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L A I N F L U E N C I A I T A L I A N A 
E N LOS S E P U L C R O S R E A L E S 

D E SANTES GREUS 

Vamos a fijarnos en unos detalles que pasan desapercibidos por 
la inmensa mayoría de los visitantes de^nuestro cenobio y que tie-
iten una gran importància para la historia de la introducción del -
.estilo .gótíco en la Coronà de Aragón. 

- E l estilo gótico en la escultura nació en Francia en la primera) 
mitad del siglo xn, teniendo corhò fuènte la obra del maestro Ma
teo en el porticó de la Glòria de la catedral de Santiago de Galícia, 
cuyo modelo fue aportado à Francia por los peregrinos. 

E l primer monumento arquitectónico de estilo gótico u ojival1 

de la Corona de Aragón fue la gran iglesia de Santa Catalina.de:' 

i Califieacióii que puede aplicarse a la arquitectura; pero no a la 
escultura, ni a ninguna otra arte, porque ojival viene de augerei, alimentar 
•la elevaciónl de las bóvedas graçiàs a la adopción de la bóVeda de nerviós 
àctivos y a l > à r c o de--almendraj.._ 

http://Catalina.de:'
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Barcelona, empezada a mediados del siglo xrn durante el reinado 
de don Jaime el Conquistador y hoy desaparecida del todo para 
pena del arte y de la historia y sustituida por un anodino mercado 
después de la quema de los conventos en 1835; pero la arquitectura 
romànica y aun mas la escultura, sobre todo la decorativa, aun se 
defendió hasta finales del siglo, abarrocàndose cada vez mas en las 
puertas de la catedral vieja de Lérida y de la iglesia de Agramunt. 

Allí donde se forma un estilo es la arquitectura la que tiene la 
iniciativa y las demàs artes van a su remolque; pero en los países a 
donde se importa lo primero son objetos de pequeno tamano: joyas, 
hierros, miniaturas, etc, a los que siguen las imàgenes de mayor ta
mano y hasta mas adelante no triunfa el estilo nuevo en las obras 
de arquitectura y aun, desde que los artffices indígenas imitan los 
artículos importados y que pertenecen al estilo de moda, ha de pa-
sar un tiempo en que artistas del país recipendiario van a trabajar 
a los talleres de los grandes maestros del nuevo estilo en aquellos 
en que ya ha triunfado y algunos de estos vienen a los dichos paí
ses recipendiarios a trabajar ya contratados, ya de una manera for
tuïta, a causa de cautiverios o de guerras. 

Los detalles estilísticos del gótico hacen su aparición en la Co
rona de Aragón en los pliegues inferiores de las imàgenes de pró-
ceres y obispos grabada en sus respectivos sellos, y el triunfo de-
finitivo viene representado por el sello del rey don Jaime de 1269, 
por el del obispo Sarroca del ano 1276, la imagen de la Virgen del 
parteluz de la puerta principal de la fachada de la catedral de Ta
rragona, que quizàs es obra del gerundense maestro Bartomeu2, que 
en 1278, dos anos después, contrata con el Cabildo la obra de nueve 
estatuas de apóstoles que aun pueden verse a ambos lados y que 
cobró "con sus compafieros de trabajo" en 30 de agosto de 12823, 
por tanto cuatro anos después; la sepultura en Poblet del obispo 

2 E n fecha imprecisa y según nota de un antiguo inventario de la 
Mitra de Tarragona, le fue entfegada la obra de la puerta principal de 
aquella catedral. (SANÇ CAPDEVILA: L a Seu de Tarragona, "Analecta Sacra 
Tarraoonensia" (Barcelona, 1934), p. 35. 

3 EMILIO MORERA : La Catedral de Tarragona. Memòria y descrip-
ción históricçrartística de la misma. (Tarragona, 1905), p. 28. 
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Sarroca que rriurió en 1279, y la de Berenguer de Puigverd, también 
en Poblet, de 1280. 

Todas estàs obras son de influencia francesa, pero desdè los 
inicios del estilo aparece al lado de la prepotentc influencia fran¬
cesa, la italiana, que se introduce en los países de la Corona de 
Aragón con las imàgenes de la Virgen de Ogassa, de Alentom (11a-
mada de Tràpani, por ser copia de la que aun puede verse en aque
lla ciudad de Sicilià); la de la Serra, de Montblanc; y la de San 
Juan de las Abadesas, todas ellas de escuela sienesa las màs, y las 
otras de la de Florència. • : • . • 

Los sepulcros reales de Santes Creus fueron empezados a obrar 
por encargo del rey Jaime I I al maestro Bartomeu en 13 de agosto 
de 1291. Al poco, cuatro anos después, había de firmarse la paz de 
Anagni entre los reyes de Aragón y Sicilià y los angevinos de Nà-< 
poles, paz que tanto ínfluyó en la introducción como modelo de los 
sepulcros góticos de los angevinos en Santa Clara de Nàjpoles *. Süs 
líneas generales son de influencia francesa, pero en ellos hày unos 
cuantos detalles de influencia italiana que vamos a estudiar en este 
articulo, y que son los edículos, la intervención de algún artista 
italiano en la obra del de Jaime I I y en algunos detalles que todos 
los cicerones del moriàsterio, aun los màs eruditos, dan como agre-
gados en tiempo del triunfo del Rènacimiento èn Catalufia, en el si
glo xvi, a cuya època diçèn pertenecerí 

E l edículo del sepulcro de Pedró el Grande tiene sus antece-
dentes en Itàlia. En 1276 murió el papa Adriano V y fue enterrado 
en Viterbo en un sepulcro obrado por Arnolfo de Cambio segàn 
unos y, según otros por Vassaletto. Seis anos después moria el car
denal de Braye y el mismo artista que construyó el sepulcro de 
Adriano V le construïa otro del mismó tipo. Arnolfo de Cambio 
murió en 1302 y tiene a su favor, en el origen de la aplicación del 
templete a cubrir los sepulcros, el que había hecho muchos edículos 
para otro destino, como el de San Pablo, el de Santa Cecília y el de 
Santa Maria in Cosmedin. En todas estàs tiunbas italianas el edículo 
quiere.ser una reproducción del lecho del difunto con un pàbellón 

4 HEINRICH F I N K E : Acta Aragonensia. (Berlín-Leipzig, 1908), I I , 
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de cortinas que son sostenidas, para que se vea el difunto, por un 
àngel. E l edículo de Santes Creus està inspirado en: estos antece-
rdèntès italianos, pero el arquitecte que acómpano en la obra al 
maestro Bartomeu lo hizo màs esbelto, emancipàndole de la servitud 
de las cortinas alzadas y : de adosarlo a la pared en el sentido de la 
mayor dimensión. 

En el sepulcro de Jaime I I intervinieron dos arquitectes y cua-
tro escultores: los arquitectes fueron Bertran Riquer, director de las 
obras dc la catedral dc Barcelona, que parece que no trabajó gran 
cosa en él;- y el de la de Lérida, Pedró de Prenafeta5, al que s|e 
debe la mayor parte del edículo y demàs obra arquitectònica; y los 
escultores Pedró de Bonhuil6; Guillermo de Orenga, de Vilafran
ca; Jaime Liurana de Montmeló, y Fràncisco de Montflorit. Pedró 
de Bonhuil, por su apellido parece francès; Orenga y Liurana, ita
lianes 7 , y Fràncisco de Montflorit, catalàn. No es óbice el que al 
apellido del primero se agregue "de Montmeló" y al segundo el "de 
Vilafranca" porque ambas palabras podrían referirse a la residència 
"actual" del artista al recibir el encargo, cosa muy frecuente en la 
edad media. De todas maneras hasta ahora no hemos encontrado 
Iòs nombres de Orenga y Liurana en las listas de los escultores ita-
lianos de la època. 

La intervención de Fràncisco de Montflorit que se limito a la 
estàtua de la reina Blanca de Anjou, ha quedado clara después de 
leerse debidamente la carta dirigida por el escultor al rey, que se 
guarda original, pero mutilada, en el Archivo de la Corona de Ara
gón 8 , en la que las palabras "Madona de Santa Pau" había hecho 
pensar que el encargo real se referia a una imagen de la Virgen 
Maria sin tener en cuenta que este apelativp se dio a la reina Blanca 
de Anjou porque su matrimonio con el rey Jaime I I fue consecuen-
cia de la paz de Anagni, que termino un largo período de guerra 

- 5 • A . C A . Reg. 240, fol. 133, y Reg. 299, fol. 128. Ptsblicado por 
ANDKÍÉS . GIMÉNEZ Y - SOLER : Los panteones reales de Santes Creus, "Bo-
letíit'de la Real Acadèmia de Buenas Letras" de Barcelona, I I (1903-1904), 
p. 189. 

6 A . C . A . Reg. 299, fol. 28. ídem. 
7 A . ' C . A . Re.ç. 147, fol. T6I. 
8 A. G. A. Legajo 40 de Cartas Reales, 



El púlpito de Siena. Obra de Juan de Pisa 1300-1310. 

Plafón de los pies del sepulcro del rey Jaime II en Santes Creus. 
El sepulcro se acabo en 1214. 
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con el pontifico en el cual el reino de Aragón llega _a estar en ittr 
terdicto. -

- Vamos al térèer y- últimó punto del italianismo de los-sepulcros 
reales de Santes Greus y que es un plafón de los pies y unas ban-
dàs laterales debajo de las figuras yacentes de los: reyes que hay en 
el sepulcro de Jaime I I . 

. A los pies hay un gran dado de unos cinco centímetros de 
grueso con uií circulo central y un dintel·. y unas jambas que a pri
mera vista parécen de estilo plateresco y surmontado por un tri-
àngulo. La composíción total es igual a la de la. fachàda de la ca
tedral de Siena obra de Juan de Pisa y las colúmnas y el dintel, al 
parecer platèrescos, se encuéntran en la èscalera del púlpito de la 
rhisma catedral, obrà del mismo Juan de Apuha, o de Pisa. Ademàs 
en la misma éscaléra del púlpito de Siena hay un rombo con un 
circulo central de composíción semejante a la del dado de Santes 
Creus. Por otro lado ya el arquitecte D. César Martinell no aceptó 
como del siglo xvt los detalles del dado de los pies do las efígies de 
Jaime I I y de Blanca por figurar en ellos los escudos reales que no 
es probable que los hubiesen hecho los restauradores del sepulcro 
caso de haberse completàdo en el siglo xvr. De todo es to resulta 
que en la escalera del púlpito de la catedral de Siena, construído 
entre 1300 y 1310, y que es obra de Juan de Pisa 9, hay unos mo-
tivos ornamentales que fueron copiados en el plafón de los pies del 
sepulcro de Jaime I I , en Santes Creus (véase la làmina), casi a se-
guido de la construcción del púlpito de Siena, pues nuestro sepulcro 
se construyó desde el 1310 1 0 al 1314 n . 

Quedan sólo las fajas laterales que al parecer sirven para que 
no resbalen las losas en las que se esculpieron las figuras reales. 

9 ADOLFQ VENTURI: Historia dell'arte italiana, I V , pp. 214 y si-
guieiites. i 

10 A . C . À . Reg. 240, fol. 133, publicado por GIMÉNEZ SOLER, lugar 
citado. i 

11 Documento publicado por ANTONI RUBIÓ I LLUCH : Documents 
per a l'història de la cultura mitgeval catalana, I I . (Barcelona, 1921), p. 23;. 



Nuestro monasterio no fue ajeno a la construcción del puente, 
por su utilidad para poderse comunicar con Barcelona, al igual 
que todas las regiones situadas en la actual provincià de Tarragona; 
por esto el monasterio tomó parte en su construcción. 

En 1301, al inicio de las obras, el abad Bonanat de Vilaseca 
pidió a todos sus vasallos que recordaran la obligación que tenían 
de acudir en ayuda de la construcción del puente. La letra circular 
que conservamos y que ahora publicamos íntegra, pese a que està 
mutilada, puede leerse perfectamente. La noticia de su existència 
fue dada por Sagarra, pero había quedado completamente aislada 
entre el abundante material utilizado para la prolongación de su 
SigUlografia Catalana. 

Desconocemos hasta el. presente la aportación de Santes Creus 
a la construcción del puente, pero no creemos que la cantidad y el 
esfuerzo personal fuera despreciable, desde el momento que a los 
pocos anos se dà franquícia para poder utilizar el puente no tan 
solo al abad y a su comunidad, sino también para los servidores 
del mismo. En el texto del documento se expresa perfectamente la 
igualdad de derechos con los ciudadanos de la ciudad condal. 

Esta franquícia se conserva entre la voluminosa documentación 
municipal, y su hallazgo lo debemos a una nota manuscrita de Ca
rreras i Candi conservada entre sus papeles inèdites, que custodia 
el citado centro archivístico barcelonès. 

Creemos que la publicación de estos dos documentes no sólo 
representa una pequena aportación a la historia del monasterio, sino 
a la que se tendría que escribir de la organización política (divisio-
nes, privilegios, franquicias, etc.) de la Catahma medieval. 

JUAN-F. CABESTANY 
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A P È N D I C E 
i 

1301 — Junio — 30. Lérida. 
Comunicación del abad de Santes Creus Bonanat de Vilaseca, para 

que sus vasallos acudan en ayuda de la construcción del "pont de fusta" 
de Sant Boi . 

• ...la gràcia de Déu abbat de Sanctes Creus als arnats baties et homens 
del... als quals les nostres presens vendran, salut en. Nostre Senyor. Con 
lo senyor Rey a ja feyt... sobrel flum de Lobregat prop la v i la de Sent Boy 
acuminal be de -tota... lacabament del dit poíit se ajen affer moltes e grans 
messlcns per... et socors de les gens cuminalment e encara sia obra dle 
gran monda... pregam vos eus manam que siats volenteriosos de donar 
socors e ajuda... culedors deia, en tal man'era que Déus vol naja grat. E 
quel senyor Rey... volentoriosos deies siaus pres obeir. Datum Ilerden sis 
pridie kaleiidas -julii.. . C C C prima. 

