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UN GRAN AMIC DE SANTES CREUS 
DESAPAREGUT 

E l dia 24 de setembre de 1965 morí a València el senyor Jesús-
Ernest Martínez Ferrando. L a premsa en donà compte, perquè l'amic 
desaparegut era notícia; però la. premsa de Catalunya i de les al
tres terres de parla catalana en general l i ha estat avara en el re
cord i en l'encomi, per poca cosa que hom ponderi els seus egregis 
mereixements. H i ha hagut excepcions destacables, i no solament 
perquè han esdevingut excepcions; però si hom esguarda, encara 
que només sigui damunt per damunt, s'adonarà de seguida de dues 
circumstàncies veritablement extraordinàries: la seva fidelitat a l 'i
dioma matern, sobré tot considerades diverses circumstàncies que 
tan sovintejadament li aconsellaren no emprar-lo; i el temari gai
rebé exclusivament catalano-valencià de la seva nombrosíssima pro
ducció Iiteràrio-bistòrica. Tenim al davant la bibliografia dreçada 
pel Dr. Frederic Udina Martorell —Archivo de la C . de A. Sesión 
necrológica en memoria de su antiguo Director Jesús Ernesto Mar
tínez Ferrando e. p. d. (1940-1961) (Barcelona, 24 de febrero dé 
1966), pp. 11-15, la qual, si no és absolutament exhaustiva, ben 
poca cosa l i ha de mancar. L a seva producció de creació exclusi
vament literària, és íntegrament en català: en total dotze obres. 
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L a seva producció històrica i arxivística, sobre tot la posterior a la 
nostra guerra civil ja no ho és, ni majoritàriament; tanmateix hi ha 
títol's, de molta consideració: Pere de Portugal, «Rei dels catalans» 
vist a través dels registres de la seva Cancelleria (1936); Algunes 
noves entorn de L· divisa de Pere de Portugal (1936); Uns capítols 
als mallorquins per Pere, Condestable de Portugal, «Rei intrús-» de 
Catalunya (1935); Nosques reials catalanes (1948); Eh fills de 
Jaume II (1950); El nostre Sant Vicent Ferrer (1952); Els descen
dents de Pere el Gran: Alfons el Franc, Jaume II, Alfons el Benig
ne (1954); Jaume II o el seny català (1956); El Puig de Santa Maria. 
Una evocació de la reconquesta (1957); La tràgica història dels reis 
de Mallorca (1960); Pere de Portugal, «rei dels catalans». Esquema 
bigràfic (1960); L'infant Ferran de Mallorca (1962); Pere de Por
tugal i L· Verge de Montserrat (1962); Jaume II o el seny cMalà-
Alfons el Benigne (1963); La València de Jaume II (1963); Histò
ria del País Valencià (Pròleg) (1965). E n total setze títols entre la 
llarga setantena d'esments bibliogràfic's, que escauen en aquesta 
classificació, si no hi fem cabre set títols sobre temes històrics bar
celonins de col·laboració a "Barcelona. Divulgación histórica" y 
altres, vioit-i-un títols que l i coneixem de temes valencians publicats 
a "Las Provincias", "Valencia Atracción" i "Valencia Gótica". 

Coneixedor de diverses llengües, Martínez Ferrando mereix 
també un record pel seu poliglotisme que deixà una bona emprem
ta. L i coneixem algunes col·laboracions en francès, i diverses — i en 
aquest cas molt treballades— traduccions, principalment de l'ale
many, i també del francès: aquestes traduccions recullen temaris 
artístics i literaris gairebé exclusivament, i en aquest segon aspecte 
volem recollir les obres Miguel Kohlaas, de Kleist; Amok i Vint4-
quatre hores de L· vida d'una dona, de Zweig; La senyora Berta 
GarL·n, de Schnitzler; i BoL· de neu, de Montpassant. 

Un home tan agradat de les nostres coses era impossible que 
no tingués estima al nostre monestir de Santes Creus. E l mateix 
temari de les, seves preferències, centrat en la figura del rei 
Jaume I I el Just i la seva època, l'hi empenyia. I som testimonis 
d'aquesta estima profunda, i reculada, i perseverant. 

L a nostra coneixença es va establir a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, de Barcelona, uns quants anys abans de la guerra civil 
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del 1936. No podem dir si llavors ja l'havia guanyat la figura de 
Jaume el Just, enterrat a Santes Creus; però sí que recordem com 
mé's, d'una vegada ell es va interessar pels resultats de les recer
ques que practicàvem nosaltres a l'Arxiu, i que interessaven molt 
el personatge i la època per les moltes relacions que va tenir amb 
el monestir, l'estudi del qual ha distret sovint els ocis de la nostra 
vida des de fa més de quaranta anys. L a personal intervenció en 
una tasca faceciosa que ens encomanà el senyor Eduard Toda, 
pogué ésser acomplida en temps de la República, pels volts del 
1933, gràcies a la comprensió del senyor Martínez Ferrando, auto
ritzat per l'aleshores Director del Centre, senyor Ferran Valls i 
Tabemer; fou la tria d'uns documents amuntegats magatzemada-
ment als locals de la Institució, del resultat de la qual, majoritària
ment —no podem dir exclusivament, per la pre'ssosa tasca— anaren 
a Poblet un nombre considerable de documents de la casa i d'al
tres fons cistercencs. 

Fundat l'A. B. de S. C . gairebé coincidint amb la impressió de 
la seva obra en dos volums sobre Jaume I I , la societat incipient 
va poder evacuar algunes consultes i prestar petits 'serveis; al ser 
nyor Martínez Ferrando que aprofitaven a la seva edició, prin
cipalment per l'abnegada dedicació que als primers temps de 
l'A. B- de S. C . prodigà el doctor Pere Serramalera. 

E l senyor Martínez Ferrando fou una de les primeres perso
nalitats que, mptu propio, volgué ésser soci de la nostra Entitat, 
a la qual aviat va demostrar una sostinguda atenció i preferència. 
Fou un assenyalat estímul que hi allistés l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó; un estímul i una honor d'immerescuda categoria. 

E l l , es pot dir que va iniciar la llavors utòpica llibreria de 
Santes Creus, amb les seves publicacions personals, tan addients, 
i d'altres que s,'arrengleren als modestos prestatges de la nostra 
Entitat. 

E l l va accedir a presidir el Jurat dels nostres primers concur
sos històrics celebrats a Santes Creus i que avui, després d'una 
vintena d'anys, ens apareixen com a precursors de la veritablement 
enorme proliferació actual de premis literaris i artístics. 

E l l fou dels primers que accedí a prestigiar les nostres bal-
bucejants festes acadèmiques anuals amb una memorable confe-
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rància, que fou el canemàs d'un molt notable estudi històric sobre 
Santes Creus, que va enriquir precisament la bibliografia del mo
nestir i que constitueix una aportació categòrica sobre la història 
domèstica i les relacions reials amb el monestir durant la segona 
meitat del segle X I V . 

E l l , també, accedí a integrar la Junta de Govern del nostre 
A. B. de S- C . durant els primers anys; càrrec en el qual sabia que 
no havia de recollir satisfaccions, sinó exercitar un servei; però 
que tampoc, ni ell, ni ningú, no podia sospitar que l i havia de 
comportar afeixugaments, per la perplexitat amb què es veié cons-
treta a actuar la Junta Directiva, de la qual formava part, provo
cada per la sistemàtica pressió d'un dels seus membres que va 
arribar al punt de produir una crisi que podia ésser-li fatal. Ni la 
persistència anticombativa del senyor Martínez Ferrando, ni l'ac
titud apaivagadora de tota la Junta en pes. no van poder encarrilar 
l'apassionada actuació d'aquell directiu; el qual, en extingir-se el 
seu mandat, no fou proposat a la reelecció. L a Junta va reprendre 
la 'seva labor amb la concòrdia característica de sempre, assistida 
per l'escalf del senyor Martínez Ferrando, i desafeixugada d'aquell 
llast en què havia degenerat una altra col·laboració, certament 
desitjada, però malauradament aconseguida i desastrosament eon-
traoperant. L a companyia del senyor Martínez Ferrando fou molt 
agraïda pel confort que proporcionà als altres membres de la 
Junta d'aleshores. Companyia de la qual l'A. B. de S. C . s'ha vist 
assistit sempre, fink a la seva mort, que ens obliga a parlar-ne. 

Una altra cosa: Actualment hi ha a Santes Creus el reliquier 
del cor de la reina Blanca d'Anjou- Si quan hi va venir podia haver 
resultat indiscret dir-ho, avui seria injust silenciar que el retorn 
d'aquesta relíquia al seu lloc d'origen fou un acte espontani de 
l'exquisidesa del Sr. Martínez Ferrando. 

Quan l'any 1950 fou creat el Patronat del monestir de Santes 
Creus, el senyor Martínez Ferrando hi fou cridat. E l decret de 
creació d'aquest organisme, promulgat pel Ministeri el 16 de gener 
de 1951 l'hi va incloure a títol personal, i no precisament per raó 
del càrrec que ostentaven la majoria dels seus components. Amb 
tot, l'especialíssima trajectòria del Patronat de Santes Creus no fou 
propícia perquè el senyor Martínez Ferrando hi pogués desenrot-
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llar l'eficàcia de la seva gestió. De fet, es va contreure a conferir-li 
el prestigi de la seva personalitat. Més d'una vegada n'havíem par
lat; però ell, des, de Barcelona, creia que la seva millor col·laboració 
era no obstaculitzar el que es feia a Tarragona i a Santes Creus 
per la Comissió Permanent de l'Organisme. 

Tot això, unit a l'enorme profit que diverses publicacions histò
riques seves han reportat al coneixement i documentació de Santes 
Creus, va aconsellar que el nostre Arxiu Bibliogràfic el nomenés 
Soci de Mèrit, concessió raríssima i que, a títol personal, abans 
d'ell solament havia esta concedida a una persona, i després sola
ment ho ha estat a una altra. Martínez Ferrando, doncs, un dia fou 
proclamat públicament, una de les poques persones a les quals s'e
xalçava pels seus mèrits contrets, a favor de Santes Creus. 

E l l fou un veritable agradat de Santes Creus. L a pau, la tran
quil·litat, la ponderada i equilibrada projecció de totes les belleses 
del monestir i els seus encontorns al seu esperit d'una finor tantís-
sim sensible, l'omplia a vessar. Ens va lleure compartir-hi moltes 
emocions, perquè les darreres vegades que va anar a Santes Creus, 
honorà la nostra llar íent-hi estada. L a mútua estima era profunda 
i arrelada i va durar fins que la Parca sel va endur. Estima que 
no va minimitzar mai, al contrari, la ja coneguda diversitat d'opi
nió sobre el primogènit de Jaume I I ; pejorativa, la seva, d'acord 
amb la versió tradicional dels cronistes, del segle xvn, més o menys 
compartida sense aprofundir-hi massa, darrerament; i , almenys, re
visionista i més ponderada, la nostra, d'acord amb la documentació 
estudiada, i no precisament tota desconeguda. 

Comprenem la incomoditat que vam crear al nostre amic, quan, 
esdevenint ell el pern d'un jurat, va haver de pronunciar-se sobre 
un nostre treball, en el qual precisament irrumpíem sobre el camp 
històric de les seves preferències, i en total desacord dels 
seus punts de vista en aquella qüestió concreta, els seus antece
dents i les seves conseqüències. E r a ben lluny nostre la sospita que 
ell integrés aquell jurat; si ho haguéssim sabut no hauríem acudit 
al concurs, perquè havíem de presumir la seva contrarietat. Poques 
setmanes després concorríem junts a compartir un sopar amb el co
mú amic Dr. Antonio Era, eminent historiador 'sard, malauradament 
ja difunt, i allí vam poder apreciar la profunda bonhomia que in-
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formava el senyor Martínez Ferrando com a conseqüència d'una 
decisió —precipitada, deia e l l — a què el vam çonstrènyer involun
tàriament. Tot plegat, l'incident va servir per a reforçar una cor
dialitat que no havia patit mai. De llavors ençà, i sobre tot a rel 
de la seva jubilació, ens honorà amb una correspondència tan efu
siva com, en el nostre llarg carteig, mai no haguéssim rebut d'ell. 
E l senyor Martínez Ferrando era així : com si hagués pretès lubri
car un refrec que no s'havia produït mai per la nostra part, i, menys 
encara, per la seva. 

E n aquesta darrera època de la seva aprofitada vida, entre els 
records i afeccions de les seves cartes, destaquem les al·lusions a 
Santes Creuis. L'avís dels seus, dos o tres canvis de domicili, quan 
ja era a la seva València; la referència a la vida de Santes Creus 
i de la nostra entitat; pocs dies ans de morir, l'excusa que l'adhe
ríssim a l'acte acadèmic anual en homenatge, en aquella escaiença, 
a l'abat Porta la gestió del qual amb els seus estudis havia ajudat 
a conèixer poc o molt. 

