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E L «MIRACULUM B E A T E VIRG1NIS 
MARIE» 

F a un quant de temps que en aquest mateix butlletí vam pu
blicar un articlet en el qual restablíem la veritable data del mira
cle de l'alliberament dels presos a Santes Creus en temps del rei 
Jaume I I el Just K L a troballa d'una versió d'aquest miracle al cò
dex 459 que, provinent de Santes Creus, és ara a l 'Arxiu Històric 
Nacional de Madrid, ens dóna oportunitat a tornar-ne a parlar, 
perquè aquesta versió és més completa que la del còdex 55 de 
Tan-agona. És a dir, la versió del còdex madrileny és completa, 
ja que l a del tarragoní fretura dunes quantes paraules finals, les 
quals aclareixen qui eren els fills del príncep, i qui era el príncep 
els fills del qual es trobaven presents a Santes Creus aquell ven
turós dia 2 d'agost de 1294. 

Aquestes poques ratlles finals anul·len la dèbÜ conjectura que 
arriscàvem d'una possible concurrència a Santes Creus de tres al 
tres germans del rei Jaume: Frederic, Pere i Violant. E l s presents 
a Santes Creus eren "els tres fills del príncep de L a Moreria". 

i . L'alliberament dels presos a Santes Creus. "Santes Creus" I , 
(1959) PP- 389-39L 
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L'encís d'aquesta relació miraculosa, que ens ha pervingut per 
les dues versions llatines dels còdexs de Tarragona i de Madrid, 
ens mena a divulgar la segona d'elles, que ens permetrà corregir 
algunes diferències que apareixen confrontant-la amb la díviúgada 
per López de Toro?, i que manifestament són lectures defectuoses 
en algunes d'elles. L a nostra traducció catalana, probablement, no 
tindrà la qualitat i galania literària amb què el nostre predecessor 
va adornar la seva castellana; nosaltres més aviat aspirem 
divulgació estrictament literal en la qual potser algun lector es 
trobarà més ben servit ia que altrament no cal afegir res al do
cument per a encomanar-li encís, ni interès. 

Vet ací, doncs, la nostra traducció seguint el manuscrit de 
Madrid 3 : 

"Miracle de la Benaurada Verge Maria 

Una vegada lïHustre rei Jaume, l'onzè d'Aragó, en el tercer 
any del seu regnat, tot allimvant-se de Barcelona féu el seu camí 
vers el monestir de Santes Creus, E l rei tenia encadenats sis ho
mes que havien pertanyut a la seva cort, els quals féu seguir cap 
al monestir i a tres dels quals es proposava condemnar a la forca 
a ia ciutat de Lleida, segons que els mateixos curials reials deien 
als monjos del monestir. 

Veient-se aquells homes, constrets pel lligam de la cadena, po
sats en perill de mort, gemegant amb mots de plor, i rajant les 
llurs llàgrimes cara avall devotament invocaren la reina del Cel 
i Mare del Senyor, i li demanaren la seva misericòrdia, que mai 
no és negada als qui la invoquen. I , trobant-se lligats en una cam
bra del cenobi esmentat, en sortiren per l'ajut de la gloriosa Ver
ge, a desgrat que, veint-ho molts, ningú no els ho impedí, i adre~ 
çant-se a l'església de la sacratíssima Verge, lligats de peus i ar-
gollats amb una cadena al coll, hi entraren lliurement. I , lamen
tant-se, arribaren fins a les escales de l'altar de la Mare del Se
nyor, tot invocant-la; li digueren: 

2. LÓPEZ DE TORO, JOSÉ: Un milagro en Santos Creus (4 de Agosto 
de 1294). "Butlletí Arqueològic" (1935) pp. 119-121. 

3. F f . , 143-144 de la íoliació de la còpia fotogràfica de què ens ser
vim, feta a base de la microfílmica de l ' A B S C . 
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— O font de pietat i mare de Misericòrdia, ajut dels desgra
ciats, que en aquest lloc sou alabada i beneïda per tants: ajudeu-
nos en la nostra desgràcia ja que en tenim tan gran necessitat 
Els breus dies nostres s'acabaran de seguida si Vós no ens des¬
lliureu—. 

Mentre deien això, les llàgrimes els fluïen i els rajaven cara 
avall, i agenollats, tenien el pensament consternat ple d'amargor. 

I dreçant-se al cap de pocs moments, de sobte es despreta-
gué la cadena que els junyia els caps, a la presència dels monjos 
i dels Uecs, de manera que un d'ells va dir: 

—Ara sé certament per què hem estat deslliurats—. 
I els altres, desllígats, esguardant la cadena que amb l'argolla 

amb què es cloïa romania a terra, digueren, tot plorant: 
—Gràcies a Déu, pels mèrits de la benaurada Verge Maria 

hem estat deslliurats—. 
Els quals pujant el darrer graó de l'altar de Nostra Senyora, 

flectant els genolls, plorant copiosament, nó rner.vs besaven terra, 
i encara amb mots exultants alabaven la Verge gloriosa fent-li 
innumerables accions de gràcies perquè tan misericordiosament 
s'havia dignat lliurar-los de tan gran tribulació. 

Llavors el subsagristà, —a presència del qual el Senyor amb 
un tan gran i tan admirable miracle, per la intercessió de la seva 
benigníssirna Mare s'havia dignat deslliurar-los de les cadenes-
content en gran manera, collí de terra la cadena i les argolles del 
coll dels captius i els posà damunt l'altar, i, finalment, fou 
encesa la llàntia d'enfront a honor de la benaurada Verge i, per 
manifestació d'un tan gran miracle, foren tocades les campanes. 

Amb motiu d'un tan insòlit tritlleig acudí tothom i es féu 
una gran congregació de gent a l'església, i , anunciat el miracle 
al rei, per tal de comprovar-lo, aquest anà a la basílica de Santa 
Maria. I perquè la incredulitat i la malícia sempre domina l'ho¬
me, a fi que les coses fetes amb intervenció divina es demostrin 
més clarament, va veure la cadena i les argolles de coll i tot ho 
examinà, tocà i palpà; totes les quals coses trobà senceres i veri
tablement íntegres sense estar trencades per enlloc. Les quals ca
denes foren penjades davant l'altar de la benaurada Verge, en 
memòria d'un tan gran miracle a la presència i esguard de tots. 
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Totes les quals coses succeïren per la clemència de la benau
rada Maria en l'esmentat cenobi de Santes Creus, l'any 1294 del 
naixement del Senyor, el día 2 d?agost, l'endemà de sant Pere ad 
Vincula, presents molts religiosos i l'il·lustríssim senyor rei Jaume 
esmentat, i tres fills del príncep de la Moreria que ílavors l'acom
panyaven, amb altres seglarsi el nom dels quals és: Teodosi (el. cog
nom en blanc), Ramon Berenguer i altres nombrosos nobles que 
lloaven ia Verge Maria. A la qual, amb el Pare, el F i l l i l'Esperit 
Sant és honor i glòria pels segles dels segles. Amén". 

APÈNDIX 

E n el text llatí, que transcrivim del còdex madrileny, assenya
larem les divergències més notables amb el text publicat per Ló
pez de Torp, amb el qual, en general, coincideix. No s'han tingut 
en compte diferències com els diftongs oe i ae per e; els dígrafs th 
per t, i altres de semblants; com tampoc els números que de ve
gades en l'una versió van expressats amb xifres, i a l'altra amb 
mots. 

"MIRACULUM B E A T E VIRGINIS MARIE 

Quadam vice Il·lustris Rex Jacobus Aragonie undecimus, anno 
tercio sui regni, recedens a civitate Barchinone, iter suum direxit 
apud cenobium Sanetarum Crucüm, qui (a) tenebat in vinculis 
unius cathene sex homines olim eius curiam sequentes quos ad mo-
nasterium secum adduxit, proponens tres iilorum in civitate Ilerde 
suspendio condempnare, secundum quod homines eiusdem curie 
Prefati monasterii fratribus referebant. Videntes autem predicti 
homines qui unius cathene vinculo tenebantur se in mortis periculo 
constitutos Matrem (b) Domini Reginam (c) celi gementes cum 
vocibus invocarunt ac devotissime lacrimis per eorum genas fiW 
tibus e i - misencordiam quam nunquam petentibus se denegat 
oSularunt E t ^ 

rrmis videntibul ! ^ ^ L · ^ ^ ' i ^ < ^ ^ a & ^ Y^Jbí 

ta collí, c a ^ ï a T S i t ^ f f a t i s ingrediuntur E t 7 1 ™ ad 
eradum attïïte S a S Domin! S e S S m f e S r t invocantes eam 
tt Sntes0fS&tato ef S m t o S e rniserorum Sa-
trixTque in hoc loco a pluribus benediceris et laudaris, adiuva nos 
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mlseros in tanta necessitate constitutos. Paucitas enim dierum nos-
trorum (f) finietur brevi nisi tu (g) líberes nos. Talia autem, ipsis 
dicentibus defluentibus per eorum facies lacrimis ac flexis genibus 
pre amaritudine animi consternat! sunt mente. E t panio post se 
erigentes cathena repente presentibus monachis et laycis cecidit 
Jiberati sumus, et alii solutos se conspicientes cathenam que cum 
ïiberati sumus, et aiiisolutos se. conspicientes cathenam que cum 
cathenato quo claudebatur, ad terram iacentem lacrimando dixe-
r.unt: Gracias Deo meritis beate Marie ïiberati sumus. Qui ascen-
dentes ad gradum superiorem altaris domine nostre flectendo ge-
nua et afundendo lacrimias non mínus (i) pavimentum oscuiaban-
tur et exsalientes insuper voces laudabant Virginem gloriosam, 
agendo ei acciones quamplurimas graciarum quare eos de tanta 
tribuiacione et periculo dignat* est misericorditer liberare. Subsa-
erista (i) autem in; cuius eonsoectu tantum tamaue admirabile mi-
raculum Dominús per suam benignissimam Matremeos de inís 
vinculis dignatus est erippre sumSere letus cathenam et vmcula 
colli captivorum suscipiens posuit súper altare Accensumqup (k) 
denique est l Z e r r e c L (1) ad honorem beate V i r S s et ad ma-
nlfestadonemtenti miraculi p u S m est ï d tam insoSam wl-
sacionem c o n v e ^ fitdecursus turbe ( £ ) ad ecrLesiam-
reei demnciatur o S a T v W e r m S t o m a d t e i ü c a ™ t e 
S e a S aSt E t am S e m ï e ^ r S t 

bent, vidit cathenam et vincula colli cum cathenato observato te-
tieit et palpavit que omnia sincera et vere integra reperit, què 
cathene ante altare beate. Virginis in memoriam tenti miraculi om-
nibus presentibus et videntibus suspenduntur. Actum est hoc per 
beate Marie clernenciam in cenobio predicto Sanetarum Crueum, 
anno a nativitate Domini .M'°. CG°. X C . 1111°, quarto nonas (q) 
aususti in crastinum (r) ad vincula sancti Petri, presentibus multis 
religiosis cum illustrissimo rege Jacobo prelibato et tribus filils 
principis (s) de la Morarla, quos nunc tempori ducebat, cum secu-
laribus quòrum nomine sunt hec: Teodosius (un espai en blanc, 
per a 'un mot sol), Raymundus Berengarii et alii quamplures no-
biles laudantes Virginem Mariam. Cui cum Patre et Filio et Spiritu 
Sancto est honor et glòria in secula seculorum. Amen." 

(a) A la versió de López de Toro: quia. (b) Matri. (c) Regina, (d) 
Sed. (e) tum. (f) meorum. (g) insitu. (n) nec. (i) Minos. (j) Susacrista. 
(k) Accensimi. (1) vectis, (m) urbe. (n) hominem. (o) nmque hüs di-
vmitus fuerit. (p) tum- (q) mensis. (r) quastinum. (s)... (D'ací enda, 
vant està segat el full del còdex de Tarragona d'on transcriví López 
de Toro). 