Archivo Histórico Municipal de Barcelona. Documentes del fondo 
•Sagarra. 

Cf . FERRAN DE SAGARRA: Sigtipografia catalana. — V o l . I I I . (texto). 
p. 341, núm. 4995. 

I I 

1317 — Mayo — 17. Barcelona. 
Orden del "Consell de Cent" permitiendo el libre transito por el 

"Pont de fusta" de Sant Bo i al Abad, Comunidad y servidores del monas
terio de Santes Creus. 

Discretis collectoribus. dineriorum passagii pontis fustei, siti i n flu-
minis Lupricati , presentibus etiam et futuris. consiiiarii et probi homilies 
civitatis Barchinone, salutem et dileccionem. Noveritis nos ad preces illus-
trissimi domini regis, enfranquiss'e venerabilem abbàtem monasterii Sanc-
tarum Crucum et conventum eiusdem et-servitores seu famulos suos, equi-
tando' et peditando, et oum bestiis oneratis vel ex oneratis a prestacione 
illius pecunie, que prestatur in dicto ponto pro passagio et racione passagii 
dicti pontis, ita que in eo franqui sint sicut nos et cives al i i Barchincnem 
sumus et erimus ibi franqui. Qnare vobis dicimus qualiter de cetero nou 
exigentis aliquis per passagio dicti pontis, ad eo' venerabili abbate et con
veniu eius dicti monasterii scilicet monachis et fratribus eiusdem, nec ser-
vitoribus, nep famulis eorum, in eo eos permitatis libere transire per dic-
tum pontem sicut nos et cives alios Barchinonenses in cuius rei testimonium 
maiidamüs presentem literani, sigillatam sigillo consilii civitatis . eiusdem. 
Datum Barchinonem sexto decimo. kalendas juni i anno domini. M" CCC° 
septirna dècima. . . 

Archivo Histórico Municipal de Barcelona;.. Fondo.Municipal. .Llibres 
del Consell. V o l . I V . fol. 29. 



SANTES C R E U S I L A 

CONGREGACIÓ D'ARAGÓ 

E l present treball dóna una breu notícia del paper jugat pel 
monestir de Santes Creus en la intenció, aconseguida per un corrent 
de centralisme, de constituir la Congregació anomenada d'Aragó. 
Aquesta Congregació va incloure els monestirs cisterciencs de Ca
talunya, Aragó, València, Mallorca i Navarra. La present notícia 
queda limitada a allò que ens diuen els documents existents a l'ar-
xiu de Poblet sobre aquest tema1. 

Des del començament del segle xvn els abats de Poblet tenien 
el càrrec de Vicari General de l'Orde cistercienca a Espanya, dele
gats pels abats de Cíteaux. E l càrrec de Vicari General venia a ésser 
com el de superior major de l'Orde a Espanya. Com a tal l'abat de 
Poblet, Simó Trilla, l'any 1608 presideix l'elecció de l'abat de San
tes Creus, Jaume Carnicer, que jurà fidelitat i obediència a l'Orde 
en la persona de l'abat Trilla 2 . 

L'any 1569 apareix ja el primer propòsit de formar la Congre
gació d'Aragó. Els motius d'ella eren diversos; però, en darrer terme, 

i Ultra els documents de l'arxiu de Poblet, hem tingut davant el tre
ball de ÍTODA, EDUARD : Poblet al comensar el segle x v n , "Butlletí Arqueo
lògic", (Tarragona, 1936), pp. 125-137. 

Així mateix el de Dom Rabory, que citem més endavant. 

2. Arxiu d'e "Poblet: Arm. V , c. 25, f ois. 189, s. Doqumentació di
versa de Santes CreuSé 
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es reduïren a ün de sol: el desig de centralitzar els monestirs sota 
una persona que havia d'ésser un bon servidor del Rei. 

Felip I I I vol la Congregació perquè li interessa agrupar els mo
nestirs per tal de fer-los servir millor als seus interessos polítics. Els 
monestirs filials de Santes Creus i de Poblet també volen la Con
gregació, perquè aquesta probablement els lliurarà de la subjecció 
al monestir mare al qual estan sotmesos. Finalment, alguns monjos 
aragonesos, que podríem anomenar homes intrigants, no reparen en 
els mitjans per a conseguir l'erecció de la Congregació. 

Amb ella, ultra que els monestirs catalans perdien les seves ve
lles prerrogatives i drets, havien d'estar sotmesos a un Vicari Ge
neral elegit cada quatre anys, i, allò que és pitjor, els abats ja no 
serien més vitalicis, sinó quadriennals. 

Sembla que Santes Creus no estava d'acord amb aquesta nova 
Congregació com tampoc no hi estava Poblet. La prova és que l'any 
1612 visiten Santes Creus de part de la Congregació els abats de 
Veruela i de Huerta; però el de Santes Creus no els deix entrar, 
perquè vénen de part del rei i no de l'orde, o del Papa 3. Santes 
Creus i Poblet no volien dependre dels aragonesos. Aquests van 
guanyar, però. Un dels monjos intrigants, Sebastià Bonfill, del mones
tir de Rueda, després abat, va fer impossibles per tal que els nostres 
monestirs formessin part de la Congregació. Fra Bonfill comptava 
amb l'ajut reial. Si al començament eren rars els monjos, tant a San
tes Creus com a Poblet, que volien formar part de la Congregació, 
aquests homes intrigants procuraren anar guanyant adeptes i cau
saren greus problemes dintre dels nostres monestirs. 

L'any 1613 per orde del rei i del General del Císter es reunei
xen a Saragossa els abats i procuradors dels monestirs cisterciencs. 
Poblet no es va sotmetre. De Santes Creus els documents no diuen 
res explícitament; però en 1616 Santes Creus no vol pagar les des
peses de fra Bonfill. Aquest, per tal de conseguir el seu propòsit no 
reparava en elles; fins en aquest aspecte estava protegit pel rei 4 . 

3 A. de P.: Vol. 'Congregació. Arm. I , c. 15, sense fol. 
4 A. de P.: Id. 
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Després yol que Santes Creus i Poblet paguin grosses sumes per 
dites despeses. Aquests s'hi neguen. Santes Creus diu que té deutes 
i no pot pagar5. É s molt possible que realment no pogués pagar, 
puix que a Tarxiu de. Poblet es troba un document —acta capitular 
de Santes Creus—del temps de l'abat Nogués on es veu que el mo
nestir passa necessitat per raó de les collites dolentes 6. Però aquesta 
actitud potser més aviat s'ha d'entendre com un gest negatiu de 
l'abat Carnicer de cara a la Congregació. Aquesta actitud de l'abat 
Carnicer no canvia mentre viu. L'any 1618 en el capítol celebrat al 
monestir de Rueda, Santes Creus i Poblet envien únicament pro
curador; però els abats no hi van 7 . En aquest Capítol es llegiren 
còpies dè dues cartes del rei al Papa per tal que no permetés que 
Santes Creus i Poblet fossin exclosos de la Congregació8. 

E l rei té molt d'interès que tots els monestirs formin part de la 
Congregació. Així, doncs, fa pressió'sobre el Papa i el General del 
Císter. A l'abat General del Císter no li agradava la idea de la Con
gregació; però davant la insistència del rei mitjançant el Papa, no 
li queda més remei que cedir. Diu, però, a Poblet que si vol, pot 
defensar-se pledejant a Roma. 

A l'any 1617, en virtut d'un Breu apostòlic, el rei fa que tots 
els abats es reuneixin a Saragossa per tal de posar fi al tema .de la 
Congregació. Poblet encara va pledejar a Roma fins a la moxt de 
l'abat Trilla, 1623. Santes Creus va cedir cap a la fi del 1619. Aquest 
any el Definitori de la Congregació es reuneix a Santes Creus, i el 
1620 el seu abat, Josep Barberà; és elegit Vicari General per qua
tre anys. Ja desde 1616 a 1619 en què morí, l'abat Carnicer de San
tes Creus, havia tingut el càrrec de visitador per Catalunya. Però 
tant ell com l'abat Trilla de Poblet que havia estat nomenat Defi-

5 .RABORY, JOSÉ : Documentos sobre la Oongregacïón de Aragón de 
la Orden del Císter, "Gisterc ium", X I I , núm. 71 (1960), p. 254. 

. . . 6 A . de P . : M.s. de Santes Creus. A r m . V , c 25, fols. 96-99. Noteu 
que l'abat Nogués fou l'immediat anterior a l'abat Carnicer. 

7 A . de P . : V o l . Congregación de Aragón, I , fols. 17, s. A r m . V , 
0. 24. . ( ' ' ' - • 

8 A . de P . : I d . , : . .', 

http://tema
http://de
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nidor, reberen aquests càrrecs de manera passiva, i es pot dir que 
no l'exerciren, perquè sempre trobaven excuses per tal de no anar 
als Definitoris de la Congregació. 

L'any 1623, a la mort de l'abat Trilla de Poblet, el Vicari Ge
neral, abat de Santes Creus, és qui presenta a Poblet el Breu apos
tòlic de Gregori XV pel qual l'obliga, sense possibilitat d'apel·lació, 
que passi a formar part de la Congregació. 

Mentre l'abat Barberà va ésser Vicari General es celebren a 
Santes Creus diversos Definitoris. L'any 1624 el P. Joan Salinas, 
prior de Muntesa i monjo de Santes Creus, fou elegit President de 
la Congregació en un Definitori tingut a Barcelona. 

Posteriorment els càrrecs de la Congregació són representats 
successivament pels monestirs que la constituïren. 

Sembla, doncs, que tant a Santes Creus com a Poblet tingueren 
consciència dels seus valors i que els defensaren fins a là fi. Però 
amb tot, defmitiyament hagueren de cedir davant d'una realitat: 
l'autoritat ho manava i la major part dels monjos ho volien. 

F R . LLORENÇ FERRANDO, S. O. Cist. 

monjo de Poblet 



UNA APORTACIÓ PERPÈTUA 

D E L C A S A L R E I A L D E 

RARCELONA-ARAGÓ 

A L CAPÍTOL G E N E R A L C I S T E R C I E N C 

E L DOCUMENT 

Un dels documents més interessants del Cartulari de Santes 
Creus, vulgarment conegut amb el nom de Llibre Blanc (Biblioteca 
Provincial de Tarragona, còdex 169), és el núm. 246 de l'edició d'U-
dina Martorell, en el qual el rei Alfons I fa donació de 140 morabe-
tins a l'abat de Cister i al Capítol General que s'hi reunia cada 
any, durant el mes de setembre, pels volts de là festa de santa 
Creu. 

Com que les relacions de la nostra terra amb aquell Suprem 
Organisme cistercienc i, en general, là història de l'Ordre a Catalu
nya no han estat encara prou estudiades, escau divulgar }& conei
xença d'aquesta Carta d'Alfons I , acompanyant-la d'unes notes que 
posin de relleu la importància d'aquest document en relació amb 
el Capítol Cistercienc, el prestigi i l'eficàcia internacional que li 
eren pròpies en aquella segona meitat del segle dotzè, i els mòbils 
que impulsaren el monarca a realitzar aquest acte mitjançant la 
intervenció de l'abat santescreuí, Pere (1158-1185) que en fou, de 
fet, jl'impulsor espiritual. 

Heus-ací la Carta reial donada a Lleida el dia 30 d'Octubre 
de l'any 1181: 
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Com que l'almoina allibera de la mort i evita a l'home de 
caure en les tenebres, jo, Alfons, per la gràcia de Déu, 
Rei d'Aragó, Comte de Barcelona i Marqués de Proven-
ça, segur de la misericòrdia de Déu Omnipotent; 

dono, ofereixo i per sempre més atorgo a Déu i a la Be-
naventurada Maria de Cister i al Senyor Abat, Pere, del 
mateix lloc i al venerable Capítol dels Abats que allí es 
reuneix a honor de Déu 1 : 

Cent-quaranta morabetins bons, aiadins i lupins, de pes 
just i gros 2 : 

dels quals cent-quaranta morabetins es procuri ajut, cada 
any, al Capítol dels Abats que allí es reuneix el segon dia 
de... s. 

Aquests cent-quaranta morabetins dono i asigno al ja es
mentat Capítol dels fruits que em pervenen i en pervin-
dran al Castell i Vila de Serós i als seus termes, 

r. Hem traduït la carta d'Alfons I tenint més aviat compte de la 
claredat que cal donar a fes idees que el rei hi exposa que no pas d'una 
fidelitat gramatical que podria donar lloc a confusions; el formulari, 
però, ha estat respectat. 

2. No ens ha estat possible, malgrat l'esforç i recerques fetes, tro
bar l'equivalent en moneda actual d'aquests 140 morabetins, probable
ment, del reialme de València, on s'encunyava montedà d'or de gran 
qualitat que passava, per tributació i comerç, a les terres Cristianes, i 
era anomenada en els documents: "morabatinos lupinos". E n el nostre 
cas es tracta de "140 morabatinos bonos aiadinos et lupin'os". Els qua
lificatius de "aiadinos et lupinos" provenen dels sobirans que els encu
nyaren: Ibn Ayad (1145-1148) i del seu successor, el rei Llop (1147¬
1172). E n tot cas es tracta d'una moneda d'or de gran solidesa. MATEU 
Y LLLOPIS, FELÏPE: Aspectos de la Historia de Santes Creus en el siglo 
XII . "Santes Creus", I , (1958), pp. 278-287. 