L a Parca no el perdonà i li va exigir el tribut de la vida quan 
encara hom podia esperar fruit de la seva erudició extraordinària 
i de la seva dedicació i capacitat de treball exemplars. 

Personalment vam perdre un ja vell i apreciadíssim amic; però 
Santes Creus va perdre una de les persones que en els darrers anys 
li va donar més llustre, l'estela del qual, creiem, ha de costar molt 
de desaparèixer. 

Que al Cel el puguem retrobar. 

E . F O R T 



MONJOS EXCLAUSTRAIS DE SANTES GREUS 

I ALTRES ABADIES DE LA CORONA D'ARAGÓ 
QUE INFLUÏREN EN LA RESTAURACIÓ DE L'ESPERIT 

MONÀSTIC DELS CENOBIS DE DONES (1815-1881) 
(Continuació) -

I I I . — MONESTIRS D'HOMES 

E l R. D. de 9 de març de 1836 1 1 8 , obra de Mendizàbal, al ma¬
teix temps que suprimeix les cases de religiosos, àrbitra mesures peí 
donar sortida als exclaustráis, a fi que no hagin de viure a la clan» 
destinat o passar-se al camp carií. Reproduirem els articles que 
es refereixen a les capellanies i beneficis que els podien ser confe
rits, als quals s'acolliren no pocs dels nostres monjos: 

"Art. 39. Como colocaciones para los sacerdotes pensionados se desig
nan las siguientes: 1 ." Beneficios curatos de las iglesias parroquiales. — 2." 
Tenencias de curatos, cualquiera que sea el que haya de proveerlas. — 3." 
Economatos de las iglesias parroquiales!, mientras estuvieren vacantes. — 
4.° Capellanías de coro y altar de las iglesias parroquiales, colegiales y car 
tedrales... Una mitad por lo menos de estas colocaciones... se destinarán a 
los sacerdotes y ordenados in sacris secularizados o exclaustrados, hasta que 
obtuvieren destino todos los ¿me perciban pensión del Estado. 

"Art. 40. Para las sacristías dé laí iglesias parroquiales serán preferidos 
los sacerdotes y ordenados in sacris; mas si ninguno de éstos las solicitase, 
se conferirán en los coristas y legos. 

"Art. 41. Los eclesiásticos pensionados que reúnan las cualidades ne
cesarias, serán colocados en las' plazas de organistas, músicos, sochantres, 
cantores y demás de las iglesias parroquiales, colegiatas y catedrales de todo 
el Reino. 

118. "Diario de Barcelona", de 19 març 1836, p. 633; extret de la "Gaceta 
de Madrid" del 10 del mateix mes (Barraquer B, t. I V , pp. 659-664). 
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"Art. 42. Los exclaustrados que no hayan terminado la carrera, serán 
atendidos para las becas vacantes y que vacaren en lo sucesivo en los se
minarios y demás colegios, ya sean de provisión del ordinario, o ya de pa
tronato real, o de corporación civil o eclesiástica. Los que las obtengan ce
sarán en el goce de la pensión." U 9 

Tal com vàrem dir, en virtut dels articles 41 i 42, fr. Bruno L a 
fuente acaba els estudis eclesiàstics a la universitat de Madrid i ob
té per oposició una plaça de sotsxantre a la capella reial. I ara veu
rem com recolzats en l'article 39, el P. Mestre i el P. Cavallé obte
nen la rectoria de Santes Creus, i el P. Vallverdú la regència de 
l'església arxiprestal de Falset. Amb tot, la major part prefereixen 
capellanies i beneficis dels, monestirs de monges i, particularment, 
dels que pertanyen a la pròpia ordre. 

Donem ara la relació dels monjos dels quals tenim alguna no
tícia inèdita, seguint l'ordenació alfabètica dels cenobis. 

a) L A B A I X 

Existeix com a casa benedictina des de l'any 7 7 1 1 2 0 i s'incor
pora a l'Ordre cistercenca el 1223 m , a través de Bonnefont 1 2 2. Es 
tava situat a tres kilòmetres al sud de Pont de Suert, a l'esquerra 
del Noguera Ribagorçana; les ruïnes es troben ara cobertes per les 
aigües del pantà. 

E n el moment de l'exclautració, a Santa Maria de Labaix hi ha 
una comunitat composta per tretze monjos de cor i tres Uecs 1 2 3 . 
E ls religiosos es dispersen en promulgar-se la llei anomenada de 
"reforma de regulars", de 25 d'octubre de 1820 1 2 4 ; llurs béns, són 
venuts en pública subhasta i el cenobi resta del tot abandonat en 

119. Barraquer B. t. I V , pp. 662-663. 
120. J . Villanueva.. Viaje literario..., Madrid, Imprenta Real, 1851, t. 17. p. 111. 
121. Idem. pp. 115 i 117. 
122. M. Serrano Sanz, Noticias y documentos históricos del Condado de Riba-

gorza..., Madrid, Centro de Estudios Hstóricos, 1912, pp. 43-44. Vegeu, a métf, l'es¬
tudi interessantíssim del P. Maur Cocheril, ocr, L'implantation des abbayes cistercien-
nes dans la Péninsule Ibérique. a l'"Anuario de Estudios Medioevales", Barcelona, 
C.S.I .C. , 1964, pp. 217 ss. 

123. Barraquer A, t. I , pp. 301-305. 
124. "Gaceta del Gobierno", de 26 octubre 1820, p. 544 (Barraquer B, t. I , 

pp.. 554-557). 
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començar la tardor de 1835. A partir d'aquesta data, els veans de 
Pont de Suert el converteixen en pedrera pública n 5 „ 

Les nombroses vocacions que Vallbona té de noies procedents 
de les cases principals de la Ribagorça i E l Pallars, creiem que és 
deguda a la influència de Labaix. De l'època de lexclaustració no
més hem recollit notícies d'un sol monjo, que per cert va influir so
bre els destins de Vallbona d'una manera gran. 

Fr.- Antoni Gilabert 

Natural de Cervera i abat, probablement, del quadrienni que 
precedí a l'exclaustració. L'últim prelat del cenobi sembla ésser 
fr. Francesc Castiello; no ho podia ser el P. Gilabert, com insinua 
el canonge Barraquer 1 2 e , perquè, des de 1831, es troba exercint de 
confessor ordinari de les monges de Vallbona, on segueix fins el 
1856. De la seva comesa de confessor, portada a terme durant un 
quart de segle, en parlarem més endavant. 

b) P O B L E T 

Per l'estudi dels antecedents històrics d'aquest cenobi compr-
tem amb una bibliografia immensa, així com també per conèixer 
les seves darreres vicissituds. Segons el P. Riba, protagonista d'a
quella tragèdia, els monjos començaren d'abandonar el cenobi el 26 
de juliol de 1835, després de conèixer els incendis i assassinats co
mesos pels revolucionaris, dos dies abans, a Reus 1 2 7 . E l prior Se
bastià Gatell i el bosser Cosme Valls van romandre a L'Espluga 
de Francolí fins al 14 d'agost 1 2 8. L ' I de setembre sortí una expedi
ció de sis monjos joves que feren el viatge a Roma a peu, coma-
nats pel mestre de novicis Josep Mestres 1 2 9 . L a majoria es refugia
ren a llurs cases o bé en famílies amigues, i , en períodes de cal
ma, pogueren exercir ministeri d'ànimes en parròquies, i convents. 

125. Barraquer B, t. I , pp. 814-815; t. I I I , p. 403-408. — A. Coy y Cotoaat, 
Sort y la comarca Noguera Pallaresa, Barcelona, imp. Cunill, 1906, p. 127. 

126. Barraquer B, t. I I I , p. 403. 
127. Riba!, pp. 15-16. 
128. Guitert B, p. 155. 
129. Morgades, p. 273. 
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Els religiosos dels quals hem recollit notícies s'indiquen segui
dament per ordre alfabètic: 

1) Fra Jaume Aguiló i Monné 

Religiós convers, nascut a Alforja el 1809, on també va anar a 
morir el 1873, després de quaranta cinc anys d'hàbit 1 3 0 . 

Els darrers temps de la seva vida el trobem exercint d'hortolà 
al cenobi de Vallbona. Davant l'ermita de l'hort obre un pas que 
encara avui se'n diu el "camí de fra Jaume"; té cura de la capella 
amb amor i no deixa mai l'altar sense flors. Tampoc no descuida 
de plantar tabac per al seu consum. Cada matí l'abadessa Gallart 
baixa a l'hort per donar-li els bons dies i quan esdevé el traspàs 
de Missenyora (7 novembre 1872), fr. Jaume ho sent tant que es 
pot afirmar, segons la tradició que hem recollit, que e's, mor d'enyo
rament. 

2) Fr. Ramon Aragonès 

Vesteix l'hàbit el 1828 i professa l'any següent de mans de l'a
bat Josep Queralt 1 3 1 . Per tant, és de la mateixa promoció que els 
PP. Astort, Carbó, Cercós, Ferré (Pere), Miarnau, Riba, Vallverdú, 
etc. —la magnífica fornada de l'abat Queralt—, citats en el present 
estudi. 

Des del 21 de març de 1852 se li donen diverses comissions pel 
cenobi de Valldonzella, on el veiem per darrer cop el 5 de juny de 
1864, actuant de ministre en l'ofici de professió de Maria Esperança 
Roca. 

E l 27 d'octubre de 1854 obté el benefici de Sant Restitut, fun
dat a l'església de Sant Miquel Arcàngel, de Barcelona 1 3 2 . 

3) Fr. Manuel Astort 

Vestí l'hàbit l'any 1828. E n dispersar-se els monjos només era 
diaca. Durant lexclaustració resideix algun temps a la parròquia 
de Sant Jaume, de Barcelona, on té prestigi per la seva bella veu 

130. Guitert B, pp. 137 i 174. — Riba, p. 32. — Toda, p. 169. 
131. Guitert B, pp. 163 i 164. — Riba, pp. 27 i 31. 
132. Mas (AMVa). 
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de cantor; els dies de solemnitat dirigia el famós Credo de Poblet133. 
E l 1853 fou comissionat per presidir una elecció abacial a Vall

bona. Dels seus fructuosos anys de confessor de les monges de Vall-
donzella (1853-1858 i 1862-1866) en parlarem quan ens referirem a 
aquest monestir. 

4) Fr. Francesc Camín 

Natural de Mataró. Vesteix l'hàbit el 17 de desembre de 1804 
i professa l'any següent. És mestre en teologia. E l 1821 té el càrrec 
de secretari de l'abat. De 1826 a 1830 actua de confessor a Vallbona 
i de 1830 à 1832, a Cadins. És un dels monjos de Poblet desterrats 
a Rueda, l'any 1835, pel general Llauder. Mor a casa seva l'any 
1854 1 3 4 . ' • 

5) Fr. Ignasi Carbó 

És un dels monjos dels quals tenim més notícies, gràcies a la 
monografia que l i va dedicar Eufemià Fort, especialista en història 
dè Santes C r e u s 1 3 5 . 

Va néixer a L a Riba el 1810, vesteix l'hàbit el 1828 i professa 
l'any següent. E n dissoldre's la Comunitat era tan sols diaca. E l 
1846 fa un viatge a Roma, per tal d'aconseguir el títol de missioner 
apostòlic i la designació d'un comissari pels . monestirs cistercienos 
d'Espanya, que va recaure sobre fr. Joan Miarnau el 7 de juliol de 
1847. Aquest el nomena prior-president de Poblet el 20 del mateix 
mes, càrrec que renuncia poc després per dedicar-se a donar mis
sions; en una d'elles el sorprèn la mort, trobant-se a Palau d'An
glesola, el 3 de desembre de 1852 1 3 6 . 
„ Guardem del P. Carbó dues cartes autògraf es, datadas a San
tes Creus el 12 i el 18 d'abril de 1847, i dirigides al seu germà Àn-

133. Barraquer A, t I , p. 270. -— A. Domènech y Montaner, Historia y arqui
tectura del monasterio dèPòblét, Barcelona, Montaner y Simón, 1922, p. 100. — 
Guitert B. pp. 163 i 164. — Riba, pp. 27 i 31. 