A . SELVAU 



PER QUÈ PERE E L GRAN FOU 
ENTERRAT A SANTES CREUS 

I NO A PORLET 

Més d una vegada ha estat plantejat en lletres de motllo el sug
gestiu enigma per què el fijl de Jaume I el Conqueridor preterí és, 
ser enterrat a Poblet i en fou al monestir de Santes Creus. Més ben 
dit: el desviament de Pere el Gran, que no volgué ésser enterrat 
a Poblet, ha suscitat un interrogant al qual fins ara, que sapiguem, 
ningú no ha donat una resposta satisfactòria. 

E n aquesta breu nota no tenim la pretensió de donaria. Però 
sí que creiem curiosa la publicació duna explicació domèstica que 
un historiador de fa ben bé cinc centúries i mitja ja va recollir per 
a satisfer el mateix problema. Aquest historiador fou fra Bernat Ma-
llol, monjo, notari i arxiver de Santes Creus a les darreries del se
gle xiv i a les primeries del xv. E n el seu preciós Compendi (còdex 
459 de l'Arxiu Històric Nacional de Madrid) dedica una part de la 
seva obra, la tercera, a recollir els privilegis de la casa: els papals 
o eclesiàstics, i els reials o civils. Entre aquests segonsi al capítol X I , 
ens fa saber aquesta prometedora rúbrica, que traduïm: 

Privilegi del mateix senyor rei Jaume l en el qual mana 
enterrar el seu fill senyor infant Pere en el monestir de 
Santes Creus. 

E l text del capítol és breu i substanciós, concret, i , tan interes
sant, que no ens podem estar de traduir al peu de la lletra. Diu: 
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El mateix senyor rei Jaume 1 per mor de la devoció que 
tenia envers el monestir de Santes Creus, elegí que el seu, 
fill senyor infant Pere, que es devia a la reial potestat, fos 
enterrat a l'esmentat monestir i no en un altre Hoc, tal 
com clarament s'esmenta en el seu privilegi donat a Bar
celona el dia sis dels idus —dia 10 del compte actual—, 
de juliol de l'any del senyor 1252. 

I , comenta fra Mallol: 

El motiu que induí l'esmentat senyor rei, segons vaig sen
tir contar als vells, fou aquest; El senyor infant, a causa 
de l'odi i malvolença que tenia contra un seu germà il·le
gítim, el va assassinar, de la qual mort l'esmentat senyor 
rei justament, irat, tingué per avorrit l'infant Pere a l'en
sems que el foragità de pau i treva; de, tal manera que 
ningú no gosava donarJi cap, mena de consell i favor; sola¬
ment d'una manera secreta i d'amagat era subvingut per 
l'abat i convent del citat monestir de Santes Creus, al qual 
infant socorrien d'acord amb llur possibilitat en les seves 
necessitats. 

Finalment, un dia et senyor rei anà al dit monestir 
i degut a precs i sol·licitud de l'abat i comunitat que, age
nollats als peus del mateix senyor rei li pregaven i Sol·lici
taven com a favor molt assenyalat que perdonés el crim 
al seu propi fill, el predit senyor infant Pere; el rei el per
donà i conseqüentment el tingué, com a fill i hereu. 

I en senyal d'una tan considerable mercè feta a ell 
per la intercessió de l'abat i comunitat, a fi que se'n tin
gués memòria en eh temps veniders perpètuament, vol
gué, i ordenà ésser enterrat a l'esmentat monestir de 
Santes Creus, tal com hi és sepultat i honoríficament 

l tumulat. _ : 

E U F E M I À F O R T I C O G U L 



SANTES CREUS I E L R E I MARTÍ 

E i darrer monarca de ia dinastia catalana, Martí I , mantingué 
molt bones relacions amb Santes Creus. No sembla versemblant 
que pel juliol de 1395 hagués estat al monestir com ha estat divul
gat 1 perquè no ho és que es mogués de Sicília on anà en 1392 2 

i d'on no tornà fins que la mort del seu germà Joan I el féu el seu 
successor a la corona, i en el seu viatge de retorn no arribà a Bar
celona fins a les darreries de maig de 1397 3. Però consta que de 
seguida d'arribat demostrà per via de fets la seva estima al mones
tir de, Santes Creus, confirmant ben aviat tots els privilegis reials 
que gaudia4 i concedint aquell mateix any l'abadia del monestir 
de Valldigna, filial del nostre, ai monjo santescreuí fra Lluís Rull, 
que era el seu vice-capellà O; lloctinent de capellà major de la ca
pella reial 5 . 

1. PALOMEE. JOSEP: Siluetes de Santes Creus. (Barcelona, 1927). 
p. 135, i els que l'han seguit. 

2. ZURITA: Anales. I I , p. 404/ . 
3. E l dia 26 era encara a Badalona (A.C.A. Reg. 2169, f. I2v.); 

l'endemà ja era a Barcelona (A.C.A. Reg. 2167. f. 38V.). Vegeu: GIRONA 
LLAGOSTERA, D A N I E L : Itinerari del rei en Martí (1396-1402), i (1403¬
1410). "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans". IV, 1911-J912. (Barce
lona, 1913). pp. 81-184; i : V ; 1913,1914, (Barcelona, 1015), pp. •uç-6'yt, 
on poden contrastar-se aquests i molts altres dels documents que esmen
tem. Igualment alguna referència documental escau a l'obra del mateix 
autor: Epistolari del rei En Mdrtí d'Aragó, 1396-1410, "Revista de l'As
sociació Artística Arqueològica Barcelonesa". V I , (1909,1913), pp 187¬
198, i 283-309. 

4. "Privilegia Monasterii confirmata fuerunt per Martinum regem 
de anno 1397". (DOMINGO: Compendium, manuscrit de la Biblioteca Pro
vincial de Tarragona, núm. 166, lib. I I I , cap. 55). 

5. PASQUAL, JAUME: Sacra Cathalònie Antiquitatis MonUmenta, 
manuscrit de la Biblioteca de Catalunya, núm. 729, IX , p. 609. 
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Amb la promoció de fra Lluís Rull a l'abadia de Valldigna 
ocupà la lloetinència de capellà major un altre monjo insigne que 
ja trobem amb el rei tot de seguida d'arribat aquest a les terres 
catalanes: era fra Bernat Dalmau, el qual manà lliurar un calze 
d'or amb la seva patena, i que a 23 de maig de 1397 ja estava al 
servei de la capella major del r e i 6 . E l rei Martí tingué en espe
cial estima fra Bernat Dalmau, al qual encomanà comissions de 
vegades delicades, com la que des de Saragossa recomanava als 
Diputats del General en carta de 111 de desembre d'aquell ma
teix any7 i l'encàrrec que a 4 de marc de 1398 íeualment des de 
Saragossa, feia a fra Bernat Dalmau de recollir dels mateixos Di
putats algunes relíquies aue tenien dipositades procedents de la 
capella del difunt rei Joan, com dues espines de la corona de Je-
sucrist una pinta de la Mare de Déu i et brac de Sant Tordi per 
a la aúal recollida concedeix facultats amplíssimes per a stórar re 
buts i donar earanties "axi lareament e bastant com fer se nuxa 
e los dits deoputats volran e Nòs poríem fer si personalment hi 
C VJa U l l o U C | J J L J U . t rtta V " ST x c " * O Í J^^í OKJUtXlUldlL· 1 1 1 

érem- car Nòs ab la rjrèsent haven les dites sninps é ninra e bras 
per rebudes tantost que sien en poder vostre..'.*''. 

Un any més tard el rei encara era a Saragossa i desitjant que 
la festa de la Immaculada tingués tot el relleu, a 25 de novembre 
de 1399 escrivia al bisbe i al capítol de la seu de Barcelona que 
enviava trasllat de l'ordenació que era celebrada cada any al palau 
reial major, la qual els era trmesa pel seu capellà major Bernat 
Dalmau 9. 

E l càrrec de capellà major dels reis era propi de l'abat de San
tes Creus, però aquest ordinàriament no l'exercia personalment 
sinó en les grans solemnitats i altres ocasions, sempre excepcionals. 
Per a complir aquest ofici tan honrós, l'abat i monestir de Santes 
Creus nomenava dos monjos. Coneixem que conjuntament amb fra 
Bernat Dalmau servia la capella reial fra Jaume Seguí, escriptor 
de llibres, el qual precisament per al rei Martí sabem que en 1400 

6. A .CA. Reg. 1051, f. 112. A.M.R. 
7. A .CA, Reg. 1242, f. 190V. 
8. A .CA. Reg. 2240, f. 58. 
9. A .CA. Reg, 2243, f. 33V. 
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havia copiat el llibre Instítutiones monachorumf». Probablement 
aquest fra Jaume Seguí és l'escrivent que: copiava per al rei el 
Martirologi, i que des de Mequinença 111 d'abril de 1400 reclama 
que sigui, escriptor i manuscrit, a Tarragona per Pasqua 1 1. 

Probablement al seu retorn d'Aragó, en trobar.se: a les terres 
tarragonines, fou quan Martí I confirmà al monestir de Santes 
Creus totes les jurisdiccions que pertanyien a aquest. No 
consta concretament la data; però sí que aquest amplíssim privi
legi és de l'any 1400, la qual cosa dóna versemblança que: fos ator
gat entre els dies 13 d'abril que el rei ja era a Tarragona 1 2 i el 19 
que ja era a Torredembarra13. A 26 de gener de 1402, i des de Sa
ragossa, el rei confirmava a favor de Santes Creus la sentència dic
tada per Jaume Brenya sobre la jurisdicció de la Plana del Con
tent, al terme de Puigtinyós, que li havia estat discutida 1 4. 

E l rei Martí tenia en gran predicament i estima, com anem 
veient, el monestir de Santes Creus i els seus monjos, particular
ment el seu capellà fra Dalmau. Sembla que. a la tardor del 1401 
arribaren al rei algunes confidències de les irregularitats que suc
ceïen a la seva capella del palau reial major de. Barcelona, per la 
mala administració i vida poc honesta de l'arxiprest; a fi de provi-
denciar sobre aquest afer, des de la localitat valenciana d'Altura, 
el dia 27 de setembre de 1401 escrivia confidencialment a fra Dal
mau que en fes una àmplia investigació amb tota discreció — "pren-
gats en scrits plena informació e presa així secretament com po-
rets" i que la hi enviï closa i segellada per tal de resoldre allò 
que fos convenient 1 5 E l prestigi però no era exclusiu de fra Dal
mau ja que també el disfrutaven altrès monjos i fins esdevenia la 
tònica general del monestirj com l'estima tampoc no cr»3- solament 
del rei ouix que la compartia igualment la reina auan intervenint 
en la qüestió delicadíssima dels mals usos a Catalunya,'recomanava 
l'abat de Santes Creus al papa, tot fent un elogiós esment de l'abat 

io. A;CA. Reg. 2243, f- 7™. 
n . A .CA. Reg. 2241, f. 51V. 
12. A .CA. Reg. 2241, f. 53V. 
13. A .CA. Reg. 2173, f- 80. 
14. DOMINGO: Compendiem, I I , cap. 93. 
15. A .CA. Reg. 2244, f. 77-

http://trobar.se
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Porta que aleshores regia el cenobi i e . Així també el rei interessa 
el veguer de Barcelona que un dels filis de Xeramuntants sigui en
viat per monjo al monestir de Santes Creus, segons carta datada 
al monestir de Vall de Crist el 6 de juny de 1403 i adreçada a 
l'esmentat veguer". 

