) , 1959. 44 pàgs. 

N'existeix un altre tiratge com a publicació de la Fundació Josep 
Massot i Palmés. 

12. E l Premi Francesc Cambó de l'Institut d'Estudis Catalans, atorgat 
l'any 1952 a l'estudi El poblament de Catalunya al segle xvi, del quaU'opus-
cle Distribució comarcal de la pobL·ció catalana a la primera meitat del 
segle xvi és un resum. 
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rats pels qui segueixen atentament la nostra vida literària les seves obres 
L'esment diví (Contes i llegendes).13 Les ciutats del món,1* La gerra d'os-
sos.iB Saó de llegenda16 i Scala-Dei (Aiguaforts de la vida monacal),17 

que li han donat fama d'escriptor àgil i dotat d'una notable força descrip
tiva. 

Darrerament Josep Iglésies ens ha ofert un aplec de Contalles de Mas 
•Calvo» que constitueixeii el dissetè volum de la "Biblioteca Folklòrica Bar-
cino". dins la qual l'havien precedit interessants obres dels malaguanyats 
Carles Salvador i Ramon Violant i Simorra. així com de 'Manuel Sanchis 
i Guarner, Josep Romeu i Joan Lluís, entre! altres. 

En aquest volum són narrats una dotzena de miracles, atribuïts {—gai
rebé en la seva infantesa— a un il·lustre monjo de Santes Creus que havia 
d'assolir la dignitat abacial del seu cenobi i havia d'empunyar, així mateix, 
la crossa episcopal de Vic: el de la sabateta caiguda al pou i recobrada; el 
de l'eixut que fa assecar el pou i la revinguda de l'aigua; el dels còdols 
esdevinguts pans; el del cup ple de most procedent de només trete raïms; 
el de les fulles que la germana escombrava tornades ocells; el de les con
verses amb els peixos a la platja de Salou; els diversos de la cambra de 
naixença del sant (la pecadora que no en pot traspassar el llindar, els lladres 
que no en troben la sortida, l'infant moribund —atropellat per un carruat
ge— tornat a la vida, el cec de naixença al qual és atorgada la vista, el 
guariment de l'ull nafrat), i el de la plaga de les orugues destruïdes pels 
moixons. 

Aquests miracles de Sant Bernat Calvó no són consignats en les velles 
hagiografies, però perviuen popularment al Camp de Tarragona i en especial 
a Vila-seca, dins el terme parroquial de la qual es troba Mas Calvó, on, al 
darrer quart del segle x n , el futur sant, segons la tradició, veia la llum 
primera. 

Josep Iglésies, que indica honestament, a la nota preliminar del seu 
llibre, a qui és deutor de les diverses llegendes piadoses que hi aplega, 
parteix de la línia simple td'aquestes per a bastir unes narracions tenses, 
plenes d'imaginació i servides per un estil de tendència lleugerament barroca 

13. Barcelona 1947. 158 pags. + 10 làtms. 
14. Barcelona, Editorial Arca, 1948. 122 pàgs. 
15. Barcelona, Editorial Arca, 1949. 232 pàgs. 
16. Barcelona, Editorial Dalmau i Jover, 1953. 336 pàgs. 
17. Segona edició. Barcelona, Editorial Selecta, 1957. 192 pàgs. 

("Biblioteca Selecta", 234.) 
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protectors reials. Per ventura es redactà també allí la Crònica de Desclot 
i la traducció llatina, amplificada, del Llibre dels feyts. 