134. Guitert B, p. 165. — Riba. pp. 14, 26 i 2 9 . — Toda, pp. 73, 164, 167 
i 193. . 

135. Fort A, passim. 
136. ídem, pp. 29 ss. — - Garcia, pp. 210-211 i 216. — Guitert B, pp. 166-167. 

—Morgàdes, pp. 274-275. — Riba, pp. 18 ss., 27, 29 i 31. — Toda, p. 168. 
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toni, essent fiscal del tribunal eclesiàstic de Tarragona 1 3 7 . Són ost
entes després del seu primer viatge a Roma, quan ja havia obtingut 
de la Congregació de Propaganda Fide la patent de missioner apos
tòlic, que és de data 30 d'octubre de 1846 1 3 8 , i d'abans de fer-se 
el nomenament del P. Miarnau. Tracten diversos afers domèstics, 
que avui ens és difícil d'identificar, però la principal preocupació 
que les anima és la derivada del seu zel apostòlic, puix que aquella 
època es troba totalment consagrat a l'obra de les missions popu
lars, dirigida per Sant Antoni M. 1 9 Claret. Per elles es veu que pre
para amb gran cura la predicació i sembla deduir-se que aquells 
dies es devien celebrar missions o, simplement, les prèdiques qua-
resmals a la parròquia de Santes Creus 1 3 9 . 

També hem trobat un ofici, sense data —que segurament és de 
derrers de desembre de 1852— de l'abadessa Lluisa de Dalmau, de 
Vallbona, adreçat a l'arquebisbe, en el qual li diu que, poc temps 
abans de morir, el P. Carbó li va escriure dient que sabia una noia 
de Poboleda per entrar de cantora 1 4 0 . Hem constatat que es tracta 
d'Humbelina Pahí i Ardèvol, la vestició de la qual tingué lloc el 
12 d'abril del mateix any. A l'esmentada carta hi ha una referència 
del monestir de L a Saida, filial de Vallbona, amb el qual el nostre 
cenobi va contraure germandat l'any 1845, que demostra les rela-

137. Apèndix, docs. 5 i 6. 
138. Fort A, p. 50. L'abast del títol de missioner apostòlic ens el dóna la 

següent informació: " . . . E n ocasiones el Pontífice envía expresamente misioneros, 
que tienen el carácter de legados suyos, llamados misioneros apostólicos, a los cua
les se suele conferir amplias y especialísimas facultades, incluso para el estableci
miento de iglesias y concesión de prerrogativas" (Enciclopedia Jurídica Española, 
Barcelona. F . Seix, s. a., t. X X I I , p. 587). 

Respecte de les seves activitats missioneres, hi ha una carta que Sant Antoni 
M.a Claret adreça al canonge Josep Caixal. de Tarragona, després famós bisbe 
dUrgell, l ' l l de desembre de 1848, en la qual entre altres coses li diu: "También 
a D. Ignacio Carbó dígale que se anime y que trabaje lo que pueda, si no de un 
modo, de otro, y sobre todo haciendo circular libros y papeles" (J. M : Viñas, San 
Antonio MA Claret, Madrid, B A C , 1959, p. 821). 

139. Sabíem que el P. Carbó i el P. Bernat Sala havien predicat la missió 
a Santes Creus del 24 de desembre de 1850 a l ' I de gener de l'any següent (Fort A , 
p. 49). A l seu itinerari missional cal, doncs, afegir-hi aquesta nova estada. 

E l P. Carbó tingué una marcada devoció per Santes Creus, com ho demostra 
el gest atrevidíssim de rescatar, ajudat del P. Mestre, l'estiu de 1836, les mòmies 
dels reis Jaume I I i Blanca d'Anjou que els revoltosos havien llançat al pou del 
pati reial i de tornar-les al seu sepulcre (Fort A, pp. 23-24). 

140. Apèndix, doc. 8. 
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cions familiars que mantenien ambdós monestirs i, al mateix temps, 
és un testimoni de les dificultats econòmiques amb què topaven les 
monges per a poder subsistir. 

E n parlant del P. Astort veurem com es recuperà la imatge 
del Sant Crist que havia pertangut al P. Carbó. 

6) Fr. Jaume Cercos i Solé 

Pel novembre de 1850 el trobem a Vallbona, practicant la vi
sita regular, per comissió del vicari general, on deixa una carta que 
és testimoni de la seva prudència i zel. 

L'any 1859 publica el llibre Deberes monásticos para religiosas 
cistercienses1*1, on com indica el títol, resumeix la llarga experièn
cia del seu ministeri monàstic. E l va dedicar a les monges de 
l'Ordre i, durant la visita regular que, com a vicari general, va 
practicar a Valldonzella el 22 d'octubre de 1862, en repartí un a 
cada monja 1 4 2 . 

7) Fr. Pere Ferré i Simó 

V a néixer a Riudoms el 1809. Vestí l'hàbit el 1827 de mans de 
l'abat Queralt i professà un any després. Fou connoviçi del P. Cerr 
cós 1 4 s . Es confessor de Vallbona des de 1856 a 1877. Aquest any 
s'estableix a Tarragona, on a petició del canonge Barraquer, el 12 
d'agost de 1880 data un memorial sobre l'observaríeu de la vida 
monàstica i els fets esdevinguts durant els darrers temps de Po
blet 1 4 4 , que li serví per a fonamentar bona part de les seves afir
macions. Mor a Tarragona el 4 d'octubre de 1887. 

8) Fra Domènec Ferrer 

Fill de Torredembarra. Vesteix l'hàbit el 1832 de mans de 
l'abat Gatell y professa un any després. Ocupa des places de can-

141. Deberes monásticos para religiosas cistercienses, según la Regla de nues
tro padre San Benito, explicada .en su verdadero espíritu por el R. P. Maestro 
Fr. Jaime Cercos, monje cistérciense. Barcelona, imp. P. Riera, 1859, 286 pp. 8au. 

142. Rogers, pp. 550.551. 
143. Guitert B. pp. 137, 163 i 168. — Riba, pp. 27 i 31. — Toda, pp. 168 

i 228-229. : , 
144. Barraquer-A. t. I , pp. 265 i 271; B. t. I , pp. 803 ss.; t. I I , pp. 304 ss. 
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tor i tercer organista 1 4 5. E n produir-se 1'exclaustrado era menoret. 
Des de 1853 el trobem a Barcelona, on actua molts cops de 

ministre ajudant al's, oficis solemnes de Valldonzella. Finalment, 
l'any 1861 obté un benefici eclesiàstic d'aquest cenobi. 

9) Fr. Pere Fonoll 
Natural de Blancafort. E l 1801 li dóna l'hàbit l'abat Mas. De 

1827 a 1831 és secretari de la Congregació, essent vicari el P. Josep 
Queralt, de qui havia estat connoviçi 1 4 8 . Després passa a ser rector 
del col·legi d'Osca (1831-1835)147- E r a mestre en teologia. 

L'any 1826 se'l comissona per presidir una elecció abacial al 
Patrocini i l'any 1852 una altra a Casbas. 

10) Fr. Bernat Generés i Molins 
Nat a Sarreal. Vesteix l'hàbit el 1785 de mans de l'abat Agus

tín Vázquez de Varela. Mor a València el 1839 1 4 S . 
L'any 1834 presideix una elecció d'abadessa a L a Saidia. 

145. Guitert B. p. 168. — Riba, pp. 27 i 31. 
146. Guitert A, p. 168. — Riba, pp. 26 i 29. 
147. Vegeu l'assaig del P. Guiu Gibert sobre Los estudios en la Congregación 

cisterciense de los reinos de la Corona de Aragón y Navarra, dins l'obra "Los 
monjes y los estudios" (Poblet, imp. Monàstica, 1963, pp. 381-401). 

E l Col-legi d'Osca, anex a la Universitat d'aquell districte, estava destinat als 
monjos de la Congregació que volien obtenir graus acadèmics. E l rector exercia la 
superioritat sobre totes les persones, pertanyents a l'Ordre, que hi residien (Defini
cions, p. 12), havia d'ésser del mateix regne que el vicari general i el secretari 
(ídem. p. 21) i , igualment, l'elegia el capítol provincial per quatre anys (ídem, pp. 17 
ss. i 22). L'any 1731, per pressió de Felip V , Poblet va transferir els seus alumnes 
a la Universitat de Cervera, malgrat les protestes de la Congregació i de la Uni
versitat d'Osca (F. Vila, Reseña histórica de la Universidad de Cervera, Barcelona, 
imp. Católica, 1923,, p. 115). 

Respecte del nombre i de l'obtenció de graus acadèmics, les Definicions de 1797 
disposen que no hi hagi més de dotze mestres o doctors, o sigui tres per cada regne 
(Aragó, Catalunya, Navarra i València, compreses en aquest darrer les illes Balears), 
i que el títol de lector en filosofia o teologia —que correspon a l'actual de llicen
ciat— sigui tan sols concedit als que han cursat estudis al Col·legi o la Universitat 
d'Osca, guanyin una plaça per concurs-oposició i ensenyin durant un trienni. Per 
obtenir el grau de mestre o doctor, és precís haver ensenyat tres anys filosofia i nou 
anys teologia en els esmentats Col·legi i Universitat d'Osca, o bé en els monestirs 
que tenen organitzats estudis. Cada cenobi d'homes ha de tenir una plaça de lector 
de sagrada teologia. Per cada alumne que envien al Col·legi, els abats han de pagar 
seixanta-sis escuts i per cada' plaça que deixen vacant n'han de pagar trenta-tres 
(Definicions, pp. 63-65). 

148. Guitert B, p. 168. — Riba, pp. 25 i 28. — Toda, p. 229. E l P. Riba 
escriu "Genevés". 
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11) Fr. Ignasi Jordana 

E s de Ripoll. Vesteix el 1794 de mans de l'abat Pere Serarols. 
Té el títol de mestre en teologia 1 4 9. 

E l trobem residint a Barcelona des de 1830, on rep diverses 
comissions importants per als cenobis de Vallbona i Valldonzella. 

12) Fr. Francesc d'A. Magriüà? 

No hem pogut esbrinar de quin cenobi era fill, si bé pensem 
que, si no va pertànyer a la comunitat pobletana. almenys' es rela
cionà amb els seus monjos. Assegura Toda que es tracta d'un su
posat religiós de Poblet que inventaren els buscadors de tresors 1 B 0 . 
Nosaltres tenim, certament, notícies de la seva existència, com 
veurem en parlar de Vallbona. 

13) Fr. Josep Miravall i Figueras 

F i l l d'Ulldemolins. Pertany al darrer grup de monjos que 
vestiren l'hàbit (29 maig 1832) i professaren (30 maig 1833) à Po
blet, de mans de l'abat Gatell. Ingressà com a cantor. Quan va 
sobrevenir l'exclautració era sotsdiaca 1 S 1. 

Fou Secretari de la Congregació de 1852 a 1861, i confessor 
de Cadins de 1851 fins a la seva mort, que va ocórrer després de 
1872. Abans de ser destinat a Cadins, pretenia quedar-se a Vall
bona. E l 1853 implantà la vida comú a Valldonzella, tal com ha
via estat als primers temps, donant a les monges unes regles d'ad
mirable prudència per al seu restabliment. 

14) Fr. Jaume Pàmies i Serra 

Nat a Cornudella el 1758. Vesteix l'hàbit el 16 de març de 
1875. Té el títol de mestre en teologia. E s elegit rector del Col-
legi d'Osca al capítol de Benifassar, el 3 de maig de 1805, i ocupa 

149. Guitert B, p. 169. — Riba, pp. 25 i 28. 
150. Toda, p. 359. E l P. Magriñá no consta tampoc a les llistes de Barraquer 

B (t. I I , pp. 303-304), Guitert B (pp. 164-175) i Riba (pp. 23-31). 
151. Garcia, p. 213. — Guitert B, pp. 140 i 170-171. — Riba, pp. 27. 30 i 

31. — Toda, p. 167. 
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l'abadia del seu cenobi de 1815 a 1819. Morí a casa seva l'any 
1837 1 5 2 . 

E l 1805 fou comissionat a Casbas per una professió. 

15) Fr. Josep Queralt 

Fou prior-president (18254826) i abat de Poblet (1826-1831), i, 
després, vicari general de la Congregació (1827-1831), segons hem 
dit el seu lloc. 

Conta el P. Riba, que el divendres sant de 1835 es va presen
tar a Poblet, a l'hora de l'ofici, un comandant, de miquelets embriac 
amb l'ordre que dintre de quatre hores partissin cap a Rueda des
terrats un grup de quatre monjos i dos conversos. Encapçala la 
relació el P. Queralt i hi figura també fr. Francesc Camín, de qui 
ens hem d'ocupar després 1 5 S . Els; autors suposen que aquests re
ligiosos simpatitzaven amb els carlins. Sempre ens havia fet estrany 
que els monjos obeïssin tot seguit la intimació vinguda d'un militar 
del qual no es coneixia el nom i que, a més, estava ebri. Per una 
carta de fr. Josep Queralt, datada a Rueda el 31 de maig de 
1835 1 5 4 , que Suposem adreça el seu prelat fr. Sebastià Gatell, prior 
de Poblet, hem sabut que l'ordre de bandejament procedia de Ma
nuel Llauder (1789 + 1851), capità general de Catalunya. 