L'any 1404 moria a Santes Creus l'abat Andreu Porta. Fins 
ara no consta exactament la data de la seva mort, però coneixem 
que a 14 de març encara vivia 1 8 i , certament, aquesta documen
tada coneixença anul·la la pretesa existència d'un abat Gener ac
ceptat pels tractadistes com exercint l'abadia de Santes Creus en
tre els anys 1402-1404. E l dia 2 de iuliol d'aauell mateix anv nerò 
ja havia de fer dies que l'abat Porta havia traspassat. És d'aquesta 
data un document reial adreçat al orior i convent de Santes Creus 
seu vacant aquietanMos sobre la designació de lloctinent de ca
pellà major vacant per la promoció de fra Bernat Dalmau a laba-
dia designació oue a Santes Creus tpmerer, m,e rrcaimifi* P n nr>r 
sona no monio del monestir i sobre aruest -rfer el li Martí e í 
informa que no ha d'acceptar "per lochtinent' de capellà maio- de 
la dita nostra capell- sinó^ aquell monge d'aquex monastir que 
vosaltres volrets e elesirets- confi-nts de v o s a W oue «era tal 
que'ns en deurem e porem rahonabïement contentar 1»''. " 

L'abat Bernat Dalmau, en aquesta data encara no devia haver 
pres possessió de l'abadia, potser perquè encara no havia rebut les 
butlles papals de la seva promoció. Aquestes butlles foren agen-
ciades i enviades pel propi rei al nou abat el 26 d'octubre20. 

16. AJC.A. Reg. 2354, f. 16. 
17. A.C-À. Reg. 2346, f. 47v. 
18. MADUREIX MARIMON, JOSEP MARIA: Notes sobre dos retaules de 

l'altar màjm de Santes Creus. "Meraorias del Arcliivo Bibliogràfico de 
Santes Creus" (1947-1953), p. 60. 

19. A . C A . Reg. 2247, f. gov. 
20. "Lo rey. Honrat abat. Per lo portador de la present havem rebu

des ies bolles de la provisió que'l Sant. Pare ha feta en vós a nostra ins
tància e supplicació," de l'abadia d'aq-uex monestir: les quals bolles vos 
trametem creents qúe aquesta provisió" serà plascent a Deus e útil al dit 
monestir. Dada en València sots nostre segell secret a .XXVÏ. dies d'oc-
tiibre del anv M.CCCC.TIIÏ —Rex Martinus — Dirisritur Bernardo Dal-
marii abbati monasterii Sanetarum Crucum - Dominus Rex mandavit 
nuhiJobanni de T u M a » . T c X Reg. 2248, f. 65: 
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Amb el nou abat no podien refredar-se les cordials relacions 
entre el rei i Santes Creus. Prova de la dilecció especial del rei al 
monestir seria la coneguda carta que Martí I adreçà al col·lector 
del subsidi eclesiàstic perquè havia anat a Santes Creus a practi
car la col·lectarà i havia vexat, i , deia el rei a Francesc de Blanes, 
col·lector: "car axí com v6s.no. ignorats lo dit monestir es stai: fun¬
dat per nostres predecessors e mantengut e deffés per ells e per 
Nòs tots temps e no li falríau per res'en sa justícia e favor 2 1" E l 
document és datat a Barcelona el 29 de gener de 1405. 

E I dia 26 de juliol el rei convocava l'abat Bernat Dalmau a les 
Corts de Ferpinyà per al dia 30 de setembre del mateix 1405 2 2; 
però sembla que no. hi anà l'abat, perquè el darrer dia d'aquell 
any l'abat reunia la comunitat al capítol del monestir- i davant no
tari, que era el de Valls, Guillem Miralles, nomenaren procuradors, 
ecònoms, síndics i actor de l'abat i monestir de Santes Creus, en 
aquelles Corts perpinyaneses, els monjos fra Domènec Vinader 
i fra Pere Serraxó, aquest darrer lloctinent de capellà major reial, 
els quals el dia 20 de gener següent presentaren l'escriptura nota
rial de la seva procura davant Pere de Berga, auditor de la cúria 
reial a Perpinyà 2 3. Qui romangué a les sessions de les Corts foü 
principalment fra Pere Serraxó, el qual veiem actuar a l'esmentada 
ciutat de Perpinyà i després a Sant Cugat del Vallès, on les Corts 
foren transferides24. A Sant Cugat del Vallès, amb tot, també ac
tuà a les Corts ei propi abat Bernat Dalmau 2 5 . 

E n la seva, estada a València a les darreries d'aquest 1406 
i any següent 1407 el rei Martí volgué ésser servit per monjos de 
Santes Creus. E l dia 15 de gener del darrer any esmentat el rei. 
manà cridar fra Joan Esteve, monjo, del monestir, per a escolà de 
la seva reial capella 2 6, el qual al cap d'un any i pocs mesos ja era 
nomenat lloctinent de capellà major seu. Conjuntament amb fra 
Joan Esteve el servia fra Joan Catà, com a capellà, el qual a 28 

23. Cortes, V , p. 25 . 
24. Cortes, V, p. 46. 68 i 73. • 
25. Cortes, V, p. 90. 
26. A.Ç.A Reg. 4SI2. pròv. A.M.R. 

http://v6s.no
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de gener de 1407 envià al bisbe de Barcelona amb un Psaltiri per 
tat que l'esmentat bisbe el fes il·luminar pel seu il·luminador27. 

Tomat, però el rei a Barcelona, volgué ésser servit per l'abat, 
el qual trobem present a les seves funcions de capellà major a les 
darreries de 1407 i primeries de 1408. A Barcelona l'abat Dalmau 
assistí a la memorable festa de la primera pedra del convent de 
Ceïestins el 22 de febrer de 1408 2 8. 

A mitjans d'aquest any 1408 es notà activitat en les Corts que, 
per diversos motius, però principalment pel viatge del rei a terres 
de València, havien estat prorrogades moltes vegades. Trobem que 
l'abat Dalmau hi intervé activament i personal a Sant Cugat del 
Vallès i al monestir dels Framenors de Barcelona 2 9. L a presència 
de fra Bernat Dalmau és constant a les sessions de les Corts tot 
aquell juliol i agost fins que el dia 18 el rei, en nom seu l'envià 
al bateig del fill del Comte d'Urgell 3». Durant l'absència de l'abat, 
però, continuà a les tasques parlamentàries el procurador de l'abat 
Dalmau, que nomenà per a aquesta procuradoria, fra Joan Alanyà, 
monjo de Santes Creus el qual a 21 d'agost ja trobem present a 
les sessions^ i hi persevera permanentment fins que a 10 de se
tembre ja hi tornava a actuar personalment l'abat Dalmau. Aques
ta actuació de l'abat Dalmau és d'una constància i perseverança 
exemplars; dia rera dia el seu nom ve esmentat en les sessions; d 
dia 26 de setembre és proposat per a una ambaixada Sicília 3 2 

però, com que aquesta comanda no prosperà, l'endemà i dies se
güents el nom Ó.Q ixo. Dalmau ve continuat a les sessions parlamen
tàries d'una manera ininterrompuda durant la resta d'aquell 1408 
i tot l'any 1409 fins a primers de novembre33. 

Esdevé, doncs, pura, fantasia que hagi estat dit que Bernat 
Dalmau fou present a les exèquies del rei Martí de Sicília, fill de 

27. A .CA. Reg. 2249. f. 169V. 
28. A .CA. Reg. 4S12, prov. A.M.R. 
29. Cortes, v. pp. 166, 177 i seg. 
30 A .CA. Reg. 2251, f. 94. 
31. Cortes, v. p. 249. 
32. Cortes, V, p. 313, 
33. Cortes, V, passim; V I , passim; i X V , passim. 
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Aquesta relació, doncs, anava junt amb altres relacions sobre 
la fundació i altres notícies dels diversos monestirs cistercencs ca
talans. Té escàs interès històric, i, en conseqüència, al nostre ob
jecte d'ara. F a una traducció una mica Biure de la llegenda fixada 
en llatí per fra Bernat Mallol al segle xiv que no s'està d'utititzar 
i de citar com un libro muy antigo (sic) hecho por un padre de 
la casa llamado fray Bernatdo Mallol. 

No transcriurem aquest llarg text pel motiu que hem dit, pe
rò que altrament ofereix prou suggestió pels possibles elements 
valorables en la versió, força detallada, d'una de les llegendes més 
albirables de la historiografia de Catalunya. Només direm que, 
a la nostra manera de veure, aquesta versió, indatada com hem 
registrat, ha d'ésser atribuïble al segle xvt, o a les primeries del 
disset, a Lot estirar. Està redactada en castellà; però el seu llen
guatge és fortament influït per un altre parlar peninsular, la qual 
circumstància ens fa sospitar un possible interès per al lingüista. 

Amb tot no escau ací transcriure aquesta relació perquè, his
tòricament, no aporta novetats considerables al nostre objecte. 
Tota la relació és d'una mateixa mà, de lletra menuda, i molt en
tenedora, a desgrat que. l'escriptura sigui una mica atapeïda. 

Segueix una altra sèrie de notes encapçalades amb la rúbrica: 

Fundación del monasterio de Valldaura y Santos Cruzes. 

Malgrat el títol castellà, totes les notes són redactades o en 
català, majoritàriament, o en llatí, més rarament, en les nou pla
nes en quart, també totes manuscrites d'una mateixa persona,. lle
vat una notícia afegida al final, en llatí, i d'altra mà. És un text 
abundós de notícies curioses sobre ïa fundació del monestir, so
bre la capellania major, sobre el nobiliari funeral, sobre personat
ges de la casa. Segueix una relació de dates fundacíonals de di
versos monestirs. I un abadiologi, igualment ric en precisions no
minals i cronològiques. Per una referència en parlar de l'abat Car-
nicer —nunc vivens— el podem datar dels primers anys del. se
gle xvn. E l reproduïm íntegrament. 

Les planes que segueixen són de format més reduït. Van en
capçalades pels mots: 
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Sanctes Creus 

i descriuen una mena d'itinerari dels enterrament; del monestir, 
que comprèn 11 planes amb nombroses transcripcions dels textos 
de les laudes sepulcrals i dels altres rètols que hi havia en els 
túmuls. Incorporem, intercalant-los on escau, altres cinc planes, en
carade tamany més reduït, contenint exclusivament epitafis, i un 
gran full amb els dissenys dels enterraments reials de Pere el 
Gran, de Jaume el Just i Blanca d'Anjou, de l'abat Ferrera, dels 
Montcades, de Roger de Llúria, de Margarida de: Prades (?), i dels 
escuts flordelisats i barrats del doble enterrament reial L a seva 
redacció la jutgem bastant anterior a la dels textos que hem es
mentat abans. Reproduïm l'itinerari i n'excusem algun epitafi, 
com diem a les notes. - ----¬

Per via de nota formulem aclariments, suggeriments, o il·lus
tracions complementàries als textos reproduïts en els quals rara¬
ment afegim altra cosa que la regularització dels signes de pun
tuació. 

Hem d'agrair a • l'esmentat doctor Sanabre la generositat de la 
seva comunicació que permet posar a l'abast dels estudiosos una 
pila de concrecions sobre el nostre monestir; concrecions fins ara 
no divulgades i alguna de les quals probablement no hauria estat 
mai coneguda sense la troballa d'aquest manuscrit. 

E . F O R T I C O G U L 
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N O T I C I E S HISTÒRIQUES 

FUNDACIÓN D E L MONASTEBIO DE VALLDAURA Y 

SANTAS ÇRUCES (Sffi) . 

Lo monestir de Valldaura se fundà lo any 1152, com se anios-
tra en la donació de la sal de Cardona^ que féu don Ramon de 
Cardona y la Comtessa don* Guilleuma y Ramon Folch. Està la 
carta en lo sac: de Puigmoltó, terme de Rodenyà. Fonc fund.it lo 
dit monastir de Valldaura regint la Església papa Eugeni tercer, 
deixeble del pare sant Bernat y vivint també lo dit pare sant 
Bernat. 