Totes aquestes suggestions, més o menys probables, són prou intef' 
ressants; però el mèrit del present treball rau principalment en la identi
ficació del local de l'escriptori i llibreria. Especialista de l'arqueologia 
santescrduïna, l'autor coneix pam per pam el monestir, i hom té la im
pressió que no >li ha estat gaire difídil aquesta troballa. La primitiva 
llibreria ja sabíem on estava situada: conforme a la legislació de l'Ordre, 
es trobava certament !al claustre, éntrei el capítol i l'església, en el que 
és avui la capella die l'Assumpta. Però amb el temps el lloc esdevingué 
insuficient; els llibres, així com també la importància creixent d© les 
tasques que es portaven a terme a l'escriptori, exigiren un local més es • 
paiós. Fou probablement la munificència de Pere el Gran, que donà a 
Santes Creus, entre tantes altres edificacions monumentals, l'escriptori que 
li pertanyia. Aquesta sala, definitivament identificada, segons creiem, com 
a escriptori i llibreria de la gran època del cenobi '—ens sembla excessiva 
la modèstia de l'autor quan parla només d'hipòtesi— és del segle x i n 
i està coberta amb una volta de creueria, sostinguda per dues magnífiques 
columnes centrals, i té bells finestrals oberts a Llevant i a Ponent que 
la il·luminaven a bastament. Aquest local subsisteix encara, molt trans)' 
format, però. Noves edificacions dels segles xvi i x v n l'enfosquiren. 
Una nova llibreria es construeix al fons del dormitori. " I l'antiga aula 
monacal, forja de tantes creacions del saber, dipòsit de la nostra cultura 
i testimoriji de les glorioses gestes que per primera volta foren oïdes dirs 
tre dels seus murs", fou íoonvertida >en celler per "estotjar'hi el fruit díe 
les veremes que pròdigament donaven les vinyes de Santes Creus". 

G. M. COLOMBÀS i L L U L L 
Monjé de MwitserrúA 
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GÓMEZ GONZALEZ, 0 . G . S. 0 . , ALBERTO: Heràldica cisterciense 
Hispano-Lusitana. (Madrid, 1956). 

Con una presentación tipogràfica encomiable, el eruditò monje del 
monasterio de San Isidro de Duenas, nos ofreoe este estudio' que en 1956 
obtuvo el premio "Gregorio Tapia" del Instituto Internacional de G4 
nealogía y Heràldica. Esta ambicionada distinción da la pauta del valor de la 
obra y es su mejor elogio. 

En su elaboración se adivinan la ambición exhaustiva del autor y los 
medios puestos a contribución para su logro, para cuya consecución no 
perdono medio informativo a su alcance y que ha rendido la descripción 
de hasta noventa piezas de heràldica cisterciense de instituciones espanolas 
y portugue!sas, la mayoría de ellas representadas a todo color en un lujoso 
apéndice gràfico en el cual mostro su habilidad artística otro monje de 
Dueíïas: Fray Albarico Feliz Carvajal. 

Entre ellas no podían faltar las armas de Santes Creus (fig\ 49 y 51); 
A las notas históricas y descriptivas del texto (pàg. 35) nos atreveríamos 
a formular las siguientes apostillas: 

La fundación de Santes Creus està perfectamente documentada en 
1150. E l autor debe tomar la fecha de 1153 de catàlogos y crónicas de 
la orden; pero la diplomàtica relativa a Santes Creus anterior a esta fecha 
y a partir de 1150 es suficientemente abundante y divulgada para adelantar 
la fedha fundacional y fijarla en n 50. 

E l escudo moderno, que el autor dice representar con las barras y 
la cruz patriarcal nunca existió en el armonial monàstico de Santes Creus; 
se trata de una caprichosa confección de nuestros tiempos, sin tradición, 
ni fuhdamento heràldico. 

Los esmaltes que' da en la descripciónl de los escudos primitivo y rena-
cimiento no son constantes en las figuraciones coloreadas que de ellos 4e 
conservan. Hay una enorme variedad, igualmente de representaciones de 
ambas cruces (còn brazos trilobulados, flordelisados, patados; con la cruz 
plantada, arrancada, etc), 

La obra constituye un exceletate inventario de iheràldica cisterciense 
de evidente interès. 