Aquesta carta té un interès extraordinari. E n primer lloc ens 
aclareix quina era la vertadera situació del vicari general, dels de
finidors i dels abats en acabar el seu termini 1 5 5 , que fins ara co-

152. Guitert B, pp. 171-172. — Riba, pp. 24 i 28. — Toda, pp. 229-230. 
153. Riba, pp. 14-15. 
154. Apèndix, doc. 4. 
155. E l P. Queralt cita de memòria el següent paràgraf de les Definicions: 

"Si el vicario general se ausentase por alguna causa de los reynos de la Corona de 
Aragón, muriese o vacase de qualquier modo que sea su oficio dentro de los tres 
primeros años del quadrienio, presida y sea vicegerente de vicario general, en lo 
espiritual y tejmporal, el Definidor del reyno de donde es el vicario general, si fuese 
abad, y si no lo es, el abad más antiguo de hábito del mismo reyno, exceptuando 
el abad de Mallorca, que no podría cómodamente egercer este cargo por la inter-
terposición del mar. E n cuyo caso de vacante de vicario general, deberá el dicho 
presidente convocar dentro de tres meses, baxo pena de suspensión ipso facto in-
currenda, a todos los capitulares del monasterio que bien le parezca de la pro
vincia no impedida para elección del nuevo vicario general y perfección del qua
drienio, quedando el abad de Mallorca escusado del concurso, por la dificultad de 
su acceso. Pero si el vicario general muriese o de otro modo vacase su oficio en 
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neixíem tan sols per meres suposicions. Ens diu també que el vi
cari Robert Torregrossa es considera cessant des de el dia 3 de maig 
i que aquest va aconseguir del nunci apostòlic retardar el definitori 
que ha de fer les ternes, fins que millorin els temps. Afirma que 
els abats finiren el 14 de setembre, així com també els definidors, 
i aclareix que, segons suposa el prior-president de Poblet, P. Ga-
tell,, el nunci apostòlic no ha pogut contestar la petició de pròrroga 
cursada pel vicari general, perquè aquell no es troba reconegut pel 
govern. Assenyala que el fet de consider-se cessant el vicari i d'a
cudir al nunci per demanar facultats, té el precedent del vicari 
Jaume Jassà (1805-?), que feu el mateix durant la guerra de la in
dependencia. A més, es dedueix que el prior s'interessa per re
gular el govern de la Congregació i també per la sort dels monjos 
confinats. E n la postdata diu: "Hoy sale el Sr. Camín para su casa 
paterna, que por disposición del general Llaudet le ha de servir de 
destierro"; era de Mataró. Per últim, hi ha una al·lusió als treballs 
que aquells dies passen les monges de Vallbona, cosa que explica 
que l'esmentada carta anés a parar entre els papers, del P. R i b a 1 5 6 . 

16) Fr. Josep Riba i Amorós 

Va néixer a Montroig el 1815, vestí l'hàbit el 16 d'abril de 1830 
i professà l'any següent. Prengué part a l'expedició organitzada 
pel mestre de novicis a rel de l'exclaustració i residí a Roma, fins que 
l'any 1844 li escriu el seu pare pregant-li que torni. E l 1852 ja té 
assignada una pensió de cinc rals a Tarragona, on resideix. Allí rep 
el nomenament de prior, que Ji fou expedit pel P. Miarnau el 29 
d'abril de 1857 1 5 7 . Totes aquestes notícies són prou conegudes 
perquè- hàgim de glossar-les,. 

Com era costum, el dia de professar, o sigui, el 16 d'abril de 
1831, el P. Riba féu testament. E l seu contingut és una mostra de 

el último año del quadrienio, no se convoque, a fin de evitar gastos, el capítulo, ni 
se proceda a elección de vicario, sino que quede en dicho presidente el gobierno 
y régimen de toda la Congregación." (Cap. 10, addenda 4,<¡$ Definicions, p. 32). 

156. Lligall 5 (AP). 
157. Barraquer A, t. I , p. 270. — Guitert B. pp. 137-138 i 173. — Morga-

des pp. 275-276. — Riba, pp. 12, 20, 27 i 33-35. — Toda, pp. 164, 166, 219-220 
i 223-224. 
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la literatura canònica de l'època, que val la pena de llegir. Preveu 
la contingència que en el cas que s'hagi d'absentar del cenobi per 
pestes, guerres, incendis o altres circumstàncies, trobi acollida entre 
els seus familiars 1 5 8 . Per desgràcia, aquesta clàusula va tenir aviat 
aplicació. 

E l 17 de maig de 1858, resident a Tarragona i trobant-se accí-
dentalm¡ent a Altafulla, va comparèixer davant el notari de Torre
dembarra, Francisco Barado. per tal de conferir poders al seu gerl-
mà Joan Baptista, notari de Montroig, per representar-lo en el plet 
que seguia contra la seva neboda Teresa Riba, "pudiendo transi-
girlo y concordarlo, así por vía de derecho como de amigable com
posición" 1 5 9 . 

De 1859 a 1862 el trobem de confessor a Valldonzella. Des 
de la mort del P. Escofet (9 gener 1861) fins al nomenament del 
P. Cercóis (25 octubre 1861), ostenta plenes facultats de vicari ge
neral; i a partir d'aquesta data, fins el 11 de gener de 1865, és se
cretari de la Congregació. Després d'ell ja no hi ha cap altre se
cretari. Recordem també, que del 29 d'abril de 1857 al 19 de fe
brer de 1881 en què té lloc el seu traspàs a Vallbona, ostenta el cà
rrec de prior-president de Poblet, pel qual ja no es troba tampoc 
successor. 

17) Fr. Francesc Vallverdú i Domingo 

Nascut a Siurana el 30 de gener de 1812. Rebé l'hàbit pel 
maig de 1828 de mans de l'abat Queralt. A l temps de l'exclaus-
tració era diaca. De 1848 a 1857 va exercir de vicari i regent de 
Cornudella 1 6 0 . 

E l 1870 l'abadesa de Vallbona sol·licita que el nomenin confes
sor extraordinari. 

158. Manuscrits de la Comunitat (armari I , calaix 29, doc. 212; AMP) . 
159, Ídem, doc. 213, 
160 Guitert B. p. 174. — Riba, pp, 27 i 31, 



115 

c) S A N T E S C R E U S 

L a importància d'aquest cenobi ens excusa de fer el resum de 
la seva història, per altra banda prou coneguda a través d'una 
abundosa bibliografia. Només direm que els religiosos van abando
nar-lo quan totes les comunitats d'Espanya feia dies que s'havien 
dissolt. 

E n acabar el seu quadrienni l'abat Pere Carrera (1830-1834), 
tot estava tan revolt que ja no es féu nova elecció, quedant els 
monjos sota el govern del prior-president fr. Josep Ballester. Se
gons la relació feta pel P. Figuerola, al moment de dispersar-se hi 
havia vint-i-sis professos sacerdots, tres monjos coristes no sacer
dots i sis llecs. Malgrat haver pres algunes precaucions i viure en 
continu sobresalt, el's frares van romandre al monestir fins el dia 
31 de juliol de 1835, que el P. Ballester va dissoldre la comunitat i 
cada u va anar-se'n a casa seva. Els tropells que sofrí el cenobi un 
cop marxaren els monjos han estat contats amb tot detall pel ca
nonge Barraquer 1 G 1 . 

L a llista alfabètica dels monjos santescreuïns relacionats amb 
els monestirs de dones, dels quals hem trobat notícies inèdites, se
gueix a continuació. 

1) Fr. Joan Barba 

E l 1806 és confessor de Vallbona 1 6 2 . Més tard és elegit abat 
de Santes Creus (1815-1819). 

Conservem d'ell dues cartes autògrafes adreçades a l'abadessa 
electa de Vallbona, Lluisa de Dalmau. L'una és del 10 le desem
bre de 1816 en la qual li dóna consells sobre la conveniència d'usar 
els atributs representatius de la dignitat prelacial; un d'ells era el 
devantal blanc brodat, que aquell temps es deixa de portar. A més, 
li proposa una data per a la cerimònia de la benedicció; també diu 
que li plau que les encomandes vagin de negre i que, amb el 

161. Barraquer B, t. I I I , pp. 353 ss. — T . Capdevila, El monestir de Santes 
Creus. Tarragona, imp. Suc. de Torres & Virgili, 1935, pp. 43-45 i 56-58 ss. — 
E . Fort, Santes Creus: Notes històriques i descriptives, Barcelona [imp. D Cochs], 
1936, pp. 51-57. 

162. Brunet, p , 43, 
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temps tal vegada poden participar en el res de l'ofici parvo, tal 
com es fa en altres l locs 1 6 3 . 

L'altra carta és del 2 de juny de 1817. E s refereix a . haver 
aconseguit les monges facultats per reduir lesi misses procedents 
d'antigues fundacions i a altres afers administratius 1 6 4 . 

2) Fr. Jaume Borràs ? 

Fou detingut a Vallbona de les Monges i assassinat l'any 1835, 
a un kilòmetre del poble, junt al camí anomenat "costa dels gar-
rots", que condueix a Omells de Nagaia. Sembla que va sortir de 
l'amagatall de la "caseta dels flaris," per anar a celebrar. Fins el 
1936 hi hagué plantada una creu molt tosca, de la qual encara 
resta la base; la inscripció era il·legible i s'hi veia gravada la figura 
d'un bonet, indicant la seva condició de sacerdot. 

L a tradició ens1 ha tramès el seu nom i las poques notícies que 
en sabem: que era fill o estava domiciliat o exercia a Les Piles,, que 
fou monjo de Santes Creus i que tenia setanta-set anys. Amb tot, 
hem de dir que no figura a la llista publicada pel canonge Barra
quer 1 6 5 , ni tampoc hem trobat rastre d'ell a Les Piles, on sembla 
que el seu cognom és desconegut. 

També havíem sentit dir que els assassins que el vingueren a 
buscar eren de Les Piles. E n tot cas, l'únic que queda en peu és 
que es tracta d'un sacerdot màrtir, que tenia alguna relació amb 
Les Piles i potser també amb Santes Creus. 

3) Fr. Josep M . a CavO-llé i Carreña 

Va néixer a Riudoms vers l'any 1806. E l canonge Barraquer 
diu que, després de l'exclaustració, capitanejà una partida de car-
lins, procurant no moure's dels contorns del monestir per tal de 
lliurar-lo d'enemics 1 6 6. Devia ser per la primera guerra carlina 

163. Apèndix, doc. 2. F a un xic estrany que el vicari general comissioni l'abat 
Joan Barba el 3 de gener de 1816 per beneir l'abadessa Dalmau i que el 10 de 
desembre encara no s'hagi verificat. ¿Quin destorb li ho va impedir? 

164. ídem, doc 3. 
165. Barraquer B, t. I I I , pp 355-356. 
166. Barraquer B, t. I I I , pp. 379 ss. i 559. 
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(1833-1840), perquè després, el 1846, el trobem exilat a N i ç a 1 6 7 . 
Segons Eufemià Fort, el P. Cavallé consta com a coadjutor de 

Santes Greus des del 9 de febrer de 1860 1 6 S . Després de la mort 
del rector fr. Miquel Mestre, el 19 d'agost de 1868 signa una par
tida com ecònom i el 18 d'abril de l'any següent, ja amb el títol de 
rector 3 6 9 . Durant aquesta època féu coneixença amb Josep Torras 
i Bages: 1 7 ° . Morí el 16 de desembre de 1870, sembla que a conse
qüència dels sofriments morals que li causaren les destroces fetes 
al monestir quan fou convertit en p e n a l 1 7 1 . 

Les nostres notícies inèdites comencen amb l'ofici que el 28 de 
febrer de 1859, el vicari general Antoni Escofet adreça a l'arque
bisbe de Tarragona, comunicant-li que ha acceptat la dimissió del 
P. Mestre i que pensa nomenar rector a fr. Josep M . a Cavallé 1 7 2 . 
I aquell li contesta que "no hay dificultad por nuestra parte en que 
se traslade a otra, ...pero será muy conveniente que no se realice 
hasta después de la Cuaresma, pues lo contrario redundaría en 
perjuicio de los dos feligresías!" 1 7 3 . L'ofici del P. Escofet no parla 
de cap altra feligresía: això va ser una confusió de la cúria que 
hem d'atribuir a una lectura poc atenta de l'esmentat document. 