3. E l curial que va transcriure la carta, o bé Bernat de Caldes, 
deixa en blanc la data exacta en la qual es reuneix, encara avui dia, el 
Capítol General de l'Ordre, 12 dte setembre, fixada definitivament "com 
de moltissims anys tradicional" pel Capítol de l'any 1210. Possiblement 
la frase podria completar-se així : "secunda scilicet die et dècima..." 
MAHN. JEAN-BERTHOLD : L'Ordre Cistercien et son. gomvernement. (Pa
rís, 1951)» P- 174. •--

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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6) d'aquesta faisó, això és: que dels primers fruits que allí em 
pervindran es paguin tots els anys aquells cent-quaranta 
morabetins ja esmentats, és a dir: en la festa de sant Joan 
Baptista, i siguin lliurats a l'abat de Santes Creus que els 
portarà . o bé els enviarà al Capítol, esmentat4. 

7) Amb tot, si s'escaigués, per qualsevol esdeveniment, que, 
els fruits de l'esmentat Castell fossin talment reduïts a bo 
i res, o bé talment perduts què d'allí ja no en sortís cap 
mena de fruit, 

8) vull i mano, a perpetuïtat, que no es pagui res a cap altre 
home fins que aquells cent-quaranta morabetins siguin pa
gats al capítol ja esmentat. 

9) A més, per la present carta dono lloo i per mi mateix i 
pels meus concedeixo als esmentats Abat i Capítol Cister-
cenc que, si amb el temps els plagués, puguin vendre a 
qualsevol persona o corporació religiosa aquells cent-qua
ranta morabetins que els assigno en les meves entrades de^ 
Serós. 

10) De faisó tal, però, que de la moneda que en rebessin, es 
faci compra de tal honor (propietat) que produeixi, cada 
any, aquella aportació honorablement, 

11) i aquest afer es realitzi amb l'acord del Capítol i de l'abat 
Pere de Santes Creus, ja que impulsat pel seu consell ho 
vaig resoldre en el meu ànim. 

12) Si s'esqueia, però, o bé fos lícit a mi i als meus d'oferir o 
enviar a l'esmentat Capítol mil morabetins, que es compri, 
amb consell del Capítol i de l'Abat de Santes Creus un 
honor, els fruits del qual permetin d'oferir cada any aque
lla aportació, honorablement, al Capítol, i , des d'allavors 
l'honor de Serós reverteixi lliurement i absoluta a mi i als 
meus 5. , 

4. És evident que es tracta del Capítol General a l . qual havia d'as
sistir cada any l'abat de Santes Creus. ; 

5. U n a reversió, doncs,.'d'aqúelles rendes-al Patronat reial, no era 
exclosa. 
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13) Fet a Lleida a tres de les Kalendes de Novembre de l'any 
del Senyor 1181. 

14) Signe d'Alfons rei d'Aragó, Comte de Barcelona, Marqués 
de Provença. — Berenguer, arquebisbe de Tarragona. — 
Pere, bisbe de Saragossa. — Pere, bisbe de Vic. — Signe 
d'Esteve^ bisbe d'Osca. — Signe de Ponç de Guàrdia.— 
Signe de Guerau de Jorba. — Signe d'Arnau d'Erill. — 
Signe d'Artal d'Alagó.— Signe de Ponç de Cervera °. 
Jo Bernat de Caldes, escrivà del Senyor Rei, vaig escriure 
aquesta Carta per manament d'ell mateix i vaig fer aquest 
signe. 

E L CAPÍTOL GENERAL DE L'ORDRE DEL CÍSTER 

Era la reunió anual de tots els abats de l'Ordre, talment obli
gatòria que només els abats malalts n'estaven dispensats i encara 
havien d'enviar-hi un delegat idoni que havia de representar l'ab
sent i justificar-ne la causa7. 

La finalitat que es proposava aquesta assemblea era essencial
ment monàstica: el bé sobrenatural dels monjos, l'observança de la 
Regla benedictina, la legislació de l'Ordre, la disciplina, les funda
cions, i enfortir el bé de la Pau i de la Caritat recíproques 8 . 

6. L a identificació dels personatges que signen és ben fàcil i són 
prou coneguts; esmentem, però, el bisbe d'Qsca, Esteve de sant Martí, 

-antic abat de Poblet; Ponç de Guàrdia, el trobador (?) , que seguia el 
rei ; Ponç de Cervera, vescomte de Bas, senyor de L'Espluga de Fran
colí i cosí germà del monarca per part de la seva mare Alrnod(is, casada 
amb Ponç Hug de Cervera; Guerau d'e Jorba és sempre present en el 
seguiment reial i molts documents proven' com era home de la seva 
confiança. 

7. Aquest representant no tenia el dret de votar i només assistia al 
segon dia del Capítol, únicament per tal de presentar la justificació del 
seu abat. Des de 1183 aquesta justificació es feia per lletra. SÉJALON, 
HUGO: Nomastioon Cisterciense. (Solesmes, 1892), pp. 312-313. 

8. CANIVEZ, JOSEPH MARIA: Statuta CapiPulorum generalium Or-
dmis Cisterciensis àb àmo. li 16 ad. annum 1786. (Lovàina, : 1933-1941). 
I , Introductio. Charta Caritatis. p. X X V I I I . - . . . 
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A aquesta finalitat essencial, sovint, la força de les coses i els 
fets dels homes, hi afegien la intervenció en els afers polítics i re
ligiosos d'Europa, car la immensa majoria d'aquells abats eren figu
res eminents per llur personalitat moral, intel·lectual i pública; pro
cedint, encara, de totes les terres i estats d'aquella època i en con
tacte freqüent i àdhuc íntim amb els sobirans, els grans senyors 
i l'alta jerarquia eclesiàstica de llurs països respectius. Recordem, 
posem per cas, el venerable abat Pere, l'intermediari d'aquesta Car
ta i les paraules que en diu el Rei Alfons, i el bisbe Esteve d'Osca 
que hi signa, antic abat de Poblet, home també de confiança del 
monarca; i aquests exemples formen legió en aquell segle d'or dels 
cisterciencs. 

Ara bé, l'obligatorietat d'assistència feia que els abats reunits 
en el Capítol General de Císter fossin gairebé sempre una multitud, 
podent-ne comptar, —malgrat les absències per malaltia i distàn
cia—, més de tres-cents, sobretot quan l'Ordre, a les darreries de 
la dotzena centúria, depassava llargament les quatre-centes aba
dies. Aquesta assemblea mai no solia durar més de cinc dies, que 
podien allargar-se fins a sis comptant les jornades d'arribada i de 
retorn vers els monestirs respectius. Si a aquests dos factors: nom
bre d'abats i durada de les sessions capitulars, hi afegim que cada 
prelat podia presentar-se acompanyat d'almenys un o dos conversos 
i que els monjos-bisbes tenien dret de venir-hi i, és clar, amb el 
seguiment proporcionat a llur dignitat9, podem fer muntar el nom
bre, d'hostatjats a Cister durant aquelles jornades a més de mil per
sones que calia allotjar i mantenir. Mai no va mancar l'espai, no 
solament essencial, sinó àdhuc ampli, bell i confortable, natural
ment a gust de l'època. Les despeses, però, esdevenien feixugues 
en l'economia de l'abadia Mare de l'Ordre; Cister mai no tingué 
una prou àmplia base econòmica per a subvenir-hi. Hom va recór
rer, doncs, a l'almoina donant Cartes de Germandat i dret de par
ticipació en tots els actes sobrenaturalment meritoris que es feien, 

9. Vegeu la nota 3 en la part que fa referència a l'obra de MAHN, 
pp. 177-178 amb les notes que acompanyen el text. 
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cada jornada, en totes les abadies cistercenques als qui substancial
ment aportava fruits de llur generositat. L'aportació més antiga 
que, documentalment, almenys fins ara, ens és coneguda, precisa
ment és la del Rei Alfons I , seguida més tard, any 1181, de la tíe 
Ricard Cor de Lleó 1 0 . Les altres que coneixem, i són nombroses, 
se'n van més enllà dels límits cronològics que ens imposa la Carta 
d'Alfons I . 

E L S MÒBILS QUE IMPULSAREN L'ACTE GENERÓS D'ALFONS I 

Cal cercar aquests mòbils en la seva espiritualitat que pot en
devinar-se a través dels seus actes de govern i dels documents de 
la Cúria inspirats, sovint, pel mateix monarca. E l primer que hi 
traspua, sempre, és el sentit pregonament cristià que donava als 
actes de la seva vida, malgrat les febleses humanes, —d'autentici
tat hipotètica—, que puguin ser-li retretes u . En la carta de 1181 
aquesta ideologia respon a l'eficàcia de l'almoina com mitjà de sal
vació eterna, evitant per aquesta obra de Caritat la reprovació di
vina 1 2 . D'altra banda l'amor que la Dinastia palesava als monjos 
blancs des de les primeres anyades del regne de Ramon Beren
guer IV, hauria penetrat en l'ànima del príncep-hereu com en sem-

io. E n efecte va donar l'església de Scarborough amb tots els fruits 
que li pertanyien i produïa. Encara que l'ordre no havia de posseir es
glésies, una Butlla de Celestí I I I de 30 de setembre de 1192 arranjà els 
afers confirmant la donació de l'anglès. Vegeu: MIGNE: P. L . , vol. 206, 
col. 961. L'Ordre mai ho tingué cap jurisdicció sobre Scarborough, si bé 
en 1850 recordà a aquells feligressos el deure que tenien de pagar-li els 
delmes. 

11, Malgrat els estudis tan ben reeixits d'e Jordi . Ventura i de 
de Joan-F. Cabestany, creiem encara en el capteniment del rei i sentim 
un profund respecte en pensar en la trajectòria del seu regnàt. VENTURA, 
JORDI: Alfons I el Cast. (Barcelona, 1960). CABESTANY, JOAN-F.: Alfons 
el Cast, a " E l s Primers Comtes-Reis (pp. 55-99)." (Barcelona, [1960]) . 

12; Vet ací les paraules emprades pel rei : "Quoniam elemosina a mor-
te liberat et non sinii hominem ire in tenebras..." L a voluntat del mo
narca és ben clara i sembla embolcallar una intenció espiritual que fuig 
de les fórmules usualment emprades en aquests documents. „ ' : . . [ . 
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blen donar proves les fundacions que li deu l'ordre i tants de do-
cufnents i donacions fetes als monestirs13. Aquest amor el rebla
ren, durant els anys de formació, homes com el Gran Senescal de 
Catalunya Guillem-Ramon de Montcada i Guillem de Torroja, Bis
be* de Barcelona, procedents ambdós de dos Casals adherits a San
tes Creus i a Poblet respectivament14. 

És ben natural, doncs, que durant les llargues anyades del reg
nat, la seva acció cistercenca fos molt intensa en tots els Cenobis 
dels seus Estats; Cister, però, Poblet i Santes Creus semblen ésser 
els més privilegiats, si bé totes les abadies des de Rueda, Veruela, 
l'Escale-Dieu, Fontfreda i Granselva, fins a Senanca, Siverana i el 
Thoronca foren objecte atent del seu apostolat monàstic15. És així 
que hom troba natural en una personalitat que pertanyia a la Ger
mandat tant de fervor que inserís aquestes paraules en l'acta de do
nació dels 140 morabetins: "que en anyades pobres, no es pagui 
cap altra quantitat a cap home fins que hagin estat lliurats aquells 
140 morabetins16"; volia, doncs, que la quantitat donada mai no 
manqués al Capítol General de Cister. 

13. L'acció cirtercenca de Ramon Berenguer I V podria ésser estu
diada a fons a Poblet, a Santes Creus (Valldaura), al Toronet de Pro-
vença, i en altres cenobis de monjos blancs. I encara, si fos possible, tro
bar les relacions que tingué amb el sant Pare Eugeni I I I , quan d'acord 
amb la santa Seu realitzà l'alliberació definitiva de Catalunya. E l fill ho 
podia ignorar aquesta acció del seu pare. 

14. " Els dos cartularis germans de Poblet i\d'e Santes Creus són tes
timonis de l'acció impulsora de la casa de Montcada en el cenobi del 
Gaià i de Guillem de Torroja en l'un i en l'altre. PONS I MARQUÈS, JOAN: 
Carlulari de Poblet. (Barcelona, 1938). UDINA MARTORELL, FEDERICO: 
E l "Llibre Blanch" de Santes Creus. (Barcelona, 1947). 

15. Hom pot deduir resseguint els índexs de documents d'ambdós 
monestirs continguts en els cartularis respectius de com fou intensa i 
profunda la generositat del rei Alfons en bé dels monjos cistercencs; 
Homes per a Santes Creus les seves intervencions benèfiques ultrapassen 
llargament la trentena i per a Poblet la quarentena. D'ambdues abadies 
fou com un nou fundador i certament en fou del monestir de Piedra, 
filial dte Poblet, a l'Aragó. 

• 16. " S i verb contingeret... iam dicti castri früctus ita anichilari vel 
perirè qüod nïchil plus inde exeat volo et in perpetuo mando qupd nichil 
alicui homini aliï persolvatur donec iam dicti .ÇXL. morabatinos. iam 
dicto capitulo sint persoluti". , : 



255 

À aquestes dues tendències s'empeltava la doble convicció que 
com Cap; d'Estat havia adquirit de l'eficàcia i del prestigi del Ca
pítol General i de la utilitat d'estar-hi en òptimes relacions. 