A . SELVAT 
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SALAVEET Y ROCA, VICENTE: Cerdena y la expansión mediterranea de 
la Corona de Aragón (1297-1314). 2 vols. (Madrid, 1956). 

Esta obra dei Dr. Salavert obtuvo el "Premio Luis Vives", 1950, y 
se contiene en dos abultados tomos de unas 600 pàginas de texto el pri-
mero y de cerca 700 el segundo, que forma un riquísimo diplomatarifo 
con casi 500 documentos, en su gran mayoría inéditos. 

No es del caso aquí enjuiciar esta obra, cuya ambición exhaustiva 
del tema propuesto da la sensación de haber sido conseguida. Pero creef-
mos que siquiera cabé mencionaria, y con el encendido encomio que me-
rece, porque la figura central, es el rey Don Jaime I I el Justo tan vinculado 
con Santes Creus. Ademàs, los estudiosos de nuestro ceüobio encontraràn 
en ella diversas noticias y documentos relacionados con el abad Bononato 
de nuestro monasterio, llamado a algunas intervenciones de la política del 
rey Justo que prueban una vez mas la alta consideración real hacia Santes 
Creus y sus hombres. 

E . F . C. 

Crònica del VIII Centenario de la fundación del Real Monasterio 
del Cister de Santa Maria de Vallbona, 1157-1957. (Abadia 
de Poblet, 1959). 

Amb l'encapçalament nominatiu de l'Hermandad de la Orden del Cister 
en EspaMa, ha estat publicada la Crònica de la solemnitat commemorativa 
de l'emotiva data fundacional de l'Abadia cistercienca de La Segarra, que 
obre un Pòrtic que signa el Rdm. P. Dom Edmond M.a' Garreta i Olivella, 
abat del monestir de Santa Maria de Poblet, molt expressiu en el glatit 
sentiment de cristiana germanor i que proclama, amb indissimulable plaer, 
la sortosa instauració de l'Hermandad de Vallbona de las M'cmjas. 

Segueix un compendi històric del bell monestir vallboní, que és de 
doldre tan resumit, segurament per exigències de l'espai disponible, i un 
acurat reportatge, en tres capítols, que fan la història de l'efemèrides i la 
de la constitució de l'Hermandad del cenobi segarrenc. Un i attite els jhem 
d'agrair al senyor Felio A. Vilarrubias. secretari de l'Hermandad de Bien-
hechores del Monasterio de Santa Maria de Poblet i de l'Hermandad de la 
Orden del Cister en Espana. 

Clouen aquestes pàgines, que fan de molt bon agrair, les ratlles d'un 
colofó, amarades d'amor al monestir de Monges blanques de Sant Bernat 
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de Claravall que, molt encertadament, el defineix de paraíso de santas-
Cal remarcar la pulcritud de la impremta pobletana que acredita, una 

vegada més. el seu mestratge i les xilografies que, si diem que són del 
senyor Enric C. Ricart, ja no necessitaran altra lloança. 

Desitgem, de tot cor i sincerament, una llarga vida curulla de prospe
ritats temporals i espirituals a l'Hermandad de Vallbona de las Monjos 
i en recordar aquelles magnífiques solemnitats del Centenari amb entusiasta 
i cordialíssima adhesió repetim a la Molt Il·lustre senyora Abadessa. Domna 
Josefa Nolla Pelegrí i a la seva venerable comunitat: ad multos annos. 

La col·laboració de la nostra Junta i de diversos membres dej TA. B . de 
S. C. a les festes cronicades, com no podia deixar d'ésser per vuit segles 
de germanívola relació entre Santes Creus i Vallbona, justifica la nostra 
calorosa acollida a aquesta publicació. 

BERNAT DEL GAIÀ 

RECASENS COMES, JOSÉ M . a : El Corregimiento de Tarragona y su 
Junta en la Guerra de la Independència (1808-1811). (Tarra
gona, 1958). I X + 183 pp. I I Medalla Antonio Agustín. 
Excma. Diputación Provincial de Tarragona. 