Malgrat els desigs del P. Mestre, que devia demanar substitu
ció o ajuda, fr. Josep M . 6 Cavallé va haver de retardar el seu tras
llat a Santes Creus prop d'un any, per no tenir habitació. E l 15 de 
gener de 1860, comunica a l'arquebisbe que hi acaba d'arribar 1 7 4 ; 
però no hi va com a rector, com sembla, sinó com a coadjutor del 
P. Mestre. E n aquesta data s'inaugura la coadjutoría de la parrò-

167. Fort A , p. 29; B, p 75. -
168. Fort C , p. 55. 
169. Ídem, p. 74. 
170. Fort D , pp. 71-72. 
171. Fort C , p. 74. A conseqüència d'una epidèmia de tifus, el governador de 

Tarragona decidí traslladar els presos a Santes Creus. Amb aquest motiu, es feren 
lamentables obres d'adaptació. Arribaren al monestir el 5 d'octubre i foren retirats 
el 15 de desembre de 1870, o sigui la vigília de la mort del P. Cavallé. (E. Fort, 
Santes Creus, 1936, pp. 58-59). 

172. Apèndix, doc. 10. 
173. ídem. 
174. Apèndix, doc. 11. 
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quia de Santes Creus, que persistí fins a principis d'aquest segle 
quan fou erigida la parròquia de Les Pobles 1 7 5 . 

E l 3 de maig de 1861, l'abadessa Gallart, de Vallbona, escriu 
al canonge Joan Domingo i Calvo, pregant-li de demanar a l'arque
bisbe que concedeixi llicències per confessar religioses al P. Cava
llé; "...sie lo agradecería por no saber a donde recurrir, en caso de 
estar enfermo ho hacer algún viage nuestro P. Confesor, pues en 
semejantes casos no sé como hacerlo para que la comunidad no se 
quede sin confesor..." 1 7 6 . Aquella època era confessor ordinari 
fr. Pere Ferré, i a les monges els repugnava acceptar sacerdots que 
no fossin de l'Ordre. 

Ve després la carta del P. Gercós, del 3 de febrer de 1862, que 
ja hem referit, en la qual s'esmenta al P. Cavallé com un dels tes
timonis que acrediten la vocació de l'organista Assumpció Domin
go, filla de Valls i novicia de Vallbona 1 7 7 . 

E l 17 de desembre de 1865, atorga el seu darrer testament, 
autoritzat pel notari de Riudoms, Plàcid Bru i Martí. Per ell sabem 
que en aquella data té cinquanta vuit anys, que continua essent be
neficiat de la parròquia de Riudoms i que viuen encarà els seus 
germans Antoni, doctor en farmàcia, establert a la pròpia vila na
tal, i Rosa, viuda de Bonaventura Pujades, als quals els declara he
reus per parts iguals,. Entre els seus tres germans difunts, assenya
la a Joan Baptista, prevere. Disposa ser enterrat al níxol que pos
seeix al fossar de la vila, conduït per quatre arrendataris de les 
seves terres, i que se celebrin mil misses resades, de cinc rals cada 
una, en sufragi de la seva ànima i les dels seus pares i germans. 
Igualment, mana que es reparteixin, per parts iguals, trenta duros 
de plata entre cinquanta pobres^ amb l'obligació d'anar a l'enterra
ment i assistir al funeral. Nomena marmessors el seu nebot Teodor 
Cavallé i Llecha, el rector del poble i els PP. Gaietà Rovira i Es
teve Ferrer, monjos de Santes Creus. 

Copiarem la clàusula que es refereix a la seva minyona, que 
després es feu religiosa de Vallbona: 

175. Fort C . p. 55. 
176. Religiosos (AHAT). 
177. Apèndix, doc. 12. 
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"Idem: Lego y mando a mi criada Antonia Clavaguera y Pujol, en re
muneración de su buen comportamiento para con mi amada y buena madre, 
durante los años que la sirvió, y del tiempo que me sirve, la cantidad de 
300 libras moheda catalana, equivalentes a 320 escudos, un colchón, cuatro 
sábanas, una cama de tablas y banquillos, un catre, un cofre, seis sillas, una 
mesa y lo demás de que ya está advertido mi heredero; de todo lo que podrá 
disponer libremente. Advirtiendo que los muebles referidos no deben enten
derse nuevos, pero sí de los que habrá en mi casa en buen estado; no pu-
diendo mis hermanos repartirse entre ellos cosa alguna mía hasta tanto que 
mi heredero haya entregado a la nombrada mi criada lo que queda expre
sado." 178 

Pels mobles que li assigna, es beu clar que l'Antonieta ja tenia 
el propòsit de fer-se cistercenca. L'epígraf ""y lo demás de que ya 
está advertido mi heredero", es refereix segurament a la Santa Mà 
i a altres piadosos abjectes que ella va portar, formant part del 
seu dot, quan ingressà a Vallbona. E n efecte, el 24 d'abril de 1872 
vestí l'hàbit de donada; tenia uns quaranta anys. Però, havent-se 
suprimit les donades, el 22 d'abril de 1874 comença l'any de pro
va per passar a conversa i se li posa el nou hàbit el mateix dia de 
l'any següent, en què pren el nom d'Fjscolàstica. Professa el 3 d'a
bril de 1876 i mor el 20 de novembre de 1919, als vuitanta sis anys, 
després d'haver-se distinguit per la seva extraordinària laboriositat 
i notables virtuts. E l procés de vestició dels dos hàbits, fou el 
corrent aquells anys per totes les donades que passaren a converses. 

Direm, finalment, que la família Cavallé continuà relacionant-
se amb Vallbona, a través de sor Escolàstica Clavaguera, i que 
l'any 1913 va dipositar al nostre cenobi la mitra gòtica apellada de 
Sant Bernat Calvó 1 7 9 , per haver-se-la cenyit en el trasllat de les 
seves despulles. Tambés seguiren afavorint el monestir els seus 
parents Carreño, de Valls i de Tàrrega. 

178. Còpia del testament facilitada pel P. Francesc Nolla i Cavallé, S. I . , des
cendent directe del germà del P. Cavallé i nebot de la que fou priora i abadessa 
de Vallbona, domna Josefina Nolla i Pelegrí. 

179. Respecte dels objectes dipositats pel P. Cavallé a Vallbona s'han bastit 
moltes fantasies. Vegeu: Barraquer B, t. I I I , pp. 375 i 381. — T . Creus, Santes 
Creus, Vilanova y Geltrú, F . Miquel, 1884, pp. 78, 92, 99 i 107-108. — Fort B, 
pp. 75-76, C , pp. 71-72. — B. Hernández Sanahuja, Historia del real monasterio de 
SS. Creus...; Tarragona, imp. Tort, 1880, p. V . 
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4) Fr. Antoni Escofet 

No figura a la llista publicada pel canonge Barraquer 1 8 0 , i el 
P. Morgades el dóna com a monjo de Poblet 1 8 1 . Fou confessor de 
Cadins des de 1823 a 1851, i vicari general de la Congregació, des 
de 1847 a 1861. 

E l 7 de febrer de 1830, essent definidor per Catalunya, se'l 
comissiona per a presidir l'elecció abacial de Cadins. 

5) Fr. Esteve Ferrer 

E l 1838 succeeix al P. Narcís Sureda a la vicaria de Santes 
C r e u s 1 8 2 . De 1840 a 1844 el trobem a Castellnou de Seana, al 
costat de l'últim abat fr. Pere Carrera (elegit el 1830). E l 1854 re
sideix a Vilarrodona. Fou el dipositari del Llibre de Pedret i sem
bla que per aquesta data el donà al P. Mestre; d'aquest passa al 
seu sucessor P. Cavallé qui, a través de fr. Josep Riba, el dipo
sita al monestir de Vallbona, d'on desapareix el 1936 1 8 s . 

Les mostres notícies sobre aquest monjo es redueixen a la cita 
que fa del seu testimoni el P. Cercos, a l'esmentada carta del 3 de 
febrer de 1862 1 8 4 i al nomenament de marmessor amb què l'honra 
el P. Cavallé, el 17 de desembre de 1865, segons, acabem de d i r 1 8 5 . 

6) Fr. Antoni FoL·l·i 

És elegit abat pel quadrienni 1776-1780. Després el trobem de 
confessor a Vallbona. 

7) Fr. Fermí Fullola i Coma 

Havia estat confessor a Vallbona. E l 19 de març de 1791 escriu, 
contestant a l'abadessa de dit monestir, una carta de notable in
terès històric tocant als drets que aquest tenia sobre el lloc de Tur-

180. Barraquer B, t. I I I , pp. 355-356. 
181. Morgades, p. 274. 
182. Fort C , pp. 45-46 i 72. 
183. Barraquer B. t. I I I , p. 380 — T . Creus, o. c. nota 179, p. 99. — Fort B, 

pp. 77 ss.; amb aquest estudi l'autor explica les vicissituds sofertes pel famós Llibre 
de Pedret. — Fort Ç, pp. 45-46 i 72. 

184. Apèndix, doc. 12. 
185. Document esmentat a la nota 178. 
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landa 1 8 6 . , Per ella es veu que degué exercir algun càrrec de gerent 
0 assessor d'aquell cenobi, puix que se li confia tenir al seu poder, 
a Santes Creus*, entre altres documents de l'arxiu, el capbreu de 
1373. A més, coneix a fons els afers de Vallbona. També en's, dona 
la notícia que es troba sense esperances de curació la monja Pe-
drolo, germana o pròxima parenta d'uns religiosos santescreuïns 1 8 7 . 

8) Fr. Benet Grasses 

Ès confessor de Vallbona des de l'agost de 1816. Aquest any 
el cita en una carta l'abat Joan Barba. 

0) Fr. Miquel Mestre i Gasset 

Natural de Puigpelat. Regenta la vicaria de Santes Creus des 
de 1840, en què succeeix el P. Esteve Ferrer. E l 18 de juliol de 
1843 aconsegueix un R. D . pel qual se l'autoritza de transferir el 
culte de l'església de Santa Llúcia al temple major del cenobi. Fou 
el primer rector de la parròquia i el primer mestre del municipi 
de Santes Creus. L'any 1867 és dissolta la jurisdicció "vere nu-
llius" i passa a dependre de l'ordinari de Tarragona. Comença les 
obres de restauració, mor el 14 de juliol de 1868 i és enterrat al 
fossar 1 8 8 . 

Entre els documents que hem trobat, citem en primer terme 
l'ofici que l ' H de maig de 1858 adreça a l'arquebisbe, demanant 
llicència per avançar ek diners i adquirir un tàlem i un tabernacle. 
Diu que durant la darrera guerra civil—es refereix a la que és co 
neguda amb el nom "dels matiners"— va quedar la parròquia "en
terament desgraciada, desmantelada y taita de todo". Signa com 
a rector 1 8 9 . 

Segueixen després els altres testimonis que ja hem al·ludit: 
L'ofici del P. Escofet, de 28 de febrer de 1859, notificant la dimis-

186. Turlanda o Torlanda era una carlania amb terme propi; avui dóna; nom 
a una partida de terra del terme de Conesa. 

187. Apèndix, doc. 1. 
188. Barraquer B, t. I I I . pp. 378-382. — T. Capdevila, Santes Creus, 1935, 

p. 60. — Fort A, p. 23; B, pp. 74-75; C , pp. 46-52 i 72-73; D , pp. 72-75. — E . 
Fort. Santes Creus..., 1936, p. 39. — J. Guitert, Real Monasterio de Santes Creus, 
Barcelona, imp. Casa P. Caridad, 1927, pp. 90-91, 93 i 95. 

189. Apèndix, doc. 9. 
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sió del P. Mestre 1 9 0 ; la carta del P. Cavallé, de 15 de gener de 
1860, dient que acaba d'arribar a Santes Creus per fer-li de coad
jutor 1 9 1 , i la carta de l'abadessa Gallart, de Vallbona, de 3 de maig 
de 1861, demanant que es donin llicències per confessar religioses 
al P. Cavallé, company s e u 1 9 2 . 

10) Fr. N. ? Montaner 

Ignorem el nom i el cenobi d'on era fill aquest monjo, que pre
sumim pertanyia a Santes Creus. L'any 1819 intervé en l'arranja
ment d'uns conflictes sorgits a Vallbona. 

11) Fr. Joan Nepomucè de Pedrolo 

Fill d'una casa il·lustre de Cervera. De 1813 a 1815 ostenta la 
vicaria "vere nullius" de Santa Llúcia, a Santes Creus. E l 6 de juny 
de 1814, exercint el referit càrrec, certifica que s'ha fet el sorteig 
per dotar dues donzelles pobrés, de la parròquia amb la quantitat 
de trenta l l iures 1 9 3 . 

E l trobem de confessor a Vallbona durant, els anys 1817 i 1818. 

12) Fr. Josep de Pedrolo 

Exerceix de confessor a Vallbona des del setembre de 1815 a 
l'agost de 1816, en què és substituït per malalt. 

Malgrat la tradició dels Pedrolo a Santes Creus, é's, possible 
que aquest monjo hagués pertangut a Poblet, ja que a les llistes del 
P. Riba figura un Josep Pedrolo que vestí l'hàbit en temps de l'abat 
Josep Fibla (1772-1776)194. Això no obstant, no és citat per Gui
tert 1 9 5 ni per T o d a 1 9 e . 