Don Albert de Castellví Uu la donació del Camp de Creus 
al monastir. Lo qual era senyor del Albà. 

Lo montastir de Santes Creus se fundà en lo any 11602. 
Lo monastir de, Poblet se fundà en lo any 1153. 
E n lo any 1160 estava encara lo convent en Valldaura y en 

lo any 1163 estava ja en Santes Creus y lo any 1167 encara era 
fra Pere Abat de Valldaura. E n lo any 1173 ja entrava en Santes 
Creus. Als 8 de agost del any 1160 encara estava lo convent en 
Valldaura com consta per la donació feta per lo senyor bisbe y 
Capítol de Barcelona. 

ADNOTACIONS 

Lo Abat de Santes Creus no sols se intitula capellà major de 
la Majestat com consta per moltes cartes reals, y en particular per 
una carta del rei en Martí enviada al prior y convent de Santes 
Creus dels 20 de maig 1404 en la qual diu de esta manera: 

Nostres predecessors de gloriosa memòria reis de Aragó 
han dotat aquex monastir de privilegis y gràcies infinides, y entre 

1. La donació de la sal de Cardona, naturalment, no pot ésser 
considerada data fundacional del monestir. 

2. Naturalment, es refereix, no a la fundació canònica del mo
nestir de Santes Creus, que no fou sinó el continuador del de Vall
daura, sinó al començament dels títols de propietat que facilitaren 
el traspàs del monestir de Valldaura a Santes Creus. 

http://fund.it


299 

los altres que lo Abat qualsevol que sia de aqueix monastir és y 
ha de ésser Conceller y Capellà major nostre y tenir les nostres 
.santes Relíquies. 

Los R E I S , BARONS, CAVALLERS Y ALTRES MOLTES PERSONES 

ESTAN SEPULTATS EN L O PRESENT MONASTIR DE SANCTES C R E U S . 

Primerament lo senyor Réí en Pere, 3 ut patet 
Lo senyor Rei en Jaume 4, ut patet. 
L a reina dona Blanca 5 , ut pateb 
L a reina dona Margarida V ut patet. 
Arnal de Sagarriga anno 27 regni Ludovici iunioris. 
Don Gasto de Montcada, comte de Biarn, senyor de Mont

cada y Castellvel lo any 1271. 
Don Ramon de Montcada, senyor de Fraga y dona Teresa de 

Montcada muller sua lo any 1286. 
Don Guillem de Montcada, fill de don Ramon. 
Don Ramon y don Guillem de Montcada, que moriren en la 

conquista de Mallorca; foren aportats en lo any 1229. 
Don Ramon que morí en lo any 1286 posà en lo seu testa

ment la clàusula: Insuper eligo sepulturam meam in monasterio 
Sanetarum Crucum, ubi apud nobiles patres et genus meum se
pultura ibidem volo et cupio ac precipio honorifice fumulari. 

Don Ferrando abat de Montaragon lo any 1285. 
Don Ramon de Fenollar lo any 1297. 
Petrus de Santominato 7 qui anno 1215 fuit dominus Montis 

Cateni. 
M.° Pere Çalbà, lo any 1249. 
Miquel Desmos, lo any 1255. 
Poncio de Queralt. 
Don Guillem de Josa y don Ramon de Josa lo any 1275. 

3. Pere el Gran. 
4. Jaume el Just. 
5. Blanca d'Anjou, esposa de Jaume el Just. 
6. Margarida de Prades, esposa de Martí l'Humà i, després 

d'enviduada, abadessa de Bonrepòs. 
7. Pere de Sentmenat. 
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M.° Bernat de Sarrià, thresorer del senyor Rei en Jaume lo 
auy 1295. 

Don Berenguer de Cabrera y sa muller lo any 128SV 
E n Pere Cervera y en Pons de Cervera, any 1267. 
E n Armengol de Caldes lo any 1264. 
Don Guillem, de Montcada fill de dona Guilleuma de Mont

cada y del infant don Pedró. Morí en lo any 1229. Jau en b mo
nastir. 

M.° Guillem de Foix, senyor del Castell de Foix, b any 1233. 
Don Garau de Cervelló morí lo any 1229. 
Don Garau Alemany de Cervelló jau en lo monastir. 
M.° Huguet de Cervelló jau en lo monastir, morí en lo any 1274. 
Dona Geralda muller del noble Ramon Alemany de Cervelló 

jau en lo monastir, morí lo any 1253. 
Dona Geralda muller de M° Huguet de Cervelló morí io any 

1285. 
Don Ramon de Montoliu y don Berenguer de Montoliu, son 

fill, estan sepultats en lo monastir. 
Don Ramon Alamany (sic) morí lo any 1198 jau en b monastir. 
Don Ramon Alamany de Cervelló jau al Espital: morí lo any 

1229. 
Don Berenguer de Queralt, doan Sancha de Queralt, sa ma

re, lo any Ï171. 
Dona Elisendis de Queralt jau en la porta del Espital lo any 

1230-
E n Ramon Castellar, senyor del Castell de Orpí, morí lo any 

1199, jau en Santes Creus. 
M° Arnau de Tamarit jau en lo monastir de Santes Creus. 
M° Ramon de Montolihu jau en lo monastir. 
E n Berenguer Montoliu (sic) senyor de Vespella, jau en lo 

monastir. 
M" Bertran de Montolihu jau en lo monastir, 
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[NOTES DIVEESES] 

E n lo any 1410 M» Bernat de Subirats, de Vilafranca de Pa-
nadès, vincula tota sa renda al monastir de Santes Creus si don 
Gispert de Barberà y sos fills no prenien son nom y armes. Està 
aquest acte en lo Armari de Vilafranca. 

Mes en lo armari del Pont està lo vincle del castell y terme 
del Albà. 

Mès en lo armari de Montornès està lo testament de M° Mi
quel Ycart, senyor del castell y terme de Vespella, en lo qual vin
cula dit castell al monastir de Santes Creus. Fonch fet dit testa
ment lo any 1430. 

E n lo any 1239 renuncià Pere, bisbe de Urgell, lo bisbat, y se 
posà a religiós del monastir de Santes Creus, prestant obediència 
en poder del Abat Arnaldo. Com consta en lo armari del Pont. 

Don fra Pere, monjo de Santes Creus y bisbe de santa Justa en 
la isla de Sardenya benehí lo sementiri de Santes Creus lo any 1331. 

Don fra Ramon Fontanet, abat de Escarp y monge de Santes 
Creus. 

Don fra Berenguer Rull prior de Santes Creus, abat de santa 
Fe en lo regne de Aragó; fonch elet lo any 1377. 

Don fra Luiz B r u l l 8 monjo de Santes Creus, essent capellà 
del Rei fonc elet abat de Vallbona en la diòcesi de Elna en lo 
any 1475. 

Pare fra Golssalvo Splugues monge de Santes Creus fonc elet 
abat de Fitero en lo any 1471. 

Conquistada la isla de Mallorca lo abat de Poblet y Santes 
Creus foren jutges arbitraris nomenats per lo Rei en Jaume sobre 
si era la Església de Mallorca cathedral, o si seria subgecta a Bar
celona. Has de llegir lo llibre 7 de les conquistes del Rei en Jau
me en lo últim capítol de micer-. 

8. Ací apareix Brull; però en altres referències documentals 
és anomenat Rull. 
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[ANTIGUITAT DELS MONESTIRS] 

Lo orde; mana guardar lo General de Cistells als abats quan 
se han de assentar en capítol, és lo següent conforme to orde de 
antiguitat de sos monastírs de la Corona de Aragó y Catalunya, 

Abadies Anys 
i Abadia de Verüek 1145 
2 Abadia de Santes Creus 1152 janer 
3 Abadia de Rueda 1152 abril 
4 Abadia de Poblet 115» setembre 
5 Abadia de Piedra 1195 
6 Abadia de Escarp 1214 
7 Abadia de Lavaix 1234 
8 Abadia de Beniíaçà 1235 janer 
9 Abadia de ia Real de Mallorca 1235 abril 

10 Abadia de Valldigna 1271 
11 Abadia de Santa Fe 1351 

ABATS DE VALLDAURA Y SANTES C R E U S 

Prirno. E n íany 1150 don fra Guillem de Montpeiler, monge 
del monastir de Granselva en França, fonc enviat per son Abat 
y convent en Catalunya per acceptar la donació ques féu de Vall
daura a obs de edificar un monastir del orde cisterciense. • 

Lo any 1151 fou anomenat y cridat y cridat (sic) per lo abat 
y convent de dit monastir de ïa Granselva lo abat qui avia a ser 
de per lo nou monastir de Valldaura. Al qual foren donats dotze 
monjos per representar legítim convent, y dos conversos. Y aquest 
abat se digué don fra Guillem primer abat de Valldaura lo qual 
morí a 26 de janer del any 1154. 

Trobas, també, que lo don fra Guillem de Montpeller to any 
1153 vivia en lo dit monastir de Valldaura, y així mateix to any 
1154. De hont se colligeix, li aparegué lo pare nostre Sant Bernat 
quant morí estant en Valldaura. Perquè estava allí present als 13 
de juliol 1153, un patet en la donació que fa lo comte de Barce-
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lona de La Efcpelunca.de Ancosa. Lo qual any 1153 morí dit pare 
sant Bernat a 20 del mes de agost. 

Dominus Hugo 2 abbas Vallis Laure. 
Dominus Gerardus 3 abbas Vallis Laure, vivebat anno 1156; 

quo anno aduch vivebat in Valle Laura frater Guillermus de Mon-
tepesulano. 

Dominus Petrus 4 abbas Vallis Laure et primus de Sanctis 
Crueibus, obiit 2 die novembris 1186. Lo any 1163 ja estava: tras
lladat lo monastir de Valldaura en lo camp de Santes Creus. 

Dominus Hugo 2 abbas de Sanctis Crueibus obiít 15 januarii 
1199. 

Dominus Bernardus 3 abbas de Sanctis Crueibus obiit 24 ja
nuarii anno (no l'esmenta). 

Dominus, Raímundus 4 abbas de Sanctis Crueibus oblit (no 
diu la data. Al marge hi ha aquesta nota, que no encertem atribuir 
a què fa referència, a desgrat d'ésser de lletra de la mateixa mà:) 
Constat en lo sac de Pontons y Granja del Codony. 

Dominus Bernardus Calvó 5 abbas de Sanctis Cracibus obiít 
die 25 octobris L243. Qui a canonicis ecclesie Cathedrali Ausoneüsi 
in episcopum fuit electus quarto idus septembris 1233". 

Dominus Gerardus 7 abbas de Sanctis Crueibus obiit die 6 
apriiis 1256. 

Dominus Berengarius 8 abbas de Sanctis Crueibus. 
Dominus Aimericus «> 9 abbas de Sanctis Crueibus. 
Dominus Joannes« de Bugaresa obiit 15 apriiis 1290. 
Dominus Bonanatus Vilaseca 11 abbas obiit 10, septembris 130812. 

9. Cal notar que entre Sant Bernat Calvó i l'abat Arnau, aquest 
abadioïogi no esmenta un abat Ramon, reportat per molts tracta
distes del monestir. 

10. Noteu com aquest abat comunament ha estat anomenat Be
renguer D'Eimeric. 

11. E l manuscrit diu Joannes, claríssimament, E n els abadiologis 
divulgats aquest abat figura amb el nom de Gener -Januarius-, 
nom abundosament documentat. Sembla un lapsus del copista de 
l'abadiologi per la pafenca dels dos noms llatins. 