.EFICÀCIA i PRESTIGI DEL CAPÍTOL GENERAL DURANT E L SEGLE xn. è 

La Col·lecció de les Actes que ens ha deixat el P . Canivez, 
malgrat ésser incompleta17, prova aquella eficàcia i prestigi a bas
tament. En efecte: en aquella època, l'Assemblea de Cister, era 
l'única a Europa que tenia una amplitud internacional, car, —altra 
que podria comparar-se-li—, el Col·legi Cardenalici amb els seus 
Consistoris, era un conjunt italià i val a dir-ho, ben sovint, impe
rial, car no és fins al Pontificat d'Alexandre I I I (1159-1181) que s'inicia 
la internàciònalització d'aquell organisme de l'Església i encara li
mitada, almenys en n o m b r e l s . En canvi, el fet d'haver-se fundat 
abadies cirtercenques en tots els estats d'aquella Europa 1 9 obligant 
a cadascun dels abats a assistir cada any al Capítol General dona
va a aquelles assemblees la base internacional que comentem, pel 
coneixement que cadascun d'aquells representants, tenia, no sola
ment dels propis cenobis, sinó també de la situació religiosa, polí
tica, econòmica i fins social en què es debatia cada país. En aque
lles reunions es veia de trobar arranjament als problemes de tota 
mena que es presentaven en aquella Europa del segle xir5, inés des
articulada del que hom ordinàriament pensa, almenys fins que va 
fer-se sentir l'acció conjuminada de Sant Bernat i del Sant Pare 
Eugeni I I I , acció eficient almenys durant la preparació i realitza-

17. Manquen les actes dels Capítols Generals dels anys: 1117, 1118, 
1120,1121, 1122, 1123, 1125; 1126; 1130M131; 1135; 1136, 1137,1138, 
1139,1140; de 1143 a 1146 induïts els anys límits; el mateix cal dir dels 
anys 1148-1149 i de 1155, 1166, 1169, 1171, 1172, 1176, 1178 i 1179; gran 
part, doncs, d'aquella obra monàstica ens és desconeguda, sobretot, v é s 
la que més ens interessa, referent al segle x n . Això no lleva, però, mèrit 
a l'obra de l'eminent P. Canivez. 

18. MAHN. pp. 240-242. 
19. L E K A I , L o u i s : Les moines blancs. (París, 1958), pp. 62-65. E l 

docte professor de la universitat de Dallas, U . S . A . , ha estudiat l'expansió 
de l'ordre en aquesta obra i ens dóna la xifra de 700 abadies d'homes. 
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çió de la segona Creuada. Com dèiem fa poc, per ía força màteixà 
de les coses i voler explícit dels homes, el Capítol General s'ocupa 
de lluites de Reis i de bisbes2 0, de Seus vacants, de Terra Santa, 
Cismes de l'Església21... En 1149, Eugeni I I I (1145-1153) hi assis
teix en iniciar-se l'obra de la segona Creuada, fracàs ben sonat a 
Palestina i en canvi progrés immens de Reconquesta obrat pels Es
tats hispànics que culmina a Catalunya, amb l'alhberació definitiva 
de territori, seguit de les fundacions de Poblet i de Valldaura, més 
tard Santes Creus 2 2 . 

En la lluita entre Alexandre I I I i l'emperador Frederic Barba-
rroja, les decisions preses pels Capítols Generals de 1159, 1160 
i 1161, foren la balançada definitiva en el triomf de la causa d'Ale
xandre I I I . Ambdós contendents s'adreçaren als Capítols de 1170, 
el Papa agraint i demanant força moral d'assistència, d'oracions i de 

20. E n 1128 o potser en 1129. el Capítol General s'adreçà "al se
nyor Papa Honorí en favor d'Enric, arquebisbe de Sens". I certament en 
1129 al rei Lluís de França defensant la causa d'Esteve de Seulis, bisbe de 
París ; ambdós prelats es trobaven en1 lluita contra el monarca franc. 
CANIVEZ, I , pp. 5-8. 

21. " És el cas de sant Bernat adreçant-se des de l'Apúlia al Capítol 
General, reclamant ajut moral en l'apaivagament del cisma sorgit entre 
Innocent I I i el cardenal Pierleoni, any 1137. Vegeu la nota 20. CANIVEZ, 

" I . PP- 33_34- Quant a diòcesis vacant, el Capítol General de 1141 obligà 
l'abat Pere de Tamié a acceptar la diòcesi de Torantaire,j actualment 
Chambery; ÍDEM, I , pp. 34-35¬

22. No insistim sobre l'aspecte 9 sector oriental de la Segona Creua
da, això és, la Palestina, sinó més aviat sobre el fet hispànic tan ben posat 
de relleu ja per MANRIQUE, ANGELUS : Cisterciensium seu verius Annalium 
a condito Cistercio, (Lió, 1642-1659), I I , any 1146, pp. 34-35, i també any 
1147, pp. 81 i 91 . Vegeu, igualment: SOLDEVILA, FERRAN: Història de 
Catalunya (Barcelona, 1934-1935) I , p. 137 i ss. VICENS V I V E S , JAIME: 
Aproximación a la historia de Bspana (Barcelona, 1960), pp. 87-91; vei-
geu-ne el comentari p. 232 i ss. CALMETTE, JOSEPH ; i DAVID, HENRI : 
Saint Bernard (París, 1953), pp. 233 i ss. sostenen la mateixa tesi, com 
ROPS, DANIEL: Les phis bemx textes de Saint Bernard (París, 1945)., 
p. 86 i ss. Tots ells han provat com el sant Pare Eugeni I I I i sant Bernat 
reeixiren a fer universal, catòlica, la segoria creuada. 

Sobre la presència del sant Pare Eugeni I I I al Capítol General de 
1147, vegeu: CANIVEZ: I , pp. 37-38. E n 1151 s'hi adreça de bell nou per 
lletra, pp. 39-41. 
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solidaritat; i l'Emperador, en Í177, hi anunciava la Pau de Venècia. 
Ara bé; no oblidem que Ramon Berenguer IV, havia mort en 1162 
en plena acció en favor de l'Emperador Frederic i de l'antipapa 
Víctor. Era un passat vell de gairebé vint anys que Alfons I co
neixia i que tenia interès a reparar essent vius Frederic Barbarroja 
i potser el Pontífex, no prestant vassallatge a l'emperador germànic 
i atançant-se, cada vegada més a la família cistercienca23. I tan
mateix aquesta acció política, religiosa, diplomàtica i miHtar, era, 
de fet, secundària en les deliberacions dels Pares Capitulars. L'es
sencial actuació d'aquelles reunions era la monàstica; el manteni
ment de la vida regular de l'Ordre, ja que d'aquesta integritat de
penia tota l'eficàcia de la seva acció, esdevenint-ne el motor popu
lar d'apostolats que irradiaven a tota mena de col·lectivitats religio
ses: les cistercienques ans que tot, altres monàstiques24 després, 

23. Quant a la contesa aspra i prolongada entre Frederic Barbarroja 
i Alexandre I I I la bibliografia és immensa. Només citem, a propòsit del 
Capítol Geíteral que fou tan decisiu en la solució d'aquell envitricollat 
problema, l'obra de CANIVEZ, I , pp. 73-74, que en d i u : . "Preterea notatu 
dignum est huius Capituli (1161) decretem quo totus Ordo cisterciensis 
partes Alexandrí I I I pape legitimi amplecteretur contra Victorem anti-
papam a Frederico Imperatore subrogatum". MANRIQUE, sempre tan ben 
enterat del que fa referència a la història general de l'ordre, d'e l'Esglé
sia, i dels estats hispànics, és qui suministra la nova al P. Canivez; vegeu, 
doncs, MANRIQUE, I I , p. 350. 

Quant a l'acció de Ramon Berenguer I V i a la trajectòria empresa 
pel seu fill Alfons I , podem consultar: SOLDEVILA, FERRAN : Història de 
Espana, L (Barcelona, 1952), p. 238. També, SCHRAM, PEROY E . : Ramon 
Berenguer I V a " E l s Primers Comtes-Reis" (pp. 9-51). (Barcelona, 1960), 
p. 34, on diu: "Sembla com si la mort hagués intervingut per preservar 
Ramon Berenguer de la primera decisió equivocada de la seva vida". Cal 
llegir, però, i estudiar tot el context, pp. 30-34. 

I encara, en l'aspecte cistercià, és a dir, de la decisió presa pel Capítol 
General de 1161, vegeu: MÀHN, pp. 138-139 i 241-242. 

24. E n dir "monàstiques" pensem en els següents fets històrics: Unió 
de Savigny i d'Obrazine a l'Ordre que es realitza en el Capítol General 
de l'any 1147; Pere el Venerable, abat de Cluny, s'hi adreça per lletra 
dues vegades, això és, en el de 1232 i en él de 1133; els canonges regulars, 
fundats per sant Norbert i els de sant Víctor, fundats per Guillaume de 
Champeaux, van adoptar com organisme suprem moderador d'e llur ordre 
el Capítol General cistercienc i podem afegir-hi els Cartoixos. MAHN, 
PP- 245-250. ' 
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i fins i tot a l'Església. I és que quan aquelles einc-centes abadies 
que! integraven l'Ordre eren fidels a les consignes donades pel su
prem organisme que les regia, les causes que li havien estat con
fiades tenien en favor seu una força moral immensa i garanties sò¬
lides de triomf25. 

Ara bé; quan la política internacional del rei Alfons reeixí, se
guint la del seu pare, a dominar totes les terres del Migjorn francès 
xles de l'Atlàntic fins al Piamont i des de Barcelona fins al Loira 2 S , 
les abadies cistercenques dels seus dominis depassaven llargament 
la quarentena, una quarentena de Cases que podien esdevenir com 
Poblet i Santes Creus, altres tants focus integradors d'aquells paï
sos més o menys agombolats entorn de la Corona i encara una 
quarentena d'abats que ell coneixia en la seva major part i que 
cada any intervenien i fins alguna vegada el representaren27 en les 
sessions d'aquella magnífica Assemblea Internacional. E l monarca 
tenia interès, doncs, a ser-hi conegut i fins estimat dignament i, si 
el cas es presentava, trobar-hi aquella força espiritual que reque
rien les seves responsabilitats de governant de gran talla. Però hi 
havia més encara. Durant les dues darreres dècades del seu regnat 
el rei Alfons I havia sens dubte constatat la penetració del cata-

25. Ens en donen idea els múltiples afers solucionats en aquella as
semblea i els governants civils i eclesiàstics que hi cerquen ajut. Portugal, 
segons MANRIQUE, I , p. 81, i altres historiadors; Enric I I d'Anglaterra en 
i i 60; Eugeni I I I en diverses ocasions ; Alexandre I I I , en 1170; Frederic 
Barbarroja, en 1177, després de la pau de Venècia; persones d'e santedat 
eminent també la Cercaren, com santa Hildegarda l'any 1153. CANIVEZ, I , 
PP- 53-56- : 

26. L a política ultrapirenencà d'Alfons I fou la tradicional èn el 
casal de Barcelona; seguí, doncs, la del seu pare, potser amb més radica
lisme. Vegeu: SOLDEVILA: Història de Catalunya, !, pp. 157-158; i també 
Historia de Espana, I , pp. 236-247. No hem pogut, tenir a mà la nova 
edició de la Història de Catalunya; creiem, però, que el gran historiador 
deu persistir en la- seva tesi que retrobem brillantment exposada èn Mo
ments crucials de Catalunya (Barcelona, 1962), I V , "Entre Occitània i la 
reconquesta", pp. 67-87. 

27. E n el Capítol General d e n 9 4 l'estatut X V I I diu així : " D e peti-
tione regis Aragonensis, committitor abbatibus Motitmundi et de Bolbona, 
ut respondeant ex parte Capituli, et sicut audierint et viderint, ad' Capitu-
lum sequens referant". Podria tractar-se de la fundació de Piedra i de la 
seva inestabilitat inicial fins a fixar-se en l'actual emplaçament, car aquests 
f ets són contemporanis als Capítols Generals que van de 1194 a 1196. Ve

ngeu CANIVEZ, I , p. 173. 



209 

risme en tots els -estaments socials del Llenguadoc; el Concili de 
Caramanh celebrat en 1167, provava aquesta penetració, l'organit
zació de la Jerarquia heterodoxa i l'empenta prosehtista que l'abri-
-vava. Tàrd o d'hora, el deure de coartar-la, d'impedir-li nous pro
gressos, s'imposaria amb tota la cruesa que fa ineludible la repres
sió. Ja Sant Bernat, s'havia adonat de la gravetat del problema re
ligiós existent a la Gàl·lia Meridional 2 8 . Aquell monarca tan pon
derat i reflexiu, conscient de les sacudides que podien cUvellar la 
.seva obra, cercà tots els mitjans capaços d'ajudar-lo eficaçment en 
Tenvitriçollat problema .de regir aquell mosaic d'estats, de convic
cions religioses tan ardides, d'ambicions nòrdiques, de fet, paleses, 
perquè esdevindrien normals. Tot podia abocar a una catàstrofe 
que el capteniment del sobirà, uns quants anys més de govern i l'a
jut moral que podia ésser-li Cister amb els seus Capítols, l'haurien 
evitat en els moments crucials en què es presentaria. 

Així les fundacions cistercenques que havia emprès, les que ha
via fet prosperar per les seves donacions i privilegis i cartes de-pro
tecció, amb l'aportació que, ara en 1181, feia al Capítol General, 
el feien uh dels caps d'Estat d'aquella Europa, més acostats a l'Or
dre dels monjos blancs. 

CONCLUSIONS : • • '• •'. .". [ 

Tot porta a creure que l'aportació dels 140 morabetins deduïts 
de les rendes de la Vila i Castell de Serós, fou un fet si bé no po
dem precisar la data en què va començar a fer-sé efectiva. E n el 
Capítol General de l'any 1195, s'estatuí que "cada any el dia quart 
del Capítol, ans de la partença dels abats, es fes commemoració 
del Senyor Rei Felip de França, car en el seu reialme és fundada 
la Casa de Cister; del Rei d'Anglaterra, que assignà una almoina 
anual al Capítol; del Senyor Emperador, del Rei d'Aragó-Catàlunya 
i del Duc de Borgonya i que per a ells es reciti alguna oració es-

28. VENTURA, JORGE: E l Catarismo en Cataluna, "Boletín de-la Real 
Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona", X V I I I (1959-1960) pp. 78 i 
ss.. i en el fons és tota l'obra que cal estudiar per la seva utilitat. 
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pecial 2 9". Heus-ací, doncs, Alfons I formant part dels quatre grans 
monarques d'aquella Europa: l'Imperi, França, Catalunya-Aragó 
i Anglaterra. Des de 1194 era germà de tota l'Ordre 3 0 . 