190. A H A T . Religiosos. 
191. Apèndix, doc. 11. 
192. Vegeu el text corresponent a la nota 176. 
193. Fort C , pp. 34 i 71. 
194. Riba, p. 24. 
175. Guitert B, passirn. 
196. Toda, passbn. 
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13) Fr. Josep Roca 

Fou encarregat de la vicaria de Santes Creus de 1782 a 1783 1 9 T , 
oonfessor de Vallbona el 1799 i, després, l'elegiren abat pel qua-
drienni de 1808-1812 si bé, a causa de la guerra dels francesos, ha 
de romandre al càrrec fins el 1815. 

14) Fr. Gaiefsà Rovira 

Figura a la llista de monjos exclaustráis del canonge Barra
quer 1 9 8 . No en tenim més notícia que la d'haver estat nomenat, el 
17 de desembre de 1865, marmessor per a executar el testament 
del P. Cavallé 1 9 9 . 

15) Fr. Narcís Sureda 

No hem d'afegir res al que n'hem dit abans, 2 0 0. Fou vicari de 
Santa Llúcia de 1826 a 1836 2 0 1 , i vice-secretari de la Congregació 
de 1847 a 1861. Sembla que en la llarga vacant que seguí al trasH 
pàs del P. Torregrossa, fr. Narcís Sureda, durant algún temps, és 
l'única jerarquia que representa el govern emanat del darrer capítol 
provincial. 

16) Fr. Josep Tarròs 

Fou abat durant el quadrienni de 1780 a 1784. Abans havia 
exercit de confessor a Vallbona. 

d) SANTA SUSANNA 

Aquest monestir és,tava situat al terme municipal de Maella, 
que es troba dintre de la zona catalana de la diòcesi i de la pro
víncia de Saragossa, i va pertànyer als cistercencs de l'estreta ob-
servança; millor dit, el repoblaren els monjos de l'abadia de Nostra 

197. Fort C . p. 70. 
198. Barraquer B, t. I I I , p. 355. 
199. Document esmentat a la nota 178. 
200. Vegeu l'apartat Secretaris de la Congregació. 
201. Barraquer B, t. I I I , pp. 379-380. 
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Senyora de la Trapa, després d'anar llarg temps errants per Fran
ça, Suïssa, Itàlia i Espanya, a conseqüència de la revolució france
sa. Les penoses vicissituds d'aquesta heroica comunitat isón un 
exemple de la vitalitat de l'Ordre. 

Malgrat no estar adscrits a la nostra Congregació ni a la comú 
observança, dediquem un record a aquests monjos a causa de les 
fraternal's, relacions que sempre mantingueren amb Poblet i per
què, durant l'època que estudiem, sofriren com els altres les pe
noses calamitats de la persecució i, degut a la intensitat de llur 
fervor sobrenatural, foren els únics que conseguiren sobreviure. 
Els monjos trapenes1 no van dissoldre mai les comunitats ni es dis
pensaren un sol dia de l'observança rigorosa; l'obediència, l'esperit 
comunitari i l·ascesi foren el lligam que els va preservar de la dis
persió i de la mort. 

Els monjos de la Trapa s'establiren a Val-Sainte (Suïssa) l'any 
1791. E n . invadir aquest país els revolucionaris francesos, hague
ren d'emigrar i, després de moltes peripècies, un grup format per 
deu religiosos —dels quals només n'hi havia un d'espanyol, fr. Ge-
ràsimo de Alcántara 2 0 2 — arribà a Poblet pel juliol de 1794. E l ce
nobi d'Escarp els va cedir el priorat de Santa Susanna, pel preu de 
2.500 lliures jaqueses, i en prengueren possessió el 4 de gener de 1796. 
L a vida de treball i penitència que els trapenes portaren a Poblet 
i la relació del seu trasllat processional fins a Maella, on van arri
bar el 13 d'aquell mes, ens han estat tramesos per testimonis coeta
nis. 

Sabem que el 20 de juny de 1801 la comunitat estava integra-
de per cinquanta religiosos i sis donats, la major part espanyols, 
Els religiosos, es subdividien en vint monjos sacerdots, sis monjos 
no sacerdots (anomenats "coristes") i quatre novicis, per una ban
da, i disset professos conversos i tres novicis conversos, per l'altra. 
Era, doncs, una comunitat jove i pròspera. Els tres darrers anys de 
la invasió francesa (1811-1814) els van passar a Mallorca. E n pro-

202. Un gran monje; Don Gerásimo de Alcántara, a "Cistercium", 1957. nú
mero 50, pp. 61-68. Reprodueix el capítol 19 de la Historia del real monasterio de 
Santa Susana de la Trapa, Ms. que es conserva al monestir de la Oliva. Vegeu, a 
més, l'article Los primeros trapenses en el Cister español, a "Cristercium",' 1956, 
núm. 48, pp. 263-267. 
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mulgar-se la llei de reforma de regulars, de 25 d'octubre de 1820 E 0 S, 
els monjos es dividiren en dues colles; uns se'n van anar a la casa 
—establerta amb caràcter transitori— de Burdeus, i un grup dels 
que van romandre al cenobi, l'any 1821 foren confÈaats a Poblet, 
convertit en "Casa de reunión de exmonjes Bernardos". Eren uns 
quinze i ocupaven les dependències exteriors de la clausura. Entre 
ells hi havia el convers fr. Antonio Marañón, que durant la guerra 
napoleònica ja fou un guerriller famós, el qual, juntant-se amb 
gent descontenta del país, el 2 de maig de 1822, aixecà una partida 
d'uns cent cinquanta homes i s'uní a les forces realistes de Romja-
gosa i Romanillos. Aquest fou el començament de la segona etapa 
guerrera d'El Trapense. No sembla que el seguís cap altre religiós 
de la comunitat 2 0 4, ni tampoc no es confirma que els que la compo
saven fossin desterrats a Mallorca, però sí que deixaren. Poblet. Al
guns trapenes de Burdeus retornaren a Santa Susanna vers 1828 
i en rugiren definitivament a últims de 1835, restant encara a Es 
panya alguns germans conversos per tal de vetllar pels objectes de 
valor del cenobi. 

A principis de l'any següent, arriben a la casa-refugi de Bur
deus l'abat P. Fulgencio, el prior P. Miguel i el subprior P. José 
Maria; els dos darrers exerceixen de capellans de monges i més 
tard, l'any 1846, trobem el P. José Maria a Milleray, Però el pri
mer, amb el títol d'abat de la comunitat expulsada de Santa Su
sanna, va romandre molts anys a la casa regular de Burdeus i, des 
d'allí, manté correspondència amb els que resten dispersos per Es-

203. Barraquer B, t. I . I , pp. 554-557. 
204. Els vicaris capitulars de Tarragona, seu vacant, el 25 de maig de 1822 

signen una circular en la qual fan constar "el justo sentimiento y horror que nos 
causó el saber por el ex-abad de la Trapa la fuga de un monje suyo, converso 
lego, que, abandonando su profesión monástica... tomó una parte directa en la 
criminal insurrección de algunos facciosos de esta provincia... Hemos sabido que 
aquel desventurado apóstata seduce a las gentes con supuestos milagros y. . . pro
fecías... para hacer creer a la incauta plebe... que su misión es divina y que es 
llamado del cielo para procurar una política regeneradora de nuestra España". 
(Guitert B, p. 128). Si haguessin pres armes altees religiosos, segurament ho dirien. 

No hem de fer massa cas de les expressions de "justo sentimiento y horror" 
del document que acabem de transcriure, perquè són escrites per apaivagar les au
toritats, i ja sabem que una cosa és la literatura oficial i una altra els veritables 
sentiments del poble. L a gent senzilla, els catòlics i els eclesiàstics, en general, ad
miraven El Trapense. 
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gar el gasto de setenta y cuatro individuos que somos hoy d í a " 2 0 7 . 
E n una altra missiva d'aquell temps diu que arriben a vuitanta i 
que són molts els que "tocados por la misericordia divina, querien
do abrazar la vida de la Trapa, vida mortificada, laboriosa y peni
tente, para expiar sus pecados e inmolarse al amor de Jesucristo, 
escriben con lágrimas en los ojos para que misericordiosamente sean 
admitidos" 2 0 8 . 

A principios de 1835 el trobem novament a la casa-refugi de 
Burdeus, governant la seva comunitat distribuida per diferents mo
nestirs i vetllant pels religiosos dispersos que encara resten al nos
tre país. Al cenobi de L a Oliva es conserven tres quadernsi copia
dors que contenen quatre-centes vint-i-tres cartes, escrites entre 
1829 i 1850, les quals constitueixen una copiosa font d'informació 
í de vida espiritual. Morí a Milleray el 6 de novembre de 1864 a 
l'edat de vuitanta a n y s 2 0 9 . 

3) Fr. Gaspar 

Al món, Gaspar García Peña; nat el 7 de gener de 1788 a Vari-
llat (?), Navarra, fill d'Antonio i Francisca. Vesteix l'hàbit a Verue-
la el 17 de gener de 1816 i professa el 18 de maig de 1818 com a 
convers. Entra a Santa Susanna el 1833. Ingressa, després, a Port-
du-Salut el juny de 1836, on promet estabilitat vers 1846. Es tras
llada a Milleray l ' H d'octubre de 1860, on promet novament esta
bilitat l ' I de novembre de 1861. Mor el 17 de setembre de 1865. 

4) Fr. Malaquías 

Al món, Pascual Morean [serà Morán?] Balus; nat a Sogorb, 
de Francesc i Marina. Vesteix a Milleray el 26 de setembre de 
1865. Professa de corista el 29 d'abril de 1867 i s'ordena d'acòlit. 
Mor el 9 de febrer de 1874. 

207. Carta núm. 5; Ximénez, La comunidad errante, pp. 269-270. 
208. Carta núm. 28; idem, p. 270. 
209. Les dades bàsiques ens són donades per les seves pròpies cartes, que 

transcriu Ximénez de Sandoval (pp. 268 ss., 306 ss. i 312) i per la inscripció de 
la llosa funerària que publica Sánchez Moguel (Recuerdos, p. 74), que diu: " C i git, 
R.P.D. Fulgence / Joseph Mora ancn. Abbé de / Ste. Suzanne, Espagne / profés 
en 1806 / abbé en 1825 / mort le 6 nowre. / 1864 / agé 80 ans / Requiescat in 
pace". 
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5) ' Fr. Mariano 

Al món, Pablo-Antonio Segura Recarísp; nat el 1807 (?), de Pa
blo i Madalena. Vesteix l'hàbit de convers a Santa Sussanna el 1819 
i professa vers 1823. Després de l'expulsió dels religiosos d'Espa
nya, el 1834 es refugia a Burdeus amb el seu abat Doni Fulgencio. 
Ingressa a Milleray el 21 d'octubre de 1861 i hi mor l ' I de novem
bre de 1862. 

6) Fr. Modesto 

Al món, Bruno Gordojuela; nat a Sambrana (?) i profés a Mi
lleray 11 de novembre de 1856. Mort el 29 de gener de 1863. 

A la comunitat de Santa Susanna hi ha varis religiosos d'origen 
espanyol que porten el nom de Fray Modesto^ però aquest és l'únic 
que morí a Milleray. 

7) Fr. Simón 

Al món, Simón-Tadeo Barta Martínez; nat a Saragossa el 1811, 
de Miguel i Tadea. D'ofici fuster. És admès a Milleray el 17 de 
juliol dc 1855. Professa el 16 de juliol de 1859. Mor el 27 de no
vembre dè 1875. 

8) Fr. Zacarías 

Al món, Manuel Benedicto Castellata [serà Castellote?]; nat 
a Palomas, (?) el 28 de març de 1812, de José i Teresa. Dofici pas
tisser. F a professió de convers a Santa Susanna. Promet estabilitat 
a Milleray el 5 de juny de 1843. E l 20 d'octubre de 1845 surt cap 
a Nostra Senyora de Staoüeli (Argèlia), d'on retorna el 28 de juny 
de 1849 amb consentímemt dels superiors. Mor el 27 de febrer de 
1880. 

* * 

Segurament que trobaríem altres monjos espanyols a Burdeus 
i a les abadies d'Aiguabelle, Port-du-Salut, Staoüeli, etc. Nosaltres 
no fem més que encetar el tema. 

Volem avisar les dificultats amb què hem topat per a restablií 
els noms i cognoms espanyols, a través de l'ortografia francesa en 
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què es troben escrits, i per identificar les localitats de Palomas 
(Badajoz?), Sambrana (República Dominicana?), Torregueda (?) i 
Varillat (?). 