12. Cal, igualment, registrar com aquest abadioïogi no consigna, 
entre Bonanat de Vila-seca i Pere Alegre, l'abat Pere d'Arters, que 
reporten molts dels altres abadiologis divulgats. 

http://Efcpelunca.de
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Dominus Petrus Alegre 12 abbas obiit 14 desembris 1355. 
Dominus Franciscus Miró, 13 abbas obiít 16 juiii 1341. 
Dominus Raimundus Gatranca 14. l S . 
Dominus Guillelmus de Ferraria 15 abbas obiit 3 junii 1375. 

(AJ marge, sembla de fo mateixa mà, hi ha aquesta nota:) Jau en 
la capella de Sant Joan Batista. Baix és lo seu epitafi". 

Dominus Bartholomeus Ladernosa 16 obiit in monasterio de Be-
niíaçano. 

Dominus Andreas Porta 17 abbas obiit 26 apriiis 1404 1 5. 
Dominus Bernardus Dalmau 18 abbas obiit 8 februarii 1412. 
Dominus Petrus Sanxo* 6 ex Abbate monasterii Benifaçani as-

sümptus fuit in abbatem 19 de Sanctis Crueibus et obiit 24 die 
septembris 1418. 

Dominus Dominicus Vinader 20 abbas obiit 23 apriiis 1430. 
Dominus Joannes Pinyana 21 abbas obiit .15 septembris .1435. 

Tempore istius facta fuit dispersió monachorum propter ínopiam 
monasterii. 

Dominus Guillelmus Blanch 22 abbas sacre Theologie doctor 
antea abbas monasterii Altefontis in regno Sicilie, existens Neapo-
lhn in cúria Regis, electus fuit in abbatem Sanetarum Crucum. 
Obiit 27 augusti 1457. 

Dominus Bernardus Avella 23 abbas, obiit 9 septembris 1462. 
Dominus Petrus Blanch 24 abbas obiit 5 septembris 1479. 
Dominus Petrus de Mendoça 25 abbas de Sanctis Crueibus 

obüt 20 apriiis 1519, sedit 39 annos, septem menses et septem dies. 
Dominus Bernardinus Tolrrà obiit prima die augusti 1534. 
Dominus Jacobus Valls 27 abas obiit 27 desembris 1560. 
Dominus Hieronimus Contijoch 28 abbas obiit 30 augusti 1593. 

13. Aquest nom d'abat no i'hem vist registrat en cap altre aba-

1 0 1°4 ? ' Tampoc no esmenta un pseudo-abat que alguns autors in
clouen ací, entre els abats Ferrera i L a Dernosa. 

15. Igualment no esmenta entre els abats Porta i Dalmau un 
abat Gener, registrat per alguns autors, i que probablement no 
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Dominus Petrus Nogués, obiit 21 julii 1608. . 
Dominus Jacobus Carnicer 22 abbas (sic, hauria de dir 30) 

nuncvivens. (Afegit d'una altra mà:) obiit de mense (en blanc) 
anni 1619. 

[ M O L Í DE SANTES C R E U S ] 

In scribania Comuni Tarracone in quodam quinterno requisi-
tionum anni 1368 est aïlegata et inseria donació facta per dominum 
Gnillelmum de Turre Rubea 1 7 episcopum Barcinone (qui espisco-
pus fuit postea Archiepiscopus et Apostolice Sedis Legatus) reve-
rendo fratri Petro abbatis Sancte Marie de Vallekurea et conven-
tui, de quodam honore sue ecclesie Barcinonensis, sito in parrochia 
seu termino castri de Albano, in loco vocato Sanctis Crucibús, sú
per ripam fluminis de Gayano, de quodam molendino ibi construc-
to et de decimis et premiciis illius loci A t̂mrn 4 nonfis junii sumo 
Domini 1160 qui erat 23 regis Ludovici juniorís. 

SANCTES C R E U S . [ENTERRAMENTS A L 'ESGLÉSIA] 

Entrat per la porta major de la isglésia de sancta Maria de 
Sanctes Creus anant per ïa aburada (?) del mig arribant al ençà d<3 

la capella de sant Bernat se troba una gran caxa de fusta a manera 
de túmulo cuberta de un drap 1», a voltes brocat vell y altres tela 
negra, y en ella estan los hossos de las monjas que foren de Bon-
repòs situat en las faldas del Mont Sant prop de Escala Dei en lo 
terme de la Morera. Après se troba allí la cadira de fusta daurada 
en què seva la senyora abadeça de Bonrepòs. (Amb una creu, que 
remet a una nota marginal, que diu:) És contra lo cor y luego un 
altar de Nostra 1 0 ab lo retaule molt antich que era del dit convent 

17. Gulíem de Torroja, bisbe de Barcelona, després arquebisbe 
de Tarragona, un dels més destacats afavoridors del monestir en els 
seus primers temps. 

18. Remarquem que l'enterrament de les monges de Bonrepòs, 
primitivament fou un túmul de fusta. Més tardament foren inhu-
mades a terra, a la nau central de l'Església. 

19. Hauria de dir Senyora. 
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de Bonrepòs. (Segueix, al cos de l'escrit:) De la fundació i extinctió 
del qual convent vide papers de Escala Dei. 

Passat lo cor al part de la Epístola és la sepultura del rei don 
Jaime 2n y dona Blanca muller sua. Tenen lo epitafi en lo pem del 
arch del crucero a la part esquerra del altar major, lo; qual ja tinc 
ab altres papers. 

A la part del Evangeli està la sepultura del senyor Rei don 
Pere dels Francesos, lo epitafi num. 5. 

Al peu de la sepultura del senyor rei Pere:: (marca; els quatre 
escuts que hi ha al capdamunt de h làpida, i copia VepUafi-.) '(Al 
marge;) Letra gòtica. 

Así jau lo noble R. 
Roger de Llúria (segueix una nota marginal, que 

diu:) Esta línea en temps del Rey Joan picaren los francesos y ape-
nas se llig. (Segueix, al mig:) 

ral dels regnes Daragó 
e de Sicília. E passà desta 
vida en l'any de la E n 
carnació de nostre Se
nyor Jhesu Crist Mil e.GCC. 
I I I I , X V I Kalendes 
de febrer. 

(Marca altres quatre escuts del capdavall de h làpida). 

A la matexa part entre al peu de la capella major i la de Santa 
Magdalena està una caxa de fusta cuberta de un drap de brocat 
y desobre un escrit que diu: 

Margarita Regina. 
Es la que aportaren de Bonrepòs fundadora. 

E n lo mateix crusero a la capella de Sant Joan Batista a la 
part del Evangeli un tómul sobre sos trons ab la figura de un bisbe 
en pontifical i a la cara dos escuts ab unas boças o escarçellas an-
tigas i lo epitafi diu 
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Lletra antiga 20. 

Al costat una casa tombada coberta de: volta 2 1 diuen per tra
dició és un sant. Està pintat un abat en pontifical. Creuse és lo 
Guillelmus de Montepesulano, primer'abat de Valldaura. (Aques
tes quatre darreres paraules van com inutilitzades amb una ratlla, 
la qual cosa suggereix el dubte de l'atribució suscitat posteriorment 
per una altra mà, o també per la mateixa). 

Tras lo orgue. 
Sepultura de don Ferrando: Sanches fill del senyor en Jaume 

lo Conquistador anima eius requiescat in pace 2 2 . 

A la altra part lo epitafi de la Reina Blanca: 
Subtus in hac fossa requiescunt corpus et ossa 
florís rnilitie sit eis pia dextra Marie 
de Cateno monte sumpserunt nòmina sponte. 
Maioricis isti sunt passi nomine Christi. 
Sepultura dels nobles don Ramon i Guillem 
de Moncada: moriren en la conquista 
de Mallorca en lo any del Senyor 1229. 

Tras lo sacrari fora la isglésia: 2 3 . 
(Intercalem ací dos dels fulls de tamany més petit) 

Ad latus dexteram altaris maioris: 2*. 

21. No hi ha dubte que és l'enterrament posteriorment i gene
ral atribuït a la família de Cervelió-Castro. 

22. Amb posterioritat aquest enterrament fou traslladat al 
creuer, sota l'epitafi de Jaume I I . segurament a la segona meitat 
del segle X V I I per a deixar lloc per a l'enterrament de dos mem
bres de la família Montcada. 

23. Deixem de transcriure la làpida de Castellet, perquè no 
aporta cap element d'interès al text publicat per nosaltres, p. 85. 

24. Ací l'epitafi de Pere I I , que no transcrivim per coincidir 
amb el ja publicat per nosaltres, pp. 78, i 79. A la darrera ratlla on 
diem Dextra el manuscrit parisenc diu: virgo. 
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Ad latus sinistrum contrà tumulos: 2 «. 
(Caldria intercalar ara ací dos altres fulls dels petits. El primer 

d'ells copia, imitant els caràcters gòtics de l'epitafi, el de Roger de 
Llúria, amb els vuü escuts que conté, la lauda, assenyalats ^-el pri
mer dissenyat—. Es idèntic al text transcrit, més, amunt. L'altre full, 
precedint Hanagrama JHS. copia Vepitafi llatí dels Montcada,: Sub
tils, etc, però a sota dóna el disseny de dos escuts; el de l'esquerra 
conté sis pans de Montcada; el de la dreta és partit de dalt a, baix; 
a l'esquerra els sis pans de Montcada i a l'esquerra, tres vaques de 
Bearn.) 

(Ací cal esmentar uns dissenys força rudimentaris dels sepulcres 
o panteons reials. Un de conjunt duu aquesta indicació: Regina 
Blancha. A sota, dissenyats els escuts d'aquesta reina i Jaume II. Un 
altre de conjunt representa inqüestionablement l'enterrament de Pe
re II, encara que digui aquesta indicació: Rex Jacobus. A sota, in
terferint-se, uns rudimentaris dissenys d'un túmúl —s'hi volia repre
sentar el de Margarida de Prades?—i VepUafi de l'almirall, amb 
aquesta indicació: Roger de Lúria. Al mig del full hi ha, un expres
siu disseny de l'enterrament de l'abat Ferrera amb aquesta indicació: 
A la capella de sant Joan paret de la Sglésia; el disseny dóna un ru
dimentari coneixement de l'estàtua jacent, dels escuts i copia ïepitar 
tafi que ja hem donat abans. Hi ha dos dissenys més que volen re
presentar tal com eren els enterraments dels Montcades; el més ex
pressiu conté l'epitafi llatí, amb indicació dels dos escuts ja esmen¬
tats, amb la particularitat que ací hi ha vuit pans en lloc dels sis 
referits als senyals heràldics de Montcada.) 

25. Ací l'epitafi de Jaurne I I , no diferent del que donem, p. 80, 
llevat la primera ratlla, que ei manuscrit parisenc dóna en acusa-
tiu, i úxíHomant kanc Htmbam, qui simplicitate columbam. Tot segui
dament dóna, tamoé, l'epitafi de Blanca d'Anjou, gairebé idèntic al 
transcrit per nosaltres p 80- les diferències més sensibles entre la-
SSSSaïtó Se"l'autor Pdel°manuScrit parisenc i la nostra, serien 
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[ENTERRAMENTS AL CLAUSTRE. N A U D E L N O R D ] 

AI ckustro. 
Al eixir à mà dreta. 2 0 

. E n lo mateix àngulo. 
1. Sepultura antiga dels barons nobles de Cervelló se. 

nyors de la Llacuna: estan en ella sepultats lo no
ble don Ramon dé Cervelló, don Garau de Cerve
lló, don Uguet de Cervelló, dona Gueraua de Cer
velló y molts de altres de aquesta casa. 

2. Altra ab cervos y Escachs. 2 7 

3. Sepultura antiga dels nobles barons de Queralt; es
tan en ella sepultats lo noble don Pons de Queralt, 
don Berenguer de Queralt, dona Saneha de Que
ralt la qual mori lo any 1171, y molts de altres de 
aquesta casa. 