Nota, i ben agradable d'aquesta Carta Reial, és la confiança 
que Alfons I té en l'Abat Pere (1158-1185) de Santes Creus., És ell 
l̂ àbat intermediari, és ell qui amb el Capítol seu ha de decidir de 
la possible negociació dels 140 morabetins31 i encara és ell qúi 
pren la responsabilitat d'una addient compra que redituï aquella 
aquella quantitat extraordinària. I és que l'Abat Pere era certament 
un gran prelat com ens ho prova el nombre de documents del Car-
tulari Santescreuí emanats de la seva cúria durant les vit-i-set anya
des de la seva administració i aquelles paraules del rei: "He fet 
aquesta donació impulsat en el meu ànim pel seu consell3 2". 

B . M . DE CASTELLFRANC 

29. CANIVEZ, I , p. 182. 
30. Alfons I era també germà de l'abadia de Huerta des de 1180 i de 

Cister des de 1194. FINESTRES Y DE MONSALVO, JAIME: Historia de Poblet. 
(Barcelona, 1947-1949), I I , pp. 135-136. 

31 . Vegeu la traducció de la carta reial: números 9) 10) i 11). 
32. E l rei ho diu ben clarament: " . . . i aquest afer que es realitzi amb 

acord del Capítol i de l'abat Pere de Santes; Creus, j a que impulsat pel 
seu consell ho vaig resoldre en el meu ànim...". 

E L E M E N T S D E B I B L I O G R A F I A : Ultra les obres esmentades en 
les notes, el lector trobarà idees excel·lents i matèria d'estudi en les què a 
seguit relacionem: 

AUBERT, MARCEL: L'Architecture •Cistercienne en France (París, 
1943). 

F L I C H E & MARTIN: Histoire de l'Eglise. (Paris, 1947-1960). Principal
ment al s. i x : Du premier Concile du Latran à l'avenement d'Innocent III. 

JANAUSCHEK, LEOFOLDUS : Originum Cisteraiensiuni (Vhídobonae, 
1877). Vol. I . 

Melanges Saint Bernard, I , (1953) : Treballs de diversos autors i de 
valor desigual. Citem, però, el professor de Dret Internacional a Ginebra: 
BREYCHE-VAUTHIER, A . - C . : Citemx precurseur de l'organizationale, pp. 
262-265. I també el del portuguès FERREIRA BORGES, C . : Saint Bernard et 
le Portugal. 

L a Legende.et VHisfioire, pp. 134-151.. 
VACANDARD, E . : Vie de Saint Bernard de Clairvmx (París, 1895). 



L'AMADOR D E L A G E N T I L E S A 
I SANTES GREUS 

E l dilluns dia 27 de desembre de 1350 naixia a Perpinyà l'in
fant Joan, primogènit del rei Pere el Cerimoniós i d'Elionor de Si
cília1. Ben infant encara ja devia estar al monestir de Santes Creus, 
de pas, en el seu documentat viatge de Girona cap a Lleida i Ara
gó; sabem que el dia 6 de maig de 1352 era a Vilafranca del Pene
dès i que quatre dies després ja era a Montblanc2; els sojorns d'a
quest itinerari, minuciosament disposats i detallats pel rei, fan 
atribuir amb tota versemblança que l'estada del tendre primogènit 
a Santes Creus s'esdevingué els dies 8 i 9 d'aquell maig3. Devia 
fer bonic l'accés per l'entremig de les ubèrrimes arbredes d'aquella 
processó de vint-i-quatre portants que es rellevaven conduint l'in
fant én unes andes cobertes amb drap de malines de grana, i drap 
groc de Donai, i amb una coberta de reserva, de lli encerat, per si 
la pluja els sorprenia pel camí; aquesta comitiva havia de procu
rar que l'infant viatgés ben pla, i l'acompanyaven el vescomte de 
Cabrera i el Prior de Catalunya4. També l'abat de Santes Creus, 

1. A . C A . Reg. 1138, f. 10. Vegeu: GIRONA I LLAGOSTERA, DANIEL: 
Itinerari de l'Infant loan (València, 1923), i : Itinerari del rei Joan 1, 
"Estudis Universitaris Catalans", X I I I (1928) pp. 93-134 i 338-402; X I V 
(1929) pp. 115-189 i 323-365; i X V (1930) pp. 41-91. També: ROCA, JOSEPH 
M a : Johan I d'Aragó (Barcelona. 1929). E n aquestes tres obres, principal
ment, podran contrastar-se la majoria de les citacions documentals que 
donem a peu de plana. 

2. A . C . A . Reg. 565, f. 16 M. R. 
3. A . C . A. Reg. 1135, f. 50, 
4. A . C . A. Reg. 1142, f. 75. . .. •. 
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fra Guillem de Ferrera, és probable que acompanyés luifant en al
guna etapa d'aquest itinerari, ja que des de Girona fins a Lleida 
foren trets els abats que es rellevaren per a donar categoria a la 
comitiva5. . 

No trobem probable que el duc de Girona tornés a Santes 
Creus en els continuats viatges que el portaren de banda a banda 
de les terres on el seu pare era rei, fins a l'any 1363. E l dia 21 de 
març era a Poblet i anà a dinar a Barberà; al cap de dos dies era 
a Tarragona; sembla, doncs, que havia de passar, en la seva ruta, 
per Santes Creus 6 . Si aquesta estada de març de 1363 és versem
blant, de les darreries del següent 1364 en tenim certesa documen
tada que hi era el dia 13 de desembre, procedent de Lleida i Sar-
real 7. I pocs mesos més tard, el dia 12 de març de 1365, sortint de 
L'Arboç anà "a dinar, sopar e jaure a Santes Creus", d'on, l'ende
mà, dijous 13, "lo senyor infant partí de Santes Creus e anàs di
nar, sopar e jaure a Poblet8". Dos anys més tard consta que féu un 
viatge a Santes Creus des de Barcelona, anar i tornar9, i sabent 
que el dia 20 d'octubre de 1367, era a L'Arboç i que el dia 25 ja 
havia tornat a Barcelona, podem establir la calendació indubtable 
de l'estada al Monestir. D'ençà fins al 1375 no trobem que tornés 
a Santes Creus; mentrestant, però, la relació entre el Duc de Giro
na, futur rei Amador de la Gentilesa i el nostre monestir prenia 
cos, i el nexe entre el personatge reial I Santes Creus tenia una 
importància força més transcendent que no pas les meres i circums
tancials estades, sempre de pas, del jove hereu de la corona en els 
seus itineraris per les terres dels seus futurs dominis. 

E l dia 2 d'abril de 1370 el seu pare i rei li escrivia sobre un 
afer de Santes Creus. E l primogènit era a Saragossa on devia rebre 
la carta reial per la qual l'interessava que signés un privilegi pactat 
amb l'abat i monestir referent a Conesa1 0. D'aquest mateix any 

5. A . C. A. Reg. 1136, f. 50. 
6. A . C . A. Reg. 1608, f. 16. 
7. A . C. A, Reg. 1612, f. 40V. 
8. A . C . A. Reg. 437, M. R., i Reg. 1756, f. 4. 
9. A . Ç. A. Reg. 579, f. 111, M. R. 

10. .A . C. A. Reg. 918, f. 200V. 
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1370 és concertat el mullerament del Duc de Girona amb la prin
cesa Joana de Valois 1 1; per aquest matrimoni el primogènit dema
nà subvencions i el monestir de Santes Creus prometé l'ajuda de 
cinc-cents florins que més tard sembla que tenia dificultats per a 
satisfer, per la qual cosa el rei Cerimoniós escriví al seu fill que 
els en faci gràcia o rebaixa per mor de les penúries que passa el 
monestir a causa de la controvèrsia entre l'abat i alguns monjos i 
altres motius. Semblantment el rei havia demanat la mateixa grà
cia a favor de Poblet; però el primogènit no s'hi avé, i així con
testa sobre això al seu pare que "car si yo feia aytals gràcies fam 
dubte que molts altres ne prenguessin exempli d'ells en demanar 
semblants coses. E en veritat, senyor, sguardat ço que'ls altres pre
lats m'an promès, bé poden los dits abat e monestir de Santes Creus 
pagar los dits .D. florins12". L'infant aleshores era en terres de Va
lència, —febrer de 1371—; però el rei des de Tortosa, deu o dotze 
dies després del document del seu fill —27 de febrer— ordenava a 
Guillem Cabot, o a qualsevol altra persona que fos col·lector de les 
ofertes fetes per al mullerament del seu fill, que, havent-li supli
cat el síndic del monestir de Santes Creus que li plagués fer al-. 

_ guna gràcia sobre els cinc-cents florins promesos i el rei n'havia es
crit al primogènit, al qual havia estat feta l'oferta, i el primogènit, 
a desgrat del que opinava sobre ella, deixà al criteri del rei la grà
cia que en volgués fer i que acceptaria per bona i ferma. E l Ce
rimoniós féu remissió al monestir de cent florins d'aquesta manera; 

Taplegador havia de percebre íntegrament els cinc-cents florins dels 
vassalls del monestir "e no volem —diu— qué d'aquells los sia feta 
alguna gràcia com no la meresquen per tal com malament e iníqua 
han perseguit e persegueixen l'abat e fan fer grans e sumptuoses 
despeses a ell e al dit monestir", i d'aquests diners n'havia de lliu
rar cent florins "al dit síndich o monestir per tal que sien conver
tits en pitances dels monies13". 

Però l'esperat matrimoni amb la princesa francesa no havia 
d'assolir realitat, a desgrat dels minuciosos preparatius, en els quals, 

I I . A . C. A. Reg. 1240, f. 40V. • - -
. 12. A . C. A. Reg. 1737, f. 17. 

13. A . C . A. Reg. 1350,-f, 3?v- / -
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i concretament en l'agençament de la capella del castell reial de 
Perpinyà, tingué una part ben activa un monjo de Santes Creus. 
Aquest agençament orientat a l'estada que Joana de Valois hi havia 
de fer, fou encomanat pel rei al seu lloctinent de capellà major fra 
Guillem Veya, per a la qual cosa el veguer de Barcelona havia de 
lliurar al monjo de Santes Creus les bèsties necessàries per al viat
ge 1 4 . Fra Veya arribà a Perpinyà amb tres cofres plens de joiells 
de la capella reial de Barcelona i tenia preparada amb tota esplen
dor la capella perpinyanesa, on la futura duquessa de Girona no 
arribà, perquè a Beziers va posar-se tant malalta, que no pogué 
guarir i lliurà l'ànima a Déu ans d'arribar a les terres que el seu 
marit havia d'heretar. 

Frustrat aquest matrimoni, als darrers dies de 1371 el Duc de 
Girona tornava de Perpinyà cap a Barcelona, on era ja el 4'de'ge
ner, de 1372. Al 10 d'abril recomanava que fra Arnau Lladó, un 
monjo de Santes Creus, trobés manera d'anar a satisfer els seus de
sigs de cultura en algun dels celebrats estudis d'aquell temps "per 
treballar en haver sciència de lletres1S"; el document és datat a 
Barcelona, on trobem el príncep Joan durant tot el procés del seu 
mullerament novament agenciat pel seu pare, i que finalment es 
realitzà a Barcelona el primer de Maig de 1373 amb Matha d'Ar-
manyac, que hi havia arribat feia vuit dies justos. 

Mentrestant a Santes Creus, com vagament ja ha donat a com
prendre el document reial de 27 de febrer de 1371, havia d'haver-hí 
un fort neguit, del qual ens ha proporcionat interessantíssima do
cumentació el senyor Ernest Martínez Ferrando referent als darers 
anys de l'abadiat de Guillem de Ferrera 1 6. A la mort d'aquest, sem
bla que el primogènit havia estat interessat per un dels partits que 
intrigaven en l'elecció del nou abat. Això motivà una lletra reial al 
príncep Joan que era a Saragossa, signada a Lleida pel rei el dia 
18 de juny de 1375 en la qual li manava que desvirtués la recoma-

14. A . C . A . Reg. 1085, f. 120. 
15. A . C . A . Reg. 1712, f. 151V. 
16. MARTÍNEZ FERRANDO, ERNESTO: Fray Guillermo de Ferrera, abad 

del Monasterio de Santes Creus y sus dijerencias con Pedró él Ceremonio* 
so, "Hispània Sacra", V (1952) pp. 227-262, 
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nació que tant el Duc com la Duquessa havien fet per tal que el 
Papa concedís l'abadia al llur capellà fra Ponç de Mas, monjo de 
Santes Creus 1 7. 

Al seu retorn de les terres d'Aragó cap a Barcelona, a mig no
vembre d'aquell mateix any, el Duc de Girona estigué a Santes 
Creus. E l seu pas pel monestir fou fugaç; el dia 12 era a Poblet, el 
13 consta que era a Santes Creus 1 8 , però l'endemà ja va pernoctar 
a Vilafranca del Penedès, d'on, per Martorell seguí cap a Barcelo
na. Encara que en aquest viatge, més o menys l'acompanyava la 
seva esposa Matha d'Armanyac, sembla que aquesta no passà per 
Santes Creus, o, almenys, no hi coincidí amb el Duc, tota vegada 
que el dia 8 d'aquell novembre la Duquessa ja era a Martorell19. 