Tienemos a la vista un serio y concienzudo estudio de la Guerra de la 
Independència en la Baja Catalufia, en su aspecto interno, bien pocas veces 
tratado, y ninguna en el caso particular que nos of rece el autor. E l examen 
de un importante fondo documental del archivo municipal de Tarragona, 
recién descubierto, ha permitido, no solamente reconstruir el funcionamiento 
de uno de estos singulares organismes de gobierno extraordinario, que fue
ron las Juntas corregimentales y locales, sino también, poner de relieve una 
sèrie del caracteres de la misma guerra de la Independència, en los que no 
se ha prestado generalmente la debida atención, esfuerzos inconnexos, tul-
multuarios, que se anulaban recíprocamente a Veces, pese a su enormidad, 
rencores, egoísmós y hasta incluso, cobardías. E l autor de esta monografia, 
José M.a. Recasens Comes, no se ha dejado deslizar por entre trillados 
caminos, y réhuyendo el tópico, se ha esforzadoen penetrar - la verdad 
descarnada de la guerra, que al par que lo fue de Independència contra un 
artero invasor, puso en juego todos los resortes sociales del país, enfrentando 
ocasionalmente unos estamentos con otros, y aunque ello sucediera por mo-
tivos de orden practico, como los de arbitrar los procedimientos de sobre-
llevar cada clase social las. cargas militares o fiscales, el caso es que de re-
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chazo, no pocas veces se puso en tela de juicio la misma estructura de la 
Sociedad de la època. 

Valga lo dicho por. lo que respecta a la fïnanzación de la guerra" por 
los nobles y clérigos, quienes, aunque indiscutiblemente afectos a la causa 
nacional, no dejaron de mostrar cierta reticència en doblegarse a las 
imposiciones de las Juntas que consideraban aquéllas como excesivamente 
emanación del estamento biirgués o popular. Se ya! esto muy claro en el 
ejemplo de la Junta Corregimental de Tarragona, con toda su significación 
conservadora que siempre demostro, debido a predominar en ella los aris-
tócratas y el alto clero metropolitano, así como algunos ricos comerciantes 
de la ciudad, a pesar de ser aquella Junta un producto de una asamblea a 
la que concurrieron 37 pueblos de todo el Corregimiento y 2 representantes 
de los monasterios de Poblet y Santes Creus. Así, refiriéndose a las clases 
superiores, escribe Recasens Comes, textualmente (pàg. 60): "... Formal-
ban un mundo aparte y conservaban toda su soberbia y orgullo de antaiío. 
No admitían que unas Juntas populares les obligasen a aprontar cantidades 
bajo ningún concepto, sin su previo consentimiento. Todas las imposiciones 
les parecían vejaciones y ultrajes, repugnàndoles por naturaleza el des-
orden reinante... Estàs clases hallaron una salida a su difícil situación, 
ofreciendo donativos: así demostraban su incondicional ayuda a la causa 
antifrancesa, sin tener que sujetarse a las disposicion'es de las nuevas 
autoridades revolucionarias...". Es el caso del Real Monasterio de Santes 
Creíis. que donó en 1808 media arroba de plata labrada, 6 bocoyes de 
aguardiente, y en calidad de préstamo, 5.000 reales. 

Si de tal remisión dio ipruebas el cenobio del Gaià, en relación a las 
demandas de la Junta Corregimental de Tarragona, según expone Recasens 
Comes, ya vimos en nuestro libro Santes Creus >en la guerra 'cqntra Ivt 
franceses. La política del Mariscal Suchet en la Baja Catahina. (jSanitesi 
Creus, "Archivo Bibliogràfico'. 1950), la escasa repercusión que hallaron 
ès el propio monasterio las solicitudes de la Junta Superior del Principado, 
mientras que después se salvarà aquél del secuestro napoleónico, mediante 
un simulacro de arrendamiento le sus propias posesiones. 

JUAN MERCADER 