4. No té títol, as 

5. No té títol. 
En; lo frontal de la caxa hi ha una dona armada de 
totas armas, sinó lo cap quel té ab tocas y aporta 
una adarga com las de. cuyro. Lo cavall empara-
mantat y ella té la mà dreta alta ab la espaça ti
rada y lo cavall al galop. A cada costat un escut 
desta manera: {Dóna un disseny força, expressiu i 
detallat d'aquests, escuts, i aquestes altres explica
cions:) Lo escut centre ab tres faxes en ló mig una 
dama armada y a la orla vuit escudets cascú tres 
faxes y con la cadena de Navarra altres vuit escuts 
ab las pròpies faxes. . 
Diuse que és de dona Guillelma de Montcada; 
Sobre la caxa és lo mateix. 

26. Ací l'epitafi dels Banyeres, com el donat per nosaltres, p. 94. 
27. L'atribuïda a Jaume de Cervera, espòs de Blanca, de Puigverd. 
28. L'atribuïda a la família dels Puigverd. 
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E n aquesta sepultura està sepultat lo Hm. senyor don fra Gierò-
uim de Contijoch abbat del present monastir de Sanctes Creus lo 
qual morí a 30 de agost 1593. 

[ A L T R E S ENTERRAMENTS] 

Fora Capítol al claustre una caxa alta ab tres escuts de àgui-
las «5. . 

Altra caxa en la paret ab esta escriptura: 
Sepultura antiga dels nobles barons 
de Pinós; estan en eíla sepultats ío 
noble don Galceran de Pinós qui 
fo pres per lo rey de Almeria en lo 
any 1147 y miraculosament des
lliurat en lo any 1152 y molts de 
altres de la casa antiga de Pinós. 

(Al marge, diu:) 
Lo miracle està escrit en una post apart davant y altiua. 

Junt a la porta de la isglésia y del claustre: 
Sepultura antiga de la famüia de Montcadas. Estan en 
ella sepultats los nobles don Gastó de Montcada vescom
te de Biarn. Don Ramon de Montcada senyor de Fraga. 
Don Guillem de Montcada fill del infant don Pedró y 
nét del senyor rei en Pere lo segon. Dona Teresa de 
Montcada y molts altres de aquella il·lustre família. 

Al pòrtico de la capella de Sant Pere ahont és lo hospital hi 
ha 4 túmulos dos a cada part. A mà esquerra entrant lo hu té un 
cavaller armat y armas de Cervelló. Lo altre... (el manuscrit dóna 
una ratlla i escaig de suspensius). 

Dels altres dos lo hu té tres calderas y lo altre no té res. 

(Un darrer full petit també conté la inscripció que hi havia a 
l'enterrament de Pere de Judice o de Jutge, al claustre:) 

35. Atribuïda a la família Aguiló. 
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Anno Dni. M.° CCC.° X V Kal. febru- obiit Petrus Judicis ap-
otecarius et civis Baronia, qui cunstruxit altare Sancti Bni. 
in monasterio Scarum. Crucum et ei dimisit conven-
tui eiusdem . C . sol. censuales convertendos quo-
libet anno in croco ad mensam ipsius conventus quod: crocum 
celerarius minus tenetur mittere in salçamento ipsius 
conventus diebus quibus ipse conventus non habet pitanciam 
scriptam pro quo censuali dedit dictus Petrus Judicis .Q 
libras Barchin. cuius anima requiescat in pace et etiam 
dimisit dictus Petrus Judicis ultra alia: bona . C C . solidos dicto 
monasterio ut lampas ardeat semper coram dicto alta-
ri beati (ací hi ha el diseny iïun escut quarterat 1) un ca, 2) flor 
de lis, 3) flor de Us, i 4) un ca; i un altre escut quarterat en blanc) 
Bernardi. (Al peu, esculpit en rodó, VAgnus Dei; un xai amb h 
creu i un penonet). 



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

E . F O R T C O G U L : Junta de Reyes en el Monasterio de Santa Maríal 
de Huerta. "Cistercium", XIV, núm. 79, Febrer 1962. 

L a publicació dels capítols matrimonials de l'Infant Jaume, pri
mogènit de Jàume I I d'Aragó, amb la Infanta Elionor, filla de Ferran 
I V de Castella, signats al monestir de Santa Maria de Huerta el 
l.e* de desembre de 1308, dóna lloc al Sr. Fort i Cogul, a un comen
tari específic del document, el qual trancriu en la seva integritat. 
E n un segon apèndix queda transcrit igualment un altre document 
de Ferran IV, des d'Almazan, de 5 desembre, en el qual explica el 
perquè aquell diploma no fou signat per l'Infant Pere, germà del 
monarca. Comenta després el Sr. Fort, l'estada de l'Infant Jaume al 
monestir de Santes Creus i els vots que allí sotscrigué passats dos 
anys i mig de la redacció d'aquells capítols. 

És cosa sabuda que els actes de Santa Maria de Huerta, com els 
que pocs dies més tard culminaren a Alcalà d'Henares, obeïen a 
la política peninsular iniciada per Jaume I I en un parèntesi a les 
empreses mediterrànies. E n ells hi fou debatut l'objectiu immediat 
de l'acció conjunta d'Aragó, i Castella contra el rei de Granada. Cas
tella actuaria contra Algecires, veïna, a la seva frontera, mentre 
d'una manera simultània les hosts catalanes atacarien Almeria. 

Fruit d'aquesta col·laboració, Granada passaria a Castella i Al
meria quedaria incorporada, als dominis aragonesos. Així, el com
promís de matrimoni entre el primogènit d'Aragó i l'Infanta caste
llana, tramitat de ja feia mesos i comptant amb la dispensa i bene¬
plàcit del Papa d'Avinyó, Climent V* era un element de reforç a 
l'esmentada política. 

Encara que això no escaigui plenament dintre d'una notícia bi
bliogràfica, amb tot, per l'extraordinari interès del tema se'ns fa di
fícil silenciar uns comentaris que suggereix el dit document, alguns 
dels quals són de molta importància per a la història del mo
nestir de Santes Creus. 

E n primer lloc cal recordar els mals auspicis amb què fou 
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rebut per la noblesa castellana el: tractat de col·laboració amb 
Aragó per a l'empresa de Granada, a l'extrem de declarar traïdor 
1 pretendre castigar amb pena de mort el qui en fou negociador, 
Diego Garcés. Aquest sentiment d'hostilitat per part dels nobles 
reeixí finalment amb el fracàs de l'empresa. L'Infant: Joan, oncle 
del rei Ferran, amb els seus capitostos que havien, d'atacar Algecires, 
abandonaren el camp desertant de llur comandament a les envistes 
de la ciutat. D'aquesta manera, els únics a contendre contra les for
ces del rei de Granada foren els catalans arribats davant d'Almeria, 
ia oer via marítima ia a través de divprses iornadps d'pxripdirió nor 
terra estranya. E n semblants circumstàncies d'infertoriat no va 
auedar a les hosts del rei d'Arasó altre camí aue pl de* la rpfiraria 
la qual fou efectuada en condkfions nenosíssimes i amb el conse 
güent descrèdit en el nrestieí deles^ armes crLüanes L a desafecctó 
E l i a n a - d e làT aual e l ^ i ^ d o ^ t ó n ^ Ï n U ^ ' or S 
ú ™™^~Zl rli ï l , Ï V f Z W Í Ï - r Ï^SÏti™ ^ n í ^ t v 
híi^fl-^-pr T'11~p I ^ h 17~Jïl .nit I V h . a L £ ZïrSTIS P Í 
m ci^a a per Jaume 11, amb la qual cosa lobra de la reconquesta fou 
retardada inútilment per dues centúries. 

Ultra aquesta contrarietat política, Jaume I I que no. recelant la 
mala fe dels iseus aliats havia acudit a l'expedició acompanyat de 
la seva muller, la reina Blanca d'Anjou, hagué d'experimsntar el 
sotsobre que provocà la retirada d'Almeria i el reenibarcament de la 
reina fins a deixar-la en seguretat a València. Tanta trifulga no pogué 
menys d'afectar la salut de la noble dama, que es trobava en estat 
de gestació, i no és improbable que fos la causa de la seva mort 
en sobrevenir el part, que tingué lloc a Barcelona per l'octubre de 
1310. L a reina comptava 27 anys d'edat. 

Altre comentari ofereix la figura tan interessant com complexa 
de l'Infant Jaume, primogènit d'Aragó, en ei moment; en què el se
nyor Fort el presenta, l'onze de juliol de 1311. quan a Santes 
Creus i davant de notari fa vot d'ésser sepultat al monestir i de, 
si mai determinés prendre hàbit religiós, ingressar a la dita Orde 
del Císter i no en cap altra, i en el mateix monestir de Santes Creus. 

Jaume I I , consent i lloa els vots del seu fill. Amb tot, perse
vera en els seus projectes de matrimoni del primogènit amb la In
fanta de Castella. E l març anterior havia rebut del papa Climent W'e 

la confirmació de la dispensa de consanguinitat, en data coincident 
amb la batalla del Cefís (10-111-1311), inici a Grècia del domini ca
talà. 

L'Infant Jaume, en el moment de subscriure la seva dedicació 
a Santes Creus és un adolescent de quinze anys. Sens dubte, deu 
trobar-se imbuït per sentiments molt poderosos que el mouen a re
dactar i a subscriure un document on s'endevina, amb i'entusiasme 
pel monestir, el desig de poder-hi ingressar ja en vida. Serà bo do-
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nar una ullada a l'estat de Santes Creus en aquella avinentesa per 
si podem endevinar quina mena de sentiments foren aquells que, 
tan fortament colpien l'ànim de l'Infant. 

Èn primer lloc, pensem que dintre la< nau d'aquell temple repo
saven les despulles de la seva mare, morta tot just feia nou mesos. 
No pot dubtar-se que el record de l'ésser estimat podia atreure la 
voluntat del jove príncep. 

Per altra part; £com era la vida a Santes Creus i! quins fets hi 
tenien lloc en començar la segona dècada del segle XIV*>? Si en ei 
camp de l'espiritualitat monàstica no podern fer gaire precisions, 
en canvi, sí ens és permès assegurar que tot el cenobi estava abran 
dat de fervor patriòtic. Eren els moments àlgids de Santes Creus 
quan, ai caliu de ia protecció reial que feia trenta anys que havia 
iniciat Pere el Gran i després de la seva mort havien continuat els 
seus fills, el monestir es trobava en ei ple de les seves realitzacions. 
Una intensa activitat regnava arreu. Era fresca encara ia decoració 
del magnífic mausoleu del rei E n Pere, monument funerari sense 
parió en els països cristians de l'Occident; l'arquitecte reial, Ber
tran Riquer, preparava ia traça de ï'altre sepulcre destinat a les 
despulles de la reina Blanca; s'estava obrant el grandiós refetor; es 
preparava ei frontispici del temple dfadaptació d'una galilea i dfun 
grandiós finestral i —oblidant una mica la rigidesa de l'Orde del 
Císter— es traçava ei futur claustre amb un criteri de sumptuosi-
tat senyorial i, encara, es projectava l'erecció; dfun airós cimbori da
munt el creuer del temple. 

Un gran abat havia iniciat feia dos anys la seva prelatura que 
seria la més brillant de Santes Creus: Fra Pere Alegre. Com aquell 
altre antecessor, l'abat Gener, que amb la captació de la voluntat 
del rei E n Pere havia aconseguit el ressorgiment del monestir, l'abat 
Alegre, conseller i amic de Jaume I I estimularà la devoció del rei 
i de la seva esposa de cara a l'enaltiment i major glòria del cenobi. 
E l l serà l'impulsor de les obres amb els llegats i donatius reials: la 
fundació de l'hospital de les Fonts del Perelló i la creació de l'Orde 
de Muntesa, s'iniciaran sota la seva prelatura i a l'escriptori del mt> 
nestir. amb intermitent hostatge de la reial cancelleria, hi seran, re
dactades les més belles narracions del nostre llegendari nacional. 