Novament el Duc passà, encara més fugaçment, per Santes 
Creus a les darreries de 1378. Durant la seva llarga estada que, jun
tament amb Matha, la seva esposa, havia fet a terres d'Aragó, on 
havien anat pel novembre de 1377, la dolça duquessa emmalaltí i 
morí a Saragossa el 23 d'octubre de 137820; mort que el futur 
Joan I havia de lamentar i sentir pregonament, ja que la difunta 
fou per damunt de tot l'esposa que l'alentà i seguí en les seves 
empreses i la companya fidel que no l'abandonà en el seu continuat 
trànsit per totes les allunyades comarques de la corona. Per això, 
vidu i apenat, solament passà per Santes Creus sense deturar-s'hi; 
el dia 17 era a Poblet on arribava de Vinaixa; l'endemà en sortia 
cap à Montblanc, i d'aquesta vila el dia 20 emprenia la llarga jor
nada que, passant per Santes Creus i Vilardida 2 1 l'havia de portar 
a pernoctar a L'Arboç. 

Contràriament al voler del rei i pare, el Duc de Girona, en la 
seva viduïtat, anà preparant el tercer mullerament, aquesta vegada 
amb Violant de Bar. Probablement per a la cerimònia nupcial i pel 
servei de la capella de Perpinyà, que era novament agençada com 
quan vuit o nou anys abans hi era esperada Joana de Valois, el pri-

17. A . C. A. Reg. 1092, f. 48. 
18. A . C . A. Reg. 1742, f. 103. 
19. A . C. A. Reg. 1814, f. 15V. 
20. A . . C . A. Reg. 1814,-f. 33V. 
21. A . C . A. Reg. 440, M. R. 
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mogènit interessava a l'abat de Santes Creus diversos llibres de li
túrgia que tenia duplicats la capella reial, a fi que, amb llicència 
prèvia del rei, els trametés, o els lliurés a fra Andreu Montseny, 
monjo de Santes Creus, i lloctinent de l'abat a la capella del pri
mogènit, tot indicant-li que si els llibres que li demana —un Oficier, 

un Anttfonari, i un Capituler— no estessin duplicats a l'esmen
tada capella reial, els que manquessin, els enviés del monestir, que 
ell els faria copiar i tornar a Santes Creus de seguida. Aquesta lletra 
està datada a Perpinyà el 26 d'agost de 137922, més de vuit mesos 
abans del seu matrimoni que no s'efectuà fins al 30 d'abril del pe-
güent 1380 2 S . 

L'abat Porta, recentment enlairat a la dignitat abacial, devia 
procurar complaure el primogènit, i aquest en devia agrair la dili
gència. Fruit i prova d'aquest agraïment hem de creure la corifirma-
ció que, com a lloctinent reial, el-Duc de Girona decretà a Barcelona 
el dia 1 de febrer de 1381, dels privilegis de Santes Creus; en el do
cument ratifica i confirma àmpliament el que el rei Cerimoniós havia 
atorgat relacionat amb el mer imperi i altres jurisdiccions territorials 
pròpies del monestir24. Podem conceptuar una altra prova de l'esti
ma personal a l'abat Porta, la carta que el primogènit, poques set
manes més tard, 8 de març de 1381, adreçà a l'abat General del Cís
ter a fi que designi l'abat de Santes Creus per a presidir l'elecció 
d'abadessa del monestir de Sant Hilari de Lleida, on d Duc no s'està 
de fer un calorós elogi de l'estima personal que li té, així com de les 
seves qualitats, de les virtuts i de la ciència que li atribueix25. 

E l dia 11 d'agost de 1381 naixia el primer fruit del mafrimonï 
del Duc i Violant de Bar; fou una infanta, batejada amb el mateix 
nom que la seva mare. Al cap de quinze dies, els Ducs de Girona 
projectaren anar cap a Tarragona, viatge que iniciaren el darrer de 
setembre, i per al qual el rei demanà a l'abat de Santes Creus bons 

22. A . C . A . Reg. 1657. f. 109V. 
23. A . C . A . Reg. 1656, f. 117 i í. 124. 
24. A . C . A . Reg. 1700, f. 42. 
25. A . C . A . Reg. 1663, f. 17. Publicat per: ARAGÓ CABANAS, ANTO-

NIO M . a : El M'onasterio de san Hilario y kt devoción medieval a santa Qui-
teria. (Lleida, 1954) p. 15. 



217 

animals, almenys, dos matxos de qualitat per a la llitera de la in
fanta2 6. Els Ducs eren a Tarragona el 10 d'octubre; a darrers de 
novembre feren un viatge ràpid, almenys el Duc, fins a Lleida, i el 
primer de desembre sortiren de Tarragona, i sense ni entrar a Bar
celona, arribaven a Girona al cap de deu dies. Des de Girona, l'infant 
Joan escrivia a fra Andreu Montseny, monjo de Santes Creus i ca
pellà seu, que, volent i havent resolt celebrar les festes de Nadal a 
Girona, li pregava que es posés en camí amb totes les coses de la 
capellà, per a la qual cosa havia escrit al seu sobreatzembler qüe li 
facilités les cavalcadures necessàries al trasllat27. La carta està datada 
a Girona el 15 de desembre de 1381. 

Coneguda i divulgada és la intervenció del Düc de Girona en el 
canvi que él rei féu amb el monestir de Santes Creus d'algunes ren
des i possessions. Pere el Gran havia deixat al monestir els llocs de 
Sarreal i de Cabra; però aquestes localitats sempre es resistiren al 
sehyòriú de l'abat i Convent de Santes Creus, puix que preferien 
romandre senyoriu de la Corona. Aquesta posició conduí a plets i 
baralles, amb diferències i perjudicis que feren ben poc avantatjosa 
per al monestir durant gairebé una centúria la dominicatura legada 
per Pere cl Gran. A fi de corregir aquestes anormalitats, el rei Ceri
moniós havia encomanat à Pere Sacosta i a Jaume de Vallseca, que 
concordessin amb l'abat i monestir de Santes Creus una manera fa
vorable a tots, que acabés la gairebé centenària lluita amb Sarreal 
i Cabra, revertint aquests dominis a la Corona, la quai en cediria 
d'altres al monestir. La concòrdia semblà bé al rei i establí que a 
canvi passarien al domini del monestir els senyorius de Forés, Co
nesa i Turlanda. Però aquests llocs havien estat assignats a la du
quessa- per això el rei, dés de Tortosa, a 16 de febrer de 1383 escri
via al Duc primogènit, encomanant-li que sancionés el canvi, i aixi-
mateix a la Duquessa ï a Misser Bernat [Oriol?] per tal que el faci
litessin igualment28. Els Ducs accediren de bon grat a la proposició 
reial i nó solament concediren al monestir de Santes Creus les do-

26. A . C. A. Reg. 1821, f. 103V. 
27. A . C . A . Reg. 1665, f. 74. 
28. Aquests tres- documents han estat publicats per GREUS : Santos 

Creus, pp. 183-185. R J 
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minicatures proposades en el canvi pel rei, sinó que les ampliaren a 
la quadra de Saladern, al terme de Fonoll i Savellà. E l monestir féu 
remissió d'alguns pagaments pendents de la casa reial i viceversa, i el 
Duc i la Duquessa en firmaren escriptura a Barcelona, conjunta
ment amb l'abat Andreu Porta, i hi posaren llurs segells de fermança 
el dia 17 de juny de 1383, ben pocs dies després d'haver-hi arribat 
procedents de Saragossa, i cinc dies després, el 22 de juny, el prior 
i monjos del monestir refrendaven la gestió de llur abat a presència 
del notari Andreu Granell 2 9. E l rei Pere el Cerimoniós aprovà les 
cessions dels seus fills els Ducs de Girona, el dia 12 d'agost d'aquell 
mateix any per escriptura pública davant el notari Bartomeu Sü> 
vent 3 0. Aquestes permutes foren aprovades pel Papa Climent VII per 
butlla datada a Avinyó el 20 de febrer de 1389, prèvia la confirmació 
del delegat papal, que fou el bisbe de Tortosa Huc de Llupià 3 1 . 

E l rei Cerimoniós moria el dia 5 de gener de 1387 al seu palau 
de Barcelona. E l primogènit Duc de Girona, automàticament passava 
a ésser el rei successor, al qual la mort del seu pare sorprengué a 
Hostalric. Aquell mateix any el nou rei concedí a Santes Creus la 
franquícia del segell reial, i l'any següent 1388, confirmava al mo
nestir la jurisdicció que tenia a tots els seus senyorius, la salvaguarda 
reial, i tots els altres privilegis del monestir 3 2 . 

La relació i benvolença de Joan I com a rei, continuà per via 
de fets amb el monestir de Santes Creus. Des de Saragossa, el dia 
6 d'octubre de 1388, a precs del seu lloctinent de capellà major reial, 
fra Berenguer Esplugues, monjo de Santes Creus, el rei comminava 
sota pena de cent florins a Francesc de Granollac, metge, que tornés 
a l'esmentat monjo el llibre De Proprietatibus rerum, que aquest li 
havia deixat83. L'any següent era l'abat de Santes Creus qui trametia 
a Perpinyà, per manament reial, dos cofres plens de llibres que per 
orde reial havia comprat a Barcelona i al mercader Joan Janer3 4. 

79. DOMINGO : Compendium, Ms. de la Biblioteca Provincial de. Tarra
gona, núm. 166, lib. I I , cap. 70. 

30. Biblioteca i Museu Balaguer d)e Vilanova i L a Geltrú, Ms. 297. 
31. MORERA: Tarragona Cristiaim, I , p. 634. 
32. DOMINGO : Compendium, lib. I I I , caps. 49, 53, 36 i 55. 
33. A . Ç. A. Reg. 1871, f. 9v. . 
34. A. C. A. Reg. 1658, f. 79. ; 
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Creus 3 5 ha publicat un document en el qual Joanfl, s'adreça a 
l'abat pregant-li que fortifiqui el monestir; està datat a Barcelona el 
8 de gener de 1390, i en ell apunta la temor de la invasió del Prin
cipat per les tropes del Comte d'Armanyac, la mateixa temor que 
pocs dies més tard, l ' l i de gener, li feia escriure al mateix abat de 
Santes Creus convocant-lo a les Corts que pensava reunir per al 
darrer d'aquell mes a Sant Feliu de Guíxols36. E l rei devia desistir 
de celebrar-les, perquè, si bé a 22 de març era a Sant Feliu de Guí
xols, on romangué uns quants dies, el 29 en sortí cap a Girona i Per
pinyà, d'on no tornà a Barcelona fins ben entrat el juliol. 

Al mes d'octubre, Joan I anà cap a les contrades tarragonines, 
E l 29, des de Tarragona, passant per Vilabella i Vila-rodona, com-
paregué a Santes Creus 8 7 . E l rei tenia planejada de temps aquesta 
anada a Santes Creus de pas cap a Poblet, on la festa dels Difunts 
volia celebrar una absolució per als seus predecessors allí enterrats, 
com havia manifestat a la Duquessa, amb ganes que aquesta també 
hi fos 3 8 ; però alguns afers ho retrassaren, i així el 26, des de Torre
dembarra torna a escriure a la Duquessa que es trobaran a Santes 
Creus per a continuar el camí cap a Saragossa, passant per Poblet, 
però sense deturar-s'hi39, indicació que li reitera l'endemà des de 
Tarragona40 i altra vegada el dia 28, també des de Tarragona; en 
aquesta carta li concreta que. ell el diumenge que ve, dia 30, aniria 
a dormir a Valls i l'endemà, 31, faria cap a Santes Creus on espe
rava reunir-se amb ella, i on romandran la festa de Tots. Sants i on 
-celebraran la Commemoració dels Difunts i, després de dinar, d'a¬

. quest dia, partiran sense deturar-se enlloc, cap a Saragossa41. 
Joan I , però, no anà a Valls sinó que anticipant la seva anada 

a Santes CreuSj com hem dit, hi arribà el mateix dia 29, on'ja devia 
trobar la reina Violant.-L'estada dels reis a Santes Creus és ben do-

CREÜS : Santos Creus, p. 189. 
A. C . À. Reg. 2oi6, f. 25. 
A. C . A. Reg. 1959, í. 133. 
A. C : A , Reg. 1958, í> 1-22. 
A.- C . - -A . Reg. 1958,- f . 130. 
A. C A. Reg. 1873, i , U S ¬
A. C . A. Reg. 1958. f. i37v. 

- 35- -
36. 

- 37¬
38. 

- -39¬
40. 
4 1 -
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cumentàda 4 2 firis que èl dia 2 ja anaren a pernoctar al castell de 
Querol, seguint per Santa Coloma de Queralt, Cervera i Tàrrega, 
vers Fraga. 

Un any més tard, i procedent de Lleida, Les Borges, Montblanc 
i Pla de Cabra, tot caçant, el rei passà per Santes Creus. E l dia 18 
pernoctà a Vinaixa, i des d'allí escrivia a la reina que l'endemà 
aniria a dinar a Cabra i a sopar i dormir a Vila-rodona, i el dilluns 
dia 20 ja seria a La Bisbal a dinar per a reunir-se amb ella a dormir; 

-la reina, sembla, era a Vilafranca43; uns dies abans li havia dit que 
volia "córrer e caçar en lo munt de Figuerola qui és a una legua 
de Sentes Creus 4 4. Tal com tenia previst, el dia 19 ja escrivia des 
de Vila-rodona comunicant a la reina que havia caçat set llebres al 
Pla de Cabra i que demà pensava ésser a dinar a L'Arboç i a so
par i dormir a Vilafranca, tot indicant-li que li faci condimentar al
gunes viandes i que el faci sortir a esperar per dos dels seus minis
tres o servidors45. E l rei, doncs, passà, i ben de pressa, el dia 19 de 
novembre de 1391, per Santes Creus. 