Igualment hem de dir que és, molt probable que els frares Ma-
laquías, Modesto i Simón no pertanyin a Santa Susanna, malgrat 
ser espanyols, puix que durant l'època de llur admissió a Milleray, 
aquell cenobi estava tancat. Amb tot, com a tais espanyols que 
eren, és possible que fossin admesos a Milleray en qualitat de 
membres, de Santa Susanna i sota l'obediència de l'abat Fulgencio. 

BELIGIOSOS TBAPENCS CATALANS 

Per trobar-se Santa Susanna en terres catalanes d'Aragó, no 
és estrany que comptés també amb vocacions del Principat. Els 
trapenos foren tot seguit populars a la nostra terra, degut a l'exem
plaritat de llur vida i a la fama de la seva virtut, que pogué ser 
coneguda per molta gent durant les seves estadés, a Poblet i a Ma
llorca, i en les anades i vingudes corporatives a través de les co
marques, puix que feien els viatges a peu. E l creixement fabulós 
de la comunitat n'és una mostra palpable i també les tres edicions 
que es feren a Saragossa (edit. Magallón, 1796), a Madrid (imprem
ta Sancha, 1797) i a Vic (imp. Dorca, 1802) de l'obra Compendio 
de hs exercicios y obligaciones de los monges... de L· Trappa, 
que citem a la bibliografia de la nota 205, en la qual s'expliquen les 
penoses vicissituds que passaren els monjos i els usos rigorosos ob
servats per ells d'una manera impressionant. 

Un altre factor que sens dubte contribuí a augmentar la fama 
dels monjos de l'estreta observança — i també l'odi contra d'ells— 
foren les, extraordinàries victòries obtingudes a Catalunya per fr. 
Antonio Marañón, dit El Trapense, durant les lluites entre constitu
cionals i reialistes. Per últim, afegirem que, a causa dels capgira-
ments polítics del segle, molt sovint persones significades com ca
tòliques hagueren d'emigrar a França i allí els fou possible prendre 
contacte amb els cistercenos de les dues observances, com succeeix 
amb la família de Santa Joaquima de Mas, tal com hem de veure 
tot seguit. 
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Els professGS, trapenes catalans que fins ara hem trobat es re-
dueeixen als dos següents;, però confiem que vinguin altres a com
pletar la llista: 

1) Fr. Rafel Maresch 
E l 21 de març de 1852 actua de testimoni —al costat del P. Jau

me Aragonès, de Poblet— en una cerimònia de professió a Valldon
zella, presidida pel P. Astort 2 1 0 . 

2) Fr. Josep Marsola 
Segons consta en el "Llibre esborrany" del jutjat, que nosaltres 

posseïm 2 1 1 , mor a Vallbona, de congestió pulmonar, el novembre 
de 1859; no diu quin d i a 2 1 2 . És natural de Barcelona i al moment 
del traspàs compta setanta anys. Consten, a més, les 'següents cir
cumstàncies: que és "religioso de la Trapa lego y antes viudo", 
que no féu testament, que l'enterraren al fossar del poble i que 
tenia el seu domicili al carrer Major, número 1, casa propietat de 
les monges. Devia és,tar al servei del monestir. 

Aquests religiosos eren fills, probablement, de Santa Susanna, 
puix que aquell temps no hi havia cap altre cenobi trapénc a Es 
panya. 

VOCACIÓ CISTEROENCA DE SANTA JOAQUINA DE MAS 

.Estretament relacionat amb el tema, és la provada vocació con
templativa i cistercenca de Santa Joaquima de Mas i de Vedruna 
(1783-1854). 

Tan bon punt va quedar vídua (4 març 1816), tot era fer re
solucions de deixar el món i entrar religiosa trapistina, quan tin
gués aconduïfs, els nou fills que coronaren la seva vida matrimo-

210. Biografia de Sor Maria Pons i Cassart (AMVa). 
211. Als llibres oficials de defuncions del Jutjat de Vallbona de les Monges, 

que comencen l'-amy 1870, naturalment, no hi consta. E l "Llibre esborrany" de 
Vallbona (AP) compèn des del 29 de gener de 1858 fins al 16 de febrer de 1884; 
Pacta de l'interessat figura a la pàgina 40. 

212. L a partida anterior és del 4 de novembre i la que segueix és del 13 de 
desembre. L a vivenda estava situada a l'est de la Procura, que en aquell temps li 
deien la "Casa dels monjos" i sens dubte comunicava amb ella. 
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n i a l 2 1 3 . Es diu, inclús, que ho va intentar 2 1*, i que es vegé obli
gada de desistir per manca de salut 2 1 5 . E n tal cas, no podía ser a 
Espanya, perquè la trapa femenina més antiga és de l'any 1884. 
Amb l'ajuda valuosa del P. joan de la Croix Bouton, ocao, monjo 
d'Aiguebelle, hem fet indagacions a les trapes franceses que fun
cionaven entre 1816 i 1823, o sigui, des de la data de la mort del 
marit de la santa fins que aquesta manifesta per primera vegada 
que té la idea de fundar un institut religiós 2 1 6 . Hem mirat els re
gistres dels monestirs de Lyon-Vaise i de Mondaye, que es con
serven a Maubec, de Gardes i de Laval, tots infructuosament. Pe
rò aquestes, indagacions ens portaren a aclarir un punt importan-
tíssim. 

Els biògrafs assenyalen que, després de fer-se clarissa la filla 
gran de la santa, Anna, ingressant a Pedralbes el 18 de juny de 
1819, el seu fill Josep Joaquim també es va sentir cridat a l'estat 
religiós i ingressà a la trapa de Grenoble 2 1 7 . Però resulta que a 
Grenoble no hi ha hagut mai cap trapa; solament existí un con
vent de bemardes de la comú observança abans de la revolució. 
Aquestes recerques ens donaren la sorpresa de trobar que el mo
nestir on havia entrat Josep de Mas i de Vedruna era Aiguebelle. 
Els registres d'aquesta casa de l'estreta observança consignen que 
féu la petició el 15 de juliol de 1821 i que vestí l'hàbit de novici 
de cor el 22 del mateix mes, prenent el nom de fr. Josep 2 1 8 . És 
moralment segur que l'acompanyà sa mare. H i ha una anotació 
posterior, sense data, que diu que va passar a la tercera ordre 2 1 9 , 
institució religiosa semblant als oblats actuals, que s'havia fundat 

213. J . Nonell, Vida y virtudes de la venerable Madre Joaquina de Vedruna 
de Mas, fundadora del Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, Manre
sa, imp. San José, 1905. t. I , p. 110. 

214. Idem, p. 138. 
215. B. Sanz Forès, Vida de la Madre Joaquina de Mas y de Vedruna..., 

Madrid, imp. Fuentenebro, 1892, pp. 50-51. 
216. Nonell, Vida, pp. 161-162. 
217. Idem, p. 138. 
218. Régistre des Reiigieux de Choeur du monastère de Notre Dame de la 

Trappe d'Aiguebelle, au diocèse de Valence (Drome), ouvert en 1816 (Núm. d'or¬
dre 80; pp. 17 i 18). Precisa^ a més, que ya néixer a Barcelona el 14 de novembre 
de 1801, de Teodor i Joaquima. 

219. Idem. 
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a Val-Sainte, l'any 1791, per aquells que, a causa de la feblesa de 
llur salut, no poden suportar les austeritats de la trapa. 

Podem assegurar que el 17 de març de 1822 ja havia interrom
put el noviciat, perquè en aquesta data pren l'hàbit un altre pos
tulant amb el nom de fr. Josep, i no és costum que dos novicis del 
mateix cenobi portin igual nom. De moment romandria a Aigue-
belle, formant part de la tercera ordre, que aquell temps integra
ven un grup de catorze. Però ben prompte torna a casa seva i, a 
primers de setembre d'aquell any, el trobem mihtant amb les for
ces realistes de Benet de Plamdolit, conegut amb el nom d'El Tar-
garona, de qui feia de secretari, i també serveix amb el grau de 
subtinent a la divisió d'Antoni Coll, dit El Misses220. Emigra a 
França, a últims de 1822, i retorna formant part de l'exèrcit que 
comana el baró d'Eroles, a primers d'abril de 1823. Entra a Vic 
l ' I de maig, on el fan tinent dels voluntaris reialistes 2 2 1 . Contreu 
matrimoni amb Rosa Poudevida i Samsó el 4 d'agost. És nomenat 
interventor de la renda de la vila d'Igualada l ' I de novembre 2 2 2 . 
Poc abans de la crema de convents, el 4 de juliol de 1835, es passa 
a l'exèrcit carií, ocupa diversos càrrecs administratius, i després re
sideix a Berga 2 2 3 . Per l'abril de 1837 la santa arriba també a aque
lla ciutat per fer-se càrrec de l'hospital de sang, amb unes quantes 
germanes carmelites de la caritat 2 2 4 . Acabada la guerra "dels set 
anys", amb la resta de l'exèrcit vençut, el 3 de juliol de .1840, emi
gren mare i fill a F r a n ç a 2 2 5 . Com es veu per l'esquema dels fets 
anotats, Josep Joaquim segueix, sota molts aspectes, els passos d'El 
Trapense. 

Hem d'afegir que per les mateixes dates que Josep Joaquim fa 

220. E n un memorial que pel gener de 1837 adreça al rei, diu: "...apenas en 
el año 1822 vio atacada la religión de nuestros padres y amenazada vuestra real 
familia... corriendo a empuñar las armas, sirvió al lado del jefe D . Benito Plan-
dolit... Por igual motivo, habiéndose los revolucionarios apoderado de sus bienes... 
se vieron precisados su madre y hermanos a emigrar a Francia hasta la entrada 
de las tropas francesas, con las cuales también regresó el exponente... (Nonell, Vi
da), pp. 151-152). 

221. Idem, pp. 154-155. 
222. ídem, p. 160. 
223. ídem, pp. 521 ss. 
224. ídem, pp. 531 ss. -
225. ídem, t. I I (1906), pp. 7 ss. 
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la demanda d'admissió i vesteix l'hàbit a Aiguebelle, l'acompanya 
un compatriota nomenat Andreu Godina i Pamas (serà Gorina i Po
mes?), nascut a Manresa el 30 de novembre de 1795, fill de Joan 
i Josefina, el qual pren el nom de fr. M i q u e l e 2 6 . Tampoc no va per
severar. 

És molt probable que la santa romangués a Aiguabelle des del 
15 al 22 de juliol de 1821, o s,igui durant el curt postulantat del seu 
fill, i que allí mateix prengués contacte amb la vida deis cister-
cencs de l'estreta observança. També és possible que s'hagués des
plaçat aquells anys fins el monestir de trapistines de Lyon-Vaise, 
que era el més pròxim d'Aiguebelle, i que hagués passat allí uns 
dies, en pla de prova, sense arribar a fer una petició d'ingrés for
mal. Santa Joaquima de Mas va estar novament a França, residint 
a Prada, des d'últims de 1822 a mitjans de 1823 2 2 7 ; de retorn del 
seu exili és quan revela al seu amic i protector Josep Estrada, dT-
gualada, passejant per l'hort de l'hospital, el següent : "Voy a comu
nicar a V. un secreto: nadie lo sabe ni aun los de mi familia, sí sólo 
mi director espiritual: y es que tenía yo intención de entrar reli
giosa en un convento, y parece que el Señor quiere otra cosa, y 
es fundar hermanas, que abracen todas las necesidades de los pue
blos, ya para cuidar enfermos, ya enseñanza de las niñas, etc., pero 
tenemos la desgracia de no tener obispo..." 2 2 8 . Sembla, dones, que 
al regressar d'aquest segon viatge havia desistit definitivament de 
fer-se trapistina, 2 2 9. 

Hi ha encara la possibilitat que la santa hagués fet una prova 
de vida cistercenca a Vallbona abans de 1823. De fet, existeix al 
nostre cenobi la tradició que hi volia entrar. Amb tot, les, relacions 
íntimes que Joaquima de Mas va mantenir amb Vallbona no es 
troben documentades fins que, a principis de 1828, hi entra la seva 

226. Registre, citat a la nota 218 (Núm. d'ordre d'ingrès, 79). 
227. Nonell. Vida. pp. 153-155. 
228. ídem, p. 161. Aquest episodi s'ha de situar entre el 16 d'octubre i el 26 

de novembre do 1823 (ídem. pp. 160-165). 
229. ídem, p. 163. L a seva tercera estada a França, amb residència a Per

pinyà, va durar del 3 de juliol de 1840 al 16 de setembre de 1843 (ídem, t. I I , 
pp. 16 i 53). Encara féu un curt desplaçament a Perpinyà a últims de gener o 
principis de febrer de 1847, per a veure el seu fill expatriat (ídem, pp. 187-199). 
P e l temps d'aquestes dues estades el seu problema vocacional estava resolt. 
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filla Maria del Carme en condició d'educanda 2 3 0 . Després, aquesta 
professa a l'esmentat monestir, jurit amb la seva germana Maria 
Teodora, i la santa va a Vallbona tots els anys a visitar-les, hi prac
tica recessos espirituals, planeja les fundacions carmelitanes de la 
comarca i beu allí el calze de l'amargor quan, trobant-se amb les 
filles, li sobrevé el primer atac d'hemiplexia, pel setembre de 
1849 2 S 1 , que l'havia de portar a les renúncies més heroiques, i a la 
purificació final que precedí la seva mort. Les influències cistercen-
ques que Santa Joaquima va rebre de Vallbona i les que ella exer
cí sobre l'esmentat cenobi seran objecte d'un altre estudi 2 3 2 . 