Pel damunt de ia intimitat monàstica i fervor cistercenc, un 
evident aire de secularitat i de patriotisme era el que, es respirava 
a Santes Creus en 1311 quan a l'edat de quinze anys l'Infant Jaume 
hi feia vot de sepultura i d'eventual ingrés. Entenem que aquestes 
circumstàncies no poden ésser negligides en tractar d'escatir quins 
eren els veritables sentiments que aleshores movien la voluntat de 
l'Infant. Santes Creus, pensém nosaltres, no era precisament un 
monestir de repòs a propòsit per a captar l'anhel de vida espiritual 
d'un adolescent. 

Finalment, ens resta evocar la figura de la princesa castellana, 
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la.Infanta Elionor, que, si bé no per matrimoni amb Jaume, serà 
coronada finalment reina d'Aragó en les segones noces del germà 
d'aquest, el que esdevindrà rei amb el nom d'Alfons el Benigne. 

L a bona voluntat que el monestir i les seves principals figures 
mostraren vers aquesta dama en just tribut a la seva alta jerarquia 
i als benifets que, en adequada correspondència, d'ella va rebre el 
cenobi, seran causa de l'adversió que el seu fillastre, Pere el Cerl· 
moniós, haurà de concebre contra Santes Creus; ad versió mantim 
guda durant quaranta anys, fins a veur e complerta la reial venjança 
d'impedir per a sempre més l'expansió del monestir amb l'obra d'u
nes insòlites fortificacions. 

Es , doncs, per causa — i no per culpa— d'aquesta Infanta que 
Santes Creus experimentarà l'eclipsi de la seva grandesa. 

Aquestes són les suggerències que ens brinda el treball del senyor 
Fort, ai qual hem d'agrair la publicació d'un document de tant d'in¬
terès per a la història de Santes Creus. 

J . Vives i Miret 

MARTÍNEZ FERRANDO, J. ERNESTO: La, Càmam Real en, el reinado de 
Jaime II (1291-1327). Relaciones de, entradas y salidas de obje-
tos artísticos. "Anaïes y Boïetín de los Museos de Arte de Bar
celona", X I , (1953-1954). 

E l presente acopio documental que debernos a la labor tan rei-
teradamente èficaz de nuestro distinguido Soeio de Méritoi senor 
Martínez Ferrando, ïlena totalmente ei volumen citado con un total 
de 250 pàginas. Aunque correspondiente a los afios indicades, no ha 
salido de las prensas hasta el 1962, por lo que nuestra recensión re
sulta actual. 

E n la portada y en el prologo se hace la debida mención de la 
doctora Maria Vilar Bonet, a quien adjudicamos princípalmente la 
transcripción de los documentos publicados de los Registros y otros 
fondos documentales del Archivo de la Corona de Aragón de Bar
celona. 

Son un total de casi centenar y medio de documentos de. valor 
muy subido para diversos aspectos del estudio de su època, prece
dides por un substancioso prologo que los presenta y valoriza. 

Holgaría decir que en esta eolección se encuentran diversos 
documentos interesantes a Santes Creus, como puede suponerse por 
referirse a un monarca tan interesante vinculada al monasterio; 
interès que se va comprobando en su lectura , y que se detecta in-
mediatamente con sólo pasar la vista por el tan estimable Indice 
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Toponomàstico que facilita tanto su consulta. Véanse prineipalmen-
te las referencias: Alegre, Baró, Bonanat, Calvó, Pontanes, Mataró, 
Pedró y Santes Creus. 

Nos es muy grato registrar esta nueva aportación de: nuestro es-
timado Socio de Mérito, que se afiade a las varias de: capital interès 
para nuestro Monasterio que el senor Martínez Ferrando ha. venido 
pubücando; y también unir a su nombre el de la senorita Vilar* cuyo 
esfuerzo no es la primera vez que resulta altament» beneficioso a 
los fines de nuestra entidad. 

È. P. C. 

FEBKANDO, LORENZO; Actuación de Lorenzo de Zamora en los mo
nasterios del Císter en Cataluna. "Cistercium" XIV, « 3 (sep-
tiembre-diciembre 1962) pp. 317-321. 

E n este breve estudio se destaca la intervención de dos perso-
najes enviades por el rey a los monasterios de Poblet y de Santes 
Creus a fin de reducirios a aceptar la Congregaeión a la que eran 
contraries ambos monasterios. Uno de estos personajes era Juan 
Alvaro abad de Veruela - el otro Lorenzo de Zamora Abad de Huer* 
ta. Esta intervención fue conjunta de ambos abades aragonès y caste-
llano en ambos monasterios catalanes. E l centenario del monasterio 
de Huerta (1962), hace pocos afios restaurado por los cistercienses 
trapenses de Viaceii, dio oportunidad a> divulgar, unas noticias de 
una actuación que seguramente ni fue grata a los abades visitantes, 
ni a los abades y monasterios visitades. 

Así parece deducirse del breve estudio que comentamos, a cuya 
consulta no puede renunciar el historiador de Santes Creus que 
quiera enjuiciar el momento crucial por el cual pasó nuestro mo
nasterio al princiipiar el siglo X V I I . 

E . P. C. 

J . V I V E S I M I R E T . Reinard des Fonoll, mestre britànic renovador de 
l'art gòtic, veí de Montblanc. (Montblanc, 1962). 

Amb aquesta monografia que recull el text de la conferència 
donada pel seu autor al Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca el dia 
27 d'abril del 1962, aqueixa entitat obre la sèrie de les seves publi
cacions. L'opusclé, de presentació tipogràfica acurada, és iniciat amb 
una presentació de Josep Porter i il·lustrat amb vuit làmines. 
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E m penso que no cal justificar la inclusió d'aquesta monografia 
a la bibliografia de Santes Creus. Totom sap que Reinard des Fo
noll és el mestre arquitecte i escultor que va dedicar bona part de 
la seva vida a l'obra de les construccions monumentals de Santes 
Creus. Si tothom sap això, és mercès a la labor investigadora i di
vulgadora de Vives i Miret a aui tamr>oc cal can mena dp nrpsen-
tació L'obra que comento no és un treball d'erudició científica Ja 
he dit cue tan sols és una conferència de dívulició ™ez*mrfo 
nialírat tot de mètode n ï f e ^ d ^ i ^ ^ i ^ r i S l n S i S i T Ï Ï Í 
s a n í Pot é s s e r S i d a en ^ I X S S Í E B . Ta vrí 
mera l'autor ens exnlica el nrocés delTeu r ^ b T m e n T ^ i n h la fi«Ju^ 
i Vobra dei meïtre Fonoll a travS; d e f t e T t a w s ü S c i o n ? a S a E 
Creus i mitianeant la romfrontsrió amb l'armiitertura s n e ^ a one 
tània Tot à ^ ^ f ^ ^ m ^ l ^ ï ^ S d S ^ S ^ base 
de la seva obra a Santes Creus Tarragona Poblet' Pedralbes Llei
da Ansiesoia Beilouig de les Avellanes i Montblanc Per acabar la 
telera part és. dedicada a Fonoll velí de Montblanc A l a capital de 
ia Conca de Barberà Fonoll fundà la seva llar i va viure-hi molts 
anys. Unes consideracions sobre l'escola, de Fonoll i. el-seu principal 
deixeble Jaume Cascalls, clouen el text de la conferència. L'apèndix 
recull algunes notícies sobre la genealogia britànica de mestre Fo
noll i alguna modificació de darrera hora a l'itinerari. Fa obligada 
referència al fullet que sobre el mateix tema va editar l'Arxiu Bi
bliogràfic de Santes Creus l'any 1961 amb motiu de l'exposició grà
fica de l'obra de Fonoll, avenç de la biografia d'ell que Vives i Mi
ret té projectada. 

E n la introducció, l'autor explica com, ja fa més de vuit anys, 
certes vel·leïtats literàries vàn iniciar el seu contacte amb el nostre 
monestir i com, aviat, la seva atenció principal sortosament fou 
desviada vers els desconcertants problemes que l'arquitectura del 
monument planteja; des d'aleshores, la seva dedicació a l'arqueo
logia de Santes Creus ha estat, total i perseverant. He dit sortosa
ment perquè Vives i Miret, dotat d'una perspicàcia i preparació ve
ritablement extraordinàries ha reeixit en el seu propòsit d'aclarir 
bon nombre d'aquells problemes i ha bastit poc a poc la que po
dríem anomenar teoria arquitectònica total de Santes Creus. Teoria 
mip finí pvui ha pqtat pxnosada fraementàriament en una dotzena 
escas=P de treballs mo-ogràfics «ubicats er el'nostre Butlletí de 
l'Arxiu Bibliogràfic i en altres llocs Les hinòtesis de Vives i Miret 
n ™ t a t q S i tot. Els historia
dors li poden retreure el basament de les seves conclusions, de ve-
oarloc móo en l'nhcprvapió naHpnt dp 1P<? nedre<! OUP en la lectura 
SM« Zu dncnZnU Però s'esdevé oue en arqueologia els diplo-
™ f fallen S ^ n l l t e t a n o ^ tan explícits com cal 
r « a & M t o d d í Fonoll és üpícL aquest aspecte Abans de 
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la irrupció de Vives i Miret en el camp de l'arqueologia la'figura 
d'aquell mestre només era malconeguda pel; contracte del claustre 
de Santes Creus que Puig i Cadaíalch va publicar en un dels anua
ris de l'Institut d'Estudis Catalans. L'estudi minuciós del claustre 
i la comparació amb una munió d'altres monuments de Catalunya 
ha permès identificar Reinard des Fonoll com un dels artífexs més 
importants del gòtic català del segle X I V : Allò que afirma Vives 
i Miret sobre el seu retrobament amb el mestre britànic esdéw ge
neralitzable a tots nosaltres. És el nostre retrobament, ès el retro
bament de l'art de Catalunya amb un d&ls S8US artistes més remar
cables, aconduït per la mà benemèrita de Vives í Miret. Amb Fo
noll ha passat en certa manera 

totes les distàncies servades— 
cmelrom dP sPrnhlsnt a'mh la idPntifií·ar·in ripl nintor TWnat Mzrtn 
r e l l i el "mestre dP Sant Jordi" OUP tant nrencnS PlT n r o P P ^ 
Chandler R. Post i Duran i Sanpere p i e o c u p a P^xessors 

Les hipòtesis arqueològiques de Vives i Miret ha dit, algú, re
peteixo, esdevenen agosaradíssmies i audaces. E n principi* d'acord. 
Però són lògiques, i fonamentades, i versemblants; seran vàlides 
fins que altres teories més ben fonamentades les contradiran; cosa 
més aviat improbable. Aquell agosarament i aquella audàcia potser 
provenen d'un fet que no silenciaré pas. Si no hagués de ferir la 
memòria o la susceptibilitat de tants anteriors tractadistes de San
tes Creus, diria que Vives i Miret és l'únic investigador que, par
lant d'arqueologia del monestir, ha dit mai quelcom de seriós. 
Treballs com el que he pretès de comentar no fan altra- cosa 
sinó fer-nos esperar amb més delit - é s l'únic retret que goso fer - l i -
el llibre definitiu que, sobre les construccions de Santes Creus l'au
tor ha de publicar i cal que publiqui, i , en ei cas present, l'estudi* 
biografia de l'obra i la personalitat del mestre Reinard: des Fonoll 
que - j a ho he dit abans- té en projecte. 

Xavier Fort i BuflH 

P E R E PRAT I G A B A L L Í : Moments. (Barcelona, Etí. Hispano-Europea, 
1962), 125 pp. 