Aquesta fou la darrera estada del rei Amador de la Gentilesa al 
Monestir, i la de l'any anterior, l'única de la seva esposa )a reina 
Violant de Bar. Les fantasioses relacions que Palomer48 i altres han 
divulgat d'estades i altres fets d'aquests reis relacionats amb Santes 
Creus, principalment de la reina, són absolutament suspicaços per 
indocumentats i inversemblants. 

Si el rei Joan no tornà més a Santes Creus això no vol dir que 
les bones relacions amb el monestir no continuessin i que no es.rei-

42. . A . C . A. Reg. 1959, f. 133V; Reg. 1875. f. n i v ; i Reg ; 1959, f ; 
136V. 

43. A . C . A . Reg. 1962, f. 3V. 
44. A . C . A. Reg. 1962, f. 1 . 
45. A . C. A. Reg. 1962, f. 5. 
46. PALOMER, JOSEP : Siluetes de Santes Creus (Barcelona, 1927) pp. 

*34- ; I39. Ni el rei podia datar una lletra a Girona el 12 de gener de 1390 
(p- I35)> perquè era a Barcelona (A. C . A. Reg. . 1.957,-f. 88V.) i no sefn 
mogué fins a mitjans dte març ; ni tampoc no podia escriure el dia 2 d'abril 
següent des de Perpinyà, perquè aquell dia el rei era a Besalú (A. C. A. 
Reg- i957> f- 190) on romangué els dos dies següents 3 i 4 d'abril, que 
aquell any eren festes de Pasqua de Resurrecció, 
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teressin les proves de l'estima que el rei tenia als seus monjos. E l mo
nestir, que havia comprat el mer i mixt imperi sobre les seves perti
nences a Montornès, Clarà i Mas de Clariana, vegé lloada i ratifica
da aquesta adquisició per escriptura segellada pel rei a Barcelona 
el 9 de febrer de 139247 i un parell de mesos més tard, el 20 d'a
bril, confirmava la venda que d'aquelles possessions havia fet el rei 
Pere a Santes Creus 4 8 . 

A 10 d'abril de 1394 el rei Joan escrivia des de València a l'abat 
de Santes Creus, fent-li saber com havia determinat efectuar el tras
llat del cos del seu pare al monestir de Poblet on havia escollit ésser 
enterrat; el trasllat havia estat acordat per al 25 de maig vinent, i l'a
bat de Santes Creus, amb alguns monjos del monestir s'havia de tro
bar a Barcelona per a acompanyar-lo en qualitat de capellà major 
que era dels reis. E l document detalla moltes minúcies del trasllat, 
que no s'efectuà en la data predita49. Si bé sembla que el rei pel 
juny d'aquest any, tornat de València, tenia intenció d'anar a Poblet, 
no era amb aquest motiu s o . 

A 14 d'octubre de 1394, Joan I envià a l'abat i monestir de San
tes Creus, una Butlla del papa Benet XIII , manant que es fessin pre
gàries en favor de l'acabament del cisma que afligia l'església51 

E l rei Joan I , tot caçant a Torroella de Montgrí, fou encalçat per 
la mort el dia 19 de maig de 1396. Amb ell morí un bon amic de 
Santes Creus. 

. . . " EUFEMIÀ FORT I COGUI 

47. DOMINGO: Çompendmm, lib. I I , cap. 92. 
48. DOMINGO: Çompendmm, l i b . ' . I I , cap. 99. 
49. A . C. A. Reg. 1964, fol. 161. 
50. A . C. A . Reg. 1966, f. 142V. 
51. A . C . A . Reg. 1966, f. 167. 



ÉXCERPTA D O C U M E N T A L 
D E SANTES C R E U S 

14 
1206, julio, 10. 

Pedró de Vilafranca y los suyos ceden al abad y Monasterio 
de Santes Creus un censo de trigo en el manso llamado Parets Del-
gades en la parròquia de Centcelles del Campo de Tarragona. 

Notum sit cunctis quod ego Petrus de Villafranca et coniue mea 
Guillelma, cum filiis et filiabus nostris, pro salute animarum nostra-
r u m et omnium parèntum nostrorum, bona fide sine omni dolo, damus 
et offerimus domino Deo et Beate Marie monasterii de Sançtis Cruci-
bus i n manu Bernardi abbatis et omnium fratrum eius, unam migeram 
frumenti boni et optimi i n illo manso quem Berengarius Curtilius te¬
net per nos, qui vocatur Pareds Delgades, i n territorio tarrachonensis, 
i n parrochia de Sent Seies. Hanc donationem facimus per nos et per 
omnes successores nostros omni tempore, tam i n vita quam i n morte. 
E t , s i forte tritici non fuerit aliquo casu, mandamus et firmiter stabi-
limus ut per i l lam migeriam tritici accipiant in predicto manso . I I I . 
quarterias boni ordei, recipientes absque aliqua contradictione ad men-
suram Tarrachone, omni tempore. Quisquis hoc fregere voluerit n i l 
valeat. Actum est hoc .1111. idus jul i i anno Domini millesimo .CC°.VI°. 
S i g + n u m Petri de Villafrancha. S i g + n u m Guillelme coniugis eius, 
nos qui hoc firmamus et concedimus et firmaré rogamus. S i g + n u m 
Guillelmi de Villafrancha, S i g + n u m Raimundi. S i g + n u m Petri iunio-
ris de Villafrancha. S i g + n u m Bernardi Clereci de Villafrancha. S i g + 
num Ferrar i i Presbiteri. + Guillelmi operarii, qui hoc translatum fi.de- 
liter scripsit, cum litteris dampnatis in . X I . linea, die et anno quo 
supra. 

Archivo Histórico Nacional. Madrid. Perg. 289 de Santes Creus. 
GUADALUPE GALOBARDES, transcripsü. 

http://fi.de-
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15 
1198, noviembre, 6. 

Pedró de Tarragona hace diversas donaciones a su sobrina Ma
ria y al esposo de ésta, Berenguer de Tremps; en correspondència 
estos absuelven perpetuamente al monasterio de Santes Creus de los 
derechos que les correspondían sobre u n honor que el mencionado 
Pedró de Tarragona había cedido al monasterio. 

Notum sit cunctis quod ego Petrus de Tarrachona dono tibi Ma-
rie, nepoti mee, et viro tuo Berengario de Tremps et vestris . C . solidos 
ex illis . C C . solidos quos debet Guillelmus de Gerunda per quatuor an-
nos solvere, scilicet, primos . L a . et ultimos. Propterea dono vobis i n 
presenti . L a . solidos et . L I . solidos, quos mini debet Guillelmus de T i -
mor; et . L V 1 I . solidos, quos A. Salamó et frater eius Berengarius mini 
debent pro . X V I I I I . migeras tritici quas a me inde habuerunt. E t dono 
vobis amplius . X X . solidos, quos mihi debet Guillelmus Ugonis; et 
. L I I I . solidos, quos mihi debet Raimundus de Rosseto, quos per eum 
solvi ad Peironetum Mercer; et . X I . solidos qüos mihi debet Berenga
rius de Castro Novo. E t propter hoc beneficium et donum ego Maria et 
ego Berengarius de Tremps, v i r eius, per nos et per omnes nóstros, bo
na iide, sine dolo, absolvimus monasterio de Sanctis Crucibus totum 
ius quòd habemus et habere debemus i n honore quem tu ibi donasti ad 
utilitatem ejusdem monasterii i n perpetuum. Factum est hoc .VIII°. 
idus novembris anno Domini .M°.C°.XC°.VHI°. S i g + n u m Petri de Tar
rachona. S i g + n u m Marie, eius nepotis. S i g + n u m Berengarii de 
Tremps, mariti eius, qui hoc totum concedimus, firmamus, testesque 
firmaré rogamus. S i g + n u m Petri de Fitore. S i g + n u m R. Fogueti. Sig 
+ n u m R . B r u . Is t i sunt testes. 

Virgilius, qui hoc scripsit iussu predictorum die et anno quo 
supra. 

Archivo Histórico Nacional. Madrid. Perg. 204 de Santes Creus. 
ÀNGEL RUZ, transcripsit. 
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16 
1203, mayo, 31. . 

. Ramon Alamany cede al abad y monasterio de Santes Creus un 
honor en Riudespets, cerca de Fontsealdes, por el precio de 60 
íueldos. •: , 

•: Sit notum cunctis quod ego Raimundis Alamanni, per mé et per 
omnes successores meos, bona fide et sine dolo, laudo et concedo, 
solvo et deffinio, sine ullo retentu i n perpetuum, domino Deo et bea-
te Marie de Sanctis Crucibus et tibi Bernardo abbati et fratribus 
eiusdem loci presentibus atque futuris, scilicet, totum il lum honorem 
qui est ab illo chero in quo crux est seulpta, qui est i n illa sponna 
de Rivo despets usque in aquam de Rivo despets, et sic ascendit per 
R i v u m despets usque ad laboraciones vestras que se tenent cum 
via captivaria. E t de sursum, per planum a predicto monasterio de 
Sanctis Crucibus versus grangiam vestram de Fontibus Calidis usque 
ad predictam captivariam viam. Hoc autem totum promitto et con-
venio Deo et vobis, jamdictis fratribus, attendere et servaré, sine 
omni malo ingenio, sicut superius scriptum est, sicut melius dici vel 
intelligi potest ad vestrum salvamentum. E t ero vobis semper fide-
lis, gàrems, protector et defensor contra omnes nòmines vel femi-
nas, de predicto honore ut i l lum vobis faciam vobis habere et te-
nere et explotaré libere et quiete, sicut pace, sicut vestrum proprium 
alodium. E t est "sciendum" quod, propter hanc difinicionem et ab-
solutionem, dedistis mihi de bonis monasterii . L X . solidos et unum 
rocinum. 

Actum est hoc .11°. Kalendas iunii anno Domini. .M 0 .CC°.III 0 . 
S i g + n u m Raimündi Alamanni, qui hoc laudo et firmo testesque 
firmaré rogo. S i g + n u m Berengarie, matris eius. S i g + n u m Guillel
m i de Cervilione. S i g + n u m Arnaldi de Meralhis. S i g + n u m A. de 
Sans, cellararii. S i g + n u m fratris Guillelmi de Biterris. S i g + n u m 
fratris Poncii de Save. 

S i g + n u m Guillelmi de Lemovicis, qui hoc scripsit die et anno 
quo supra, cum litteris rasis et emendatis i n penúltima lineà. 

Archivo Histórico Nacional. Madrid. Perg. 267 de Santes Creus. 
NÚRIA CASAS, transcripsit. 
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17 
1202, febrèro. Barcelona. 

E l rey Don Pedró cede al abad y monasterio de Santes Creus 
unos censos de cereales en Puigcònill, Tàrrega. 

Hoc est translatum fideliter factum .1111. Kalendas januarii 
anno Domini .M.CC.X. Manifestum sit omnibus. Quod Ego Petrus, 
Dei gràcia Rex Aragone et Comes Barchinonensis, dono, laudo et 
concedo atque offeró Deo et Beate Marie de Sanctis Crucibus e t tibi 
Bernardo, abbati, et conventui eiusdem loci ob remedium anime 
mee et parentum mèorum, illas tres migeras et mediam frumenti et 
órdei censuales quas Raimundus de Anglerola dabat et faciebat mi
hi et méis pro censu de illis tribus sortibus terre, quas tenebat per 
me apüd Tarregam, i n loco vocato Podio Conil, quod censum totum 
intégriter et dominum (te?) eius prefati honoris, sicut melius habeo 
et habere debeo, dono et concedo predicto monasterio i n perpetuum 
et ut meliús dici vel intelligi potest, de meò iure et dominio i n 
suum trado dóminium et potestatem i n perpetuum ad omnem suam 
voluntatem ihde faciendam, per proprium et franchum alodium 
sine meo meorümque reteniu. Datum apud Barchinonam, mense 
februarii anno Domini .M0.CC°.TI°. 

S i g + n u m Petri, Regis Aragonum et Comitis Barchinone, qui 
hoc laudo et firmo firmareque rogo. 

+ P e t r ü s , ausonensis sacrista. S i g + n u m Bernardini. S i g + n u m Jo-
hannes de Berax, domini Regis hotarii. 

S i g + n u m Guillelmi de Corronis, domini Régis hotarii, qui hoc 
scripsit, mandato eius, mense et anno quo supra. 

Frater Arnaldus de Sanctó Ilario hoc traslatum fideliter scripsit, 
cum litteris rasis et emendatis in . V I I I I . linea, et hoc + feci. 

Archivo Histórico Nacional. Madrid. Perg. 260 de Santes Creus. 
MICAELA JAMAB, transcripsiï. 
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18 
1710, juny, 7. Santes Creus. 
E l Prior de Santes Creus, seu vacant, concedeix als seus vas

salls d'El Pont d'Armentera que puguin concertar un préstec de 
cinc-centes lliures a censal. 

Nos D. F r . Gregori Jornet, Prior President (en Sede Vacant) 
del Real Monestir de Santas Creus, y en dit nom senyor absolut de 
la vi la del Pont de Armantera, etc. Per aver se ns representat per 
part de la vila del Pont de Armantera los treballs y gastos inclòs 
ab què se troban atropellats, per lo que han tingut de assistir a 
las tropas de sa Magestat Calós tercer (que Déu guarde) y a la poca 
comoditat tenen pera perseverar en sa assistència sens gran detri
ment de dita vi la y trobar ser medi pera perseverar en ella, lo pren-
drer sich centas lliures a for de censal, suplcant nos tinguéssem a 
bé concedir los aqueix decret; per lo tant, considerant ser sos mo
tius molt justos y desitjant lo mayor consuelo y utilitat de dita uni
versitat, usant de nostra facultat y poder los concedim lo decret nos 
suplican pera prendrer a for de censal dita quantitat de sich centas 
lliuras, y pera que de ell, y nostra voluntat conste en, y fora judici 
manam despatxar las presents firmadas de nostra mà, selladas ab 
lo sello de nostre ofici y refrendadas per nostron secretari. Datum 
en. dit nostre Monestir de Santas Creus als 7 de juny de 1710. — 
F r . Gregori Jornet, Prior President de Santes Creus en Abadia Va
cant. — De manament de dit R m . P. Prior President, F r . Joseph 
Soler, secretari. ( H i ha el segell del monestir, empremtat damunt 
una hòstia i paper). 