Només ens resta recordar que l'episodi dels tràmits que varen 
fer, entre 1870 i 1884, per passar a un convent de la trapa, Maria 
Teodora de Mas i de Vedruna i Joaquima Preciado de Vedruna 
—filla i neboda, respectivament, de Santa Joaquima de Mas—/mon
ges de Vallbona, es troben dintre d'aqueixa línia, així com també 
la reforma que portaren a terme, junt amb Maria del Carme de 
Mas, per conduir les monges de Vallbona cap una vida més sen
zilla i més austera. 

I V . — M O N E S T I R S D E D O N E S 

Les definicions de 1797 ens donen la -llista, dels cenobis feme
nins existents i els classifiquen segons la suma que han de pagar 
cada quadrienni al vicari general de la Congregació, calculada de 
conformitat amb les seves rendes, per despeses de visita, correus 
i despatx. Entre els de primera categoria, hi posa Casbas, Trasoba-
res i Vallbona, als quals s'assignen quaranta lliures barceloneses 
a cada un. Els de segona categoria són Santa Lucía, Tulebras i 
Valldonzella i els assenyala vint-i-quatre lliures. I els de tercera, 
Sant Hilari, San Feliu i L a Saidia, amb la suma de dotze lliures 2 3 3 . 

230. Idem, t. I , p. 350. 
231. ídem, t. I I , pp. 305-306. 
232. Solament volem formular una pregunta; i V a ser a través dels seus con

tactes amb el Císter on Santa Joaquima de Mas es va impregnar de "l'esperit de 
pobresa evangèlica, d'oració i de caritat" que, segons Sant Antoni Maria Claret, 
regnava entre les Germanes Carmelites de la Caritat, des dels primers anys de la 
seva fundació? (J. M.» Viñas, p. 825.) 

233. Definicions, p. 75; 
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Quan vingué la dispersió general dels monjos, provocada pels 
successos revolucionaris de 1835, encara subsistien les nou abadies 
esmentades; però la fúria sagnant d'aquells esdeveniments, seguida 
de les lleis repressives de la vida monàstica, afectaren també les 
abadies de dones. Totes les comunitats varen tambalejar i algunes, 
estigueren a punt d'extingir-se. Entre les que desapareixen aquells 
anys es compten E l Patrocini i Trasobares. De la primera en po
dem donar algunes precisions inèdites; de la segona no sabem com 
va morir. 

E l nostre estudi es centra, principalment, a la qüestió de con
feccionar les llistes dels últims confessors i directors espirituals de 
l'Ordre que tingueren els monestirs de dones de la Congregació, 
així oom també dels monjos comissionats que es relacionaren amb 
ells. Ja sabem que, donats els medis limitadíssims que hem tingut 
a mà, no poden ser completes, però estaríem satisfets que servissin 
per a un primer desbrossament del camí. 

L'interès que tenim d'oferir la llista de noms i llur cronologia 
—encara que provisional i , sens dubte, susceptible de moltes rec
tificacions—, és perquè estem segurs que pot servir per a la identi
ficació i datació de persones i fets importants de la història es
piritual dels cenobis. Puix que els confessors i directors tingueren 
una importància extraordinària dintre de l'evolució general de la 
vida i de l'observança monàstica, segons veiem a través de les prò
pies disposicions emanades de l'Ordre. 

Per decret del Capítol General de 1672, tots els cenobis de 
monges han de tenir confessor cistercenc profés, quedant excluïts 
els sacerdots seculars 2 3 4 . A la carta de visita de Vallbona de l'any 
1742, es disposa "que ninguna religiosa puga confessar-se ab altres 
confessors que los destinats i aprobats per nos..." i , a més, se'ls 
dóna permís perquè una vegada al mes puguin tenir confessor ex
traordinari, "encarregant molt que facen elecció de persona docta 
y exemplar, de la qual puga esperar.se lo major bé espiritual y pro
fit de la pròpia conciència" 2 3 5 . 

234. Ídem, núm. 24, p. 108. 
235. Cap. 2, arts. 1-2. 

http://esperar.se
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L a carta de visita adreçada al mateix monestir, el 1832, defi
neix clarament quina és la comesa del confessor: 

"Primeramente ordenamos y mandamos al P. Confesor cele y vigile so
bre la observancia de nuestras leyes y de nuestra carta de visita, y por quan-
to en razón de nuestra ausencia no podemos cuidar personalmente al go
bierno y dirección de éstas nuestras subditas y amadas hijas en Jesu-Christoi, 
le encargamos nuestras veces y voces, y le conferimos nuestra facultad para 
que, interinamente y sin variación substancial, sin nuestra consulta, en la 
actual vida común pueda dispensar alguna cosa según le dicte su pruden
cia y caridad, y caso que advierte alguna contravención de gravedad, lo que 
no esperamos, nos lo avisará inmediatamente para proveer el oportuno re
medio." 236 

Després, mana al confessor que, una vegada al mes, doni a les 
religioses una prèdica sobre "las obligaciones de su estado y pro
fesión, el modo de disponerse para recibir con fruto los santos sa
cramentos de la confesión y comunión, y las gracias que deben 
tributar al Señor por el particular y admirable beneficio de su vo
cación y profesión" 2 3 7 . Els donarà exercicis espirituals i cada any 
ha de proporcionar a les monges un confessor extraordinari que 
tingui llicències del vicari general cistercenc i, del bisbe de la diò
cesi, les especials "pro monialibus". Suplica a totes les religioses "se 
confiesen siempre que las sea posible con el destinado por nues
tra Orden", amb la certesa "de que en ninguno pueden mejor de
positar su confianza y seguridad" 2 3 8 . 

De la carta de visita de lesmentat cenobi, de 1850, es dedueix 
que el confessor viu amb un criat i que ambdós reben les "por
cions" de menjar per part de les monges 2 3 9 . E n la mateixa carta 
s'autoritza a les religioses per tenir confessor extraordinari tres ve
gades l'any, "quedando a cargo de la señora cillerera el proporcio
narle cavalleria y satisfacerle con generosidad los gastos de sus 
viajes" 2 4 0 : 

Per tal de comprendre el capítol sobre confessors, creiem ne
cessari fer alguns" aclariments. E n primer lloc, cal precisar que el 
confessor ordinari és el que s'assigna a una comunitat per oir les 

236. Gap. 9, art. 1 . 
237. Cap. 9, art. 2. 
238. Cap. 9, art. 3. 
239. Cap.. 6, art. 1 . 
240. Cap. 9, art. 2. 
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confessions sagramentals de totes les religioses 2 4 1. Al principi, 
els monestirs importants tenen dos confessors ordinaris, un dels 
quals és oonsiderat director conventual o director de la casa. És el 
que oficia i presideix els actes litúrgics, el que rep els mandats i re
presenta el vicari general, i el que dóna les prèdiques i sermons 
a les monges; també sel coneix amb el nom de capellà. A les cases 
de poques religioses un sol monjo fa de confessor i director, o de 
confessor i capellà. Aquest tipus de director no té res a veure amb 
el director especial o director espiritual pròpiament dit, que tenen 
moltes persones "per la tranquilitat de la seva consciència i per 
un major progrés en els camins de Déu" 2 4 2 . L'Església vol que es 
donin facilitats als que demanen tenir director espiritual, però si 
es tracta de cases de religioses i, més encara, si aquestes són de 
clausura, exigeix que es vagi amb cautela, perquè això mo sigui 
motiu de divisions. Aquesta és la raó. que explica el sentit restrictiu 
de la legislació eclesiàstica, que d'una manera irreflexiva es podria 
titllar de massa severa. 

E l confessor extraordinari és el que, quatre vegades l'any, com 
a mínim, ha d'anar al convent i a ell han d'acudir totes les mon
ges per confessar-se, o almenys per rebre la seva benedicció 2 4 S . 

A més, hi ha el confessor suplementari, designat per a cada 
casa, amb el qual les religioses poden confessar-se fàcilment en de
terminats casos, sense necessitat de demanar-ho al prelat del l loc 2 4 4 . 
Serà motiu vàlid per acostar-se a ell el desig de fer una confessió 
complementària o de manifestar amb major llibertat una situació 
especial de conciencia, o de sentir-se torbades per causa de temp
tacions, escrúpols, dubtes, etc. 

Quan una religiosa demana el confessor extraordinari o el su
plementari, no és lícit a cap superiora d'informar-se, directament 
o indirecta, del motiu de la petició, ni pot oposar-se a ella, ni do
nar la més petita mostra de contrarietat 2 4 5. L'Església té especial 
cura de salvaguardar la llibertat de consciència. 

241. Cànon 250. 1. 
242. Cànon 520, 2. 
243. Cànon 521, 1. 
244. Canon 521, 2. 
245. Cànon 521, 3. 
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Tingui's en compte, però, que cap mena de confessor no pot 
reemplaçar el confessor ordinari, que per a les religioses ha de ser 
el que usin habitualment. Per raons que es recolzen en una llarga 
experiència, l'Església no dóna a les religioses la mateixa llibertat 
que als simples fidels en l'elecció de confessor. L a necessitat d'evi
tar secessions i "capelletes", que poden originar-se d'una direcció 
múltiple i diversa, aconsellen un director ordinari únic i una direc
ció compacta i uniforme que, en lloc de separar, reforci els llaços 
solidaris dels que han de viure en comunitat. 

a) C A D I N S 

Sant Feliu de Cadins, situat prop de Cabanes (Girona), ja exis
teix l'any 1194 2 4 6 i sembla que és filial del cenobi de Vall de Ma
ria, fundat a la mateixa diócesi abans dè 1158 2 4 7 . E l 1492 es tras
llada a la plaça del Mercadal, de Girona 2 4 8 , i també és conegut 
per aquest nom. E l 1675, estant a punt d'extingir-se, van a reforçar-
lo quatre monges de Vallbona 2 4 9 . Fou destruït l'any 1936 i es per
dé l'arxiu. Ara es troba instal·lat a Salt i es coneix sota el nom de 
Santa Maria de Cadins. . 

De l'època que estudiem en tenim poques notícies. E l 30 de 
novembre de 1794 han d'evacuar el monestir, degut a la guerra 
sostinguda 'contra la república terrorista francesa, i es traslladen a 
Valldonzella, on arriben el 3 de desembre; retornen al Mercadal el 
24 d'octubre de l'any següent 2 5 0 . Sofreixen nova exclaustració de 
1808 a 1818 a causa de les guerres napoleòniques, i en reunir-se de 
nou acorden abraçar la vida comuna. És el primer cenobi que dóna 

246. P. Bofarull. Los Condes de Barcelona vindicados, Barcelona, imp. Oli
veres i Montmany, 1836, t. I I , p. 219. A les afores de l'esmentada localitat es con
serva encaua l'església del segle X I I I ( J . Botet i Sisó, Geografia de Catalunya: Pro
víncia de Gerona, ed. Martín, s. a., p. 444). 

247. Vall de Maria és filial de Clairvaux. J . G . Roig Jalpí, Resumen historial 
de las grandezas y antigüedades de Gerona, Barcelona, imp. Andreu, 1678, p. 480. 

248. ídem, p. 349. 
249. R. Bergadà, Disertación histórica sobre.,. Vallbona, Lérida, Academia 

Mariana, 1906, p. 81. 
250. Rogers, pp. 568-569. Agraïm a domna Maria Bernarda Thió, abadessa 

de Cadins, les precisions que ens comunicà amb les seves caries de 30 de novembre 
i 4 de desembre de 1964. 
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aquest pas i creiem que val la pena de copiar l'acta que va esten
dre el secretari fr. Joan de Lapedriza, en nom del P. Bernardo Gar
cia, vicari general de la Congregació: 

" E l dia 25 de noviembre [de 1818] abrió el Sr. Vicario la visita en 
Valldoncella y, recibidas las Deposiciones de las religiosas, dejando abierta 
la visita, partió para Gerona a visitar el monasterio de Cadins (llamado an
tes de San Félix). Se cerró la visita con la intimación de la carta el 28 de 
diciembre del mismo año, que fue admitida por toda la comunidad con 
toda la sumisión y respeto, habiendo establecido en esta visita la vida estre