Moments és el cinquè i darrer llibre de poemes de Prat i Ga-
ballí. Allunyat de les activitats literàries catalanes d?ençà de la gue
rra i havent-se dedicat a altres tasques —ha estat el pioner de la 
publicitat comercial a Catalunya— l'autor, amb aquest llibre, s'hi 
reintegrava materialment. Però, malauradament, haurà esdevingut 
el seu testament poètic; Prat morí pocs mesos després de publicar-
In É<? un anlee d'obra disoersa i de dualitat desiguali L'autor sem 
bla voler seguir la línia poètica que abandonà el 1931 per iniciar 
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aquell parèntesi avantguardista que va materialitzar amb el . seu 
llibre XHP. Queda, per tant, una mica desplaçat dels corrents poè
tics actuals, bé que, en alguns moments, l'estil, la temàtica i la in
tenció, sobretot lírica, siguin reeixits i remarcables. 

E l que interessa, amb tot, al meu objecte, és l'epígraf que titula 
Perfils de Santes Creus (pp. 79-85), recull de set sonets de tema 
santescreuí que són altres tantes evocacions i aspectes del mones
tir. Set sonets impecablement compostos i acadèmicament ciseliats; 
perfecció formal que lleva força al fons expressiu. No crec, perso
nalment, en la poesia de caire evocatiu-monumental-romàritic, que 
sovint ha d'empàrar-se en el tòpic inexpressiu. Però dintre el gè
nere, l'obra de Prat se salva decorosament. Per altra banda, la pro
ducció poètica de tema santescreuí no existeix; el nostre monestir 
—al revés de Poblet, per exemple— no ha estat preferit pels poe
tes. E l que comento esdevé el primer exemple d'evocació seriosa de 
Santes Creus en la poesia publicada. 

Prat i GaballÍ fou un bon amic de Santes Creus; en els darrers 
anys de la seva. vida hi havia sojornat temporerament i les seves 
estades li havien inspirat els sonets a què em refereixo. Dos d'ells 
ja eren coneguts; amb dos sonets de Prat s'inicià, pràcticament, la 
col·lecció de poemes santesereums que l'Arxiu Bibliogràfic confegeix 
amb obres inèdites dels poetes catalans. Per tot això, i per la cir
cumstància, que repeteixo, d'ésser el primer de publicar poesia au
tènticament santescreuïna, crec que es justifica per ella mateixa la 
inclusió del llibre, gairebé pòstum, de Prat i GaballÍ en la biblio
grafia de Santes Creus. 

Xavier Port i Bnfill 

G I B E R T , S.O.C., Guroo M . a : Los estudiós en la Congregación Cis-
terciense de los reinos de la Corona de Aragón y Navarra, en 
"Los monies y los estudiós". I V Semana de Estudiós Monàsti-
cos. Poblet, 1961". (Poblet, 1963), pp. 381-401. 

' Todo el volumen, sobrepasando el medio millar de pàginas, y 
cuya nitidez tipogràfica honra a las prensas del monasterio tan que-
rido de Santa Maria de Poblet, resulta de un muy subido interès, 
pues recoje la mayoría de l a s ponencias y comunicaciones desarro-
lladas en dicho monasterio durante la IV Semana de Estudiós Mo-
nàsticos, celebrada durante el mes de septiembre de 1961. De los 
vei"tidós estudiós que componen el volumen ^aparte el prologo 
dpfïtdmo Abad de Poblet- sanan nuestra consideración los de te-
mart^ncretamente cisterciense debidos a los firmahtes: Anselme 
Dimier monie de Scburmont («Les premiers cisterciens étaient-ils 
Snemïs des étudesM v 119- Agustín M. Altisent, monje de Po-
S S T l n S S ^ cultura én l ! vida espiritual, segun los "Ser-



C R Ò N I C A 

E L DR. D. M I G U E L CASTELLVÍ C A R B O N E L L 
(R.I.P.) 

E I dia 4 de febrero de 1963 la Parca se llevó a uno de los di-
rectivos de nuestro Ar c hivo: el entraftable companero y entusiasta 
amigo del monasterio Dr. D. Miguel Castellví Carbonell. 

* 
* * 

D. Miguel nació en ei seno de una família de clase media, el 
30 de diciembre de 1890, en Corbera de Llobregat 

Cusó con gran aplicación estudiós de Segunda Ensenanza en 
el Coiegio de San Miguel de Barcelona, de dirección francesa, de-
mostrandp mucha aflción en el de la lengua latina, cuya disciplina 
nunca olvidaría ya del todo en el curso de su vida. 

Mas por tradición familiar que por pròpia convicción efectuo 
estudiós de Magisterio que termino y no ejerció. Por consejo de 
un tío suyo, médico. se matriculo en la Facultad de Medicina de 
Barcelona; pero al ano, una grave enfermedad le obligo a suspèn-
der los nuevos estudiós permaneciendo largo espacio de tiempo en 
obligado reposo. 

Recuperada la salud, su vida estudiantil cambió y comenzó es
tudiós de Farmàcia, cuya carrera termino con notas brillantes en 
1917 y seguidamente se doctoro. Ya con larga experiència profe-
sional, conseguida alternando sus estudiós con pràcticas en ferma-
cias barcelonesas, regento la primera en Arbós del Penedès; no tar-
dando en trasladarse ya definitivamente a la vecina villà de Ven
drell donde por espacio de medio siglo ejerció la profesión hasta su 
muerte. 

Se dedico siempre con extraordinario amor y vocación a las ta-
reas farmacéuticas y desempenó con gran celo en Vendrell, largos 
afios, el cargo de Inspector Farmacéutico Municipal. E n el orden 
provincial fue investido de la màxima representación profesional al 
serle ofrecida en 1946 la Presidència del Coiegio Oficial de Farma-
céuticos de la Provincià de Tarragona, cargo que en virtud de sur 
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* Corbera, de Llobregat, 30 diciembre 1890 
f Vendrell, 4 febrero 1963 
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eesivas reelecciones ostento basta los últimos días de su vida, A 
través de este Organisme, trabajó con ahinco en pro de los intere-
ses de la clase y muy frecuentemente acudia a Madrid cuando de 
salvaguardar el prestigio y los derechos de los farmacéuticos se 
trataba. 

E s preciso sefialar que aunque el Dr. Castellví, gran farmacéu-
tico, que obró siempre en el mas recto sentido de la ètica, se entre-
gara con devoción a la Farmàcia no por ello su vida intelectual 
abarcaba solo el campo de las Ciencias. A menudo el que con él 
dialogaba notaba enseguida la aútoformación que se forjó a través 
de lecturas literarias e históricas a las Q^va mnY aZL·L·o lli 
sentencias de los clàsicos flufan dócües e iïúsSa^^ suT»nvería-
ctón siempre seLüla y h u ™ a cuando n o m S S a de un des-tèlío de konía n u m a " a , cuanao no matizaüa ae un ac, 

E n sus pr'irneros afios de vida vendrellense el azar le llevo a 
visitar Santes Creus. Aquel primer encuentro con las venerables 
piedras del gran cenobio, tan Mgadas a la historia del país, le pro-
dujo un hondo impacto del que ya lo lograrà sustraerse. E l apacible 
arnbiente del monasterio, la evocacion de su pasado, es hasta los 
últimos momentos de su vida ei tema central, muy querido, la ex-
pansion romàntica y también la evasión a los cotidianos quehace-
res profesionales. 

E n los anos anteriores a ia guerra civil, Di Miguel Castellví, fer-
viente amante de Cataiuna, de su lengua, de su historia y de sus 
costumbres, milito en ia Lliga, Regionalista. Durante la revolución 
fue perseguido y encarcelado. Luego, por aclamación popular fue 
Uamado a regir la villa de Vendrell a través de su Alcaldia y du
rante siete afios desempefió su cargo con singular tacte y abnegación. 

E n su trayectoria por la vida siguió una ruta límpida y definida. 
Trabajó por su profesión y en pro de la salud del prójimo. Insobor-
nable a los favoritismos, cumplió abnegadamente, sin reservas, con 
los carsos públicos a los que fue Uamado y, buen cristiano que fue, 
con la lonciencia del deber cumplido, cuando la hora postrera llegó 
se presentÓ al Senor que esperamos tenga en su Glòria. 

* 
* * 

Constituido en 1947 el Archivo Bibliogràfico de Santes Creus, el 
Dr. Castellví muy pronto acudió a sus filas, con el prestigio de su 
personalid'ad y con un carino y constància verdaderamente ejempla-
res. Siempre se contó con él y no precisamente por su simple pre
sencia sin falla a nuestras sesiones académicàs, sino por su influen
cia perseverante y comunicativa. Porque el Dr. Castellví acudia rei-
teradamente a Santes Creus, no como un espectador pasivo mas, 
sino como un fervoroso colaborador activo que no presenciaba, sino 
que vivia los actos de la entidad y los acaeceres del monasterio. Por 
todo ello, la Asamblea General reunida en Santes Creus el dia 2 
de agosto de 1959 le llamó a integrar la Junta, en la que continuo 
siendo reelégido hàsta su muerte. 
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MEMÒRIA 1962-1963 

Advertiment. _ Les notes que segueixen són, només; les dades 
que el Secretari General tenia preparades per a redactar; la Memò
ria més extensament amb ia seva galanura d'estil. 

Junta. — Ultra la Festa Anual ha celebrat quatre reunions: una; 
a Santes Creus, una altra a Barcelona i dues a Tarragona. 

Socis.. — Hi ha hagut el moviment següent: 
Altes: 10. 
Baixes: 9; d'elles, 4 per, no pagar, 1 de voluntària i les altres 

quatre, lamentablement, per defunció. Aquestes són les del company 
de Junta Sr. Miquel Castellví; el soci díOlot, Sr. Vayreda; el Sr. Prat 
i Gabailí, de Barcelona, poeta llorejat en el Certamen de l'any pas
sat; y el Sr. Fàbregas, de Valls, antic directiu. 

Obres. — L'Arxiu s'ha ocupat de les obres de restauració, prin
cipalment pel que afecta a l'interior de l'església, en la qual s'està: 
treballant. 

Biblioteca. — Funciona la comissió pro-biblioteca, encara que 
fins avui els resultats de la seva gestió no es puguin ponderar en 
realitats efectives. 

Festa Anual. — S'ha decidit no patrocinar les festes de carrer 
de la nostra Festa Anual si no és excepcionalment. També s'ha fixat 
exactament per a sempre el segon diumenge de setembre. 

Relacions erudites. — L'Arxiu ha participat, amb categoria a la 
V Setmana d'Estudis Monàstics celebrada ei setembre passat, a E l 
Pauiar, amb diverses comunicacions i la intervenció personal de 
dos directius. Per la reiterada vinculació de l'Arxiu a aquestes set
manes d'alts estudis del monaquisme en fundar-se la "Sociedad de 
Estudiós Monàsticos" n'ha estat elegit, conservador un directiu de 
l'Arxiu,. el Sr. Vives Miret. 

Diversos socis de l'Arxiu participaren, també, en ei Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó celebrat, a Barcelona l'octubre pas
sat, amb ponències i comunicacions. 

Per últim, l'Arxiu va estar representat oficialment a l'Assem
blea d'Estudis Comarcals de Catalunya, que se celebrà a Vic el dia 
4 de novembre. Hi assistiren diversos directius i socis, dos dels 
quals hi presentaren comunicacions. 

Publicacions. — Durant l'any han aparegut dos números del 
Butlletí. Està preparat un altre número. L'Arxiu s'ha ocupat reite
radament de la publicació d'una Guia poliglota de Santes Creus. 

Visió. — Per circumstàncies especials el curs passat ha estat 
de poca activitat. S'ha sostingut Confiem que el vinent no solament 
es mantingui sinó que mil lori . -F . 