A. B. S. C : Carpeta del segle xvra. 
F . - X . FORT i BUFILL, transcripsit. 

19 
1201, junio, 28. 

Ramon Alamany confirma al abad y monasterio de Santes Creus 
la donación efectuada al mismo monasterio por su padre Geraldo 
Alamany de la tierra de Valldossera en el término de Montagut, me-
diante el pago de 160 sueldos por dicha confïrmación. 

I n Dei nomine. Notum sit cunctiŝ  audientibus quod ego Rai-
mundus Alamannus, per me et per omnes successores meos, bona fl.de 
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et sine dolo, pro salüte animé mee et parenturn meorum, laudo, 
scedo et confirmo et diffinio, sine omni retentu, domino Deo et bea-
te Marie et tibi Bernardo, abbati monasterii de Sanctis Crucibus, et 
fratribus eiüsdem loci presentibus atque futuris, scilicet, totam illam 
vendicionem vel donacionem quam meus pater Geraldus Alamannus 
fecit monasterio de Sanctis Crucibus de il la terre de Valle Ursaria , 
que est in termini castri Montis Accuti , Cum omnibus terminis et 
affrontationibus suis et cum omnibus pertineneiis que ei pertinent 
vel pertinere debent, integriter et sine diminucione, sicut resonat 
in illo instrumento quem inde fecit predictus pater meus Geraldus 
Alamannus prefato monasterio de Sanctis Crucibus, et sicut melius 
potest dici vel intellegi ad utilitatem et profectum iam dicti monas
terii de Sanctis Crucibus, sine ullo malo ingenio et sine omni frau-
de. E t est sciendum quod propter hanc làudationem, diffinicionem 
et confirmationem quam vobis facio, dedistis mihi de bonis monas
terii, vos, iam dicti fratres de Sanctis Crucibus, . C . L X . solidos bar-
chinonenses. 

Actum est hoc . V I . Kalendas iul i i anno Domini . M ^ . C C . I 0 . S i g + 
num Raimundi Alamanni, qui hoc laudo, firmo testesque firmaré 
rogo. S i g + n u m Bertrandi de Anguera. S i g + n u m Ludovici de Sanc-
to Petro. 

S i g + n u m Guillelmi de Lemovicis, qui hoc scripsit die et anno 
quo supra. 

Archivo Histórico Nacional. Madrid. Perg. 237 de Santes Creus. 
MICAELA JAMAR, transcripsit. 

2G 
1337, novembre, 7. Barcelona. 

E l monjo fra Guil lem de Li l le t rep de l'abadessa a Valldonzella 
el cos de Guil lem de Montcada, que, havent elegit el seu enterra
ment a Santes Creus, havia estat dipositat provisionalment a V a l l 
donzella. 

I n Dei nomine, die veneris .VIII°. idus novembris ariho predic-
fó [1337]. 

Noverint universi. Quod ego Guillermus de Lilleto, monachus 
et hospitaiarius monasterii Sanctarum Crucum, procuratóf sindicüs 
et vices generalis una et in solidum cum plüribus aliis, constitutus 
a venerabilibus et religioso viro domino fratre Fràncisco, abbàte 
dicti monasterii et conventum eidem monasterii, habens plenariam 
potestatem a dictis domino abbate et conventu faciehdi àpocham 
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seu apochas de recepto, prout; de ipsa procuracione sindïcàtu é t ac-
-toria melius e tplehrus apparet per instrumentum publicum inde 
factum auctoritate Lombardi Valentini de Monte Albo, notario pu
blico per totam terram et dominacionem inlustrissimi domini regis 
Aragonie, auctoritate eiusdem tercio idus j anuari ! anno Domini Mi¬

. llesimo trecentesimo tricesimo, nomine et auctoritate dicte procura-
cionis et ex potestate a dictis domino abbate et a conventu eiusdem 
monasterii michi tradita et concessa cum testimonio unius publici 
instrumenti; confiteor et recognosco vobis venerabili et religiose 
domine Marie, Dei gràcia abbatisse monasterii sancte Marie de Va-
lledonçelle, territorii Barchinone, et conventui eiusdem monasterii, 
quod cum nobilis dominus Guillelmus de Montecatheno quondam 
dominus de Praga, qui diu est decessit in civitate Barchinone, sibi 
eligisse sepulturam suam i n dicto monasterio Sanctarum Crucum, 
et eo defuncto fuisset ordinaturn quod corpus eiusdem nobilis esset 
tumulatum i n ecclesia dicti vestri monasterii Valïisdonçelle et quod 
ipsum corpus deberet ibi permanere i n deposito pro dicto monas
terio Sanctarum Crucum restituendum ut deliberandum dicto ab-
bati et eius conventui quandoeumque àb eis vel earum nomine es-
setis requisita, ac etiam requisitus vos dicta domina abbatissa et 
conventus vester ad instantiam requisitionem meam restituistis, 
tradidistis et deliberavistis seu restituí, tradi et deliberari fecistis 
michi recipienti nomine dictorum domini abbatis et conventus pre-
dicti monastérii Sanctarum Crucum corpus seu . ossa corporis dicti 
nobilis de Monte cathenp ferendum et tumulandum apud dictum 
monasterium Sanctarum Crucum ubi ut predicitur idem nobilis 
suam elegit sepulturam, tradidistis etiam michi predicto nomine 
quodam vaxil lum de sindone virmilia cum signis dicti nobilis. E t 
etiam quasdam cohopertas equi de sindone virmilio similiter cum 
signis dicti nobilis scilicet quasdam [de va?] terram et quendam 
reatraunga equi etiam quendam clipem cum signis dicti nobilis de-
functi. E t ideo renunciando excepcioni prediçtarum rerum non ha-
bitarum et non receptarum ac corporis dicti nobilis sive vasse eius
dem non habiti et non recepti et excepcione doli et actioni i n fac
tum et omni etc. nomine et auctoritate dicte procurationis, sindicatu 
et actorie vobis dicte domine abbatisse et conventui dicti vestri mo
nasterii successoribus nobis i n eo de predictis corpore et rebus et 
de omnibus etiam questionibus et demandis quas nunc vel in futu-
r u m ex dictis causis possemus ego predicto nomine et dicti abbatis 
et conventus suc[cesui ?] quod nos et dictum nostrum monaste
r ium facere, ponere vel movere bonum et perpetuum finem et pac-
tum de ulterius non facendo stipulacione solemni vallatum i n ma-
n u scilicet et prope posse notarii infrascripti tamquem publico pro 
eum pro vobis i n eo et pro aliis etiam personis quarum interest et 
interesse potest ac poterit recipientis ac paciscentis legittimem. -

E t nichilominus i n testimonium premissorum jussi per subs-
criptum notarium fieri nobis presens publicum instrumentum. 

Preterea nominè dicti domini abbatis et dict eius conventus et 
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eius monasterii supradicti, volo et ex certa sciencia consencio quod 
quoddam publicum instrumentum quod dicitur fuit faltum (?) et in 
quo ne dicitur continctus per abbatissa et conventus dicti monas
terii Vall is Donçella fuerint confessa se habuisse et recepisse et te-
nere in dicto monasterio Sanctarum Crucum i n comanda seu depo-
sito corpus dicti nobilis sic deinde cassum et vanum irr i tum et ina-
ne et nullius valoris et pro casso et vano et irrito totaliter habeatur 
sic quod non possit nunch predicto nomine vel dicto monasterio 
Sanctarum Crucum aut abbati vel conventui eius presentibus vel 
futuris aliquid prestaré sufragium nec inferre vobis val dicto mo
nasterio aut succedentibus vobis i n eo aliquid documentum. 

Testés religiosi frater Berengarius Sa Portella, vestiarius dicti 
monasterii Sanctarum Crucum et frater Petrus Generós, Bartholo-
meus Terròs, mercator, Petrus Terròs, cives Barchinone, Àrnaldus 
Paschalis et Quillermus Perpiniani. 

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona: Llorenç de Canals, 
llig. 1, manual any 1337. 

JOSEP M. A MADUREIX, transcripsit. 



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

J . N. HILLGARTH: Una biblioteca cisterciense medieval. La Real 
(Mallorca). — "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), 
X X X I I (1959-1960), 89-191. 

L a valoración de la aportación cultural de los grandes fondos 
bibliogràficos de las fundaciones monacales ha sido un tema casi 
inédito hasta nuestros días. S u estudio, fuera de casos aislados, no 
había interesado a los historiadores, màs preocupados por su historia 
política o artística, que por su historia cultural. 

Es te trabajo interesa a nuestro monasterio por el origen de la 
fundación de este centro cisterciense y por haber utilizado Hillgarth 
como punto de referència el estudio de Domínguez S.-Bordona sobre 
la biblioteca de Santes Creus. 

Es te pequeno monasterio mallorquín, filial de Poblet, fue fun-
dado en 1239 y perduro durante siglos con el mínimo de monjes ne-
cesarios para continuar la fundación, casi siempre procedentes de 
otros grandes monasterios cistercienses. especialmente de Poblet. S u 
pequena biblioteca se salvo de los grandes desastres del siglo X I X 
y nos permite estudiaria y convertiria en un püntp de referència para 
el estudio de las de otros cehtros. Como dato cUrioso tenemos que 
recordar que el beato Ramón L l u l l vivió en este monasterio aunque 
no parece que aprovechara los fondos bibliogràficos de L a Real . 

Hillgarth ha aprovechado para su trabajo los cuatro inventarios 
antiguos de los fondos de la biblioteca que se conservan en la actua-
lidad. E l primer inventario, el de 1386, puede darnos una idea de los 
libros que se consideraban imprescindibles para una fundación, pues 
la pobreza de la fundación no hace pensar un aumento extraordinario 
de su biblioteca. L o s catàlogos posteriores, 1443, 1499 y 1502, son 
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interesaiítes para conocer su posterior desarrollo, principalmente en 
el momento de iniciar se la impresión. 

Es te trabajo permite orientarnos en u n temario de difícil y es-
casa metodologia y fuentes publicadas como es la reconstrucción de 
una biblioteca y s u posterior estudio para comprender la formación 
ihtelectual de sus monjes y sus posibles formas de influencia intelec-
tual, principalmente desde el momento que hicieron s u aparición en 
las Universidades. Hillgarth nos brinda u n trabajo perfecto y una 
buena base para posteriores investigaciones, para nosotros mucho 
màs valioso por fundamentarse, como hemos dicho, en gran parte en 
los estudiós sobre la Biblioteca de nuestro cenobio de Santes Creus. 

Juan-F . Cabestany 

FORT I COGUL, E . : Margarida de Prades.—(Episodis de la història, 
mim. 7). — (Barcelona,' 1960). 

Per bé que no és aquesta la primera vegada que la reina Marga
rida de Prades, mou la ploma d'erudits biògrafs, sí podem assegurar 
que en la última versió que de l'egrègia dama ens dóna el Sr. F o r t 
i Cogul, la veiem tan reial i definitiva que talment ens apareix com 
una figura totalment inèdita. 

I no és que els anteriors historiadors al Sr. Fort no haguessin 
muntat llurs tesis amb carència de base documental, n i que un acurat 
aparell historiogràfic, literari i crític hagués mancat a llurs empreses. 
L a raó de la diversitat d'interpretacions d'un mateix fet o d'un mateix 
persopatge depèn de tants factors imponderables que no endebades 
sobre el dit aspecte insistia tant la doctrina del malaguanyat mestre, 
el P. Zacarias Garcia Villada. 

L a Margarida de Prades que ens revela el Sr. Fort, veiem que 
és la que més s'acosta al personatge autèntic de la darrera sobirana 
de Catalunya. E l s aspectes d'aquesta vida són presentats amb una con
catenació tan natural i lògica — e l procés de formació i les íntimes 
reaccions— que sembla difícil concebre-la d'una manera diferent, fis 
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una figura profundament humana que es mou dins l'aire de la seva 
època amb una diàfana naturalitat. 

E n s atrevim a creure que pel seu autor haurà estat deliciosa la 
tasca d'escriure aquest llibre, el qual, a desgrat de subjectar-se als 
estrictes mètodes de la crítica i a la limitació que imposa les dimen
sions del text, ofereix, amb tot, el gran al·licient de rememorar una 
gratíssima figura del nostre passat que, a més de sobirana reial, fou 
per ella mateixa no menys efectiva reina d'honor, dama de beutat, 
inspiradora del món de la poesia que va rodejar-la. I , encara, prota
gonista d'un procés de situacions del més alt interès humà: donzella 
de la cort, reina, vídua novellament casada en secret i abadessa d'un 
convent. E l conjunt ofereix l'aspecte d'un meravellós retaule —el seu 
contemporani Lluís Borrassà hauria pogut plasmar-lo— on cada com
partiment comptés com a obra mestra. 

Felicitem el Sr. F o r t i Cogul. E l seu treball en homenatge a la 
gentil reina Margarida, és una bella aportació — i molt necessària— 
per a la divulgació dels fets més estimulants de la nostra història. 

I fem pròpia i voldríem que en generalitzés la seva aspiració, 
tan justa i tan patriòtica, de què e l monestir de Santes Creus," on la 
Sobirana reposa, restituís ben aviat l 'urna que conté les seves des
pulles en el lloc honorífic del seu antic emplaçament, en front del 
mausoleu de Pere el Gran. 

J . Vives i Miret 
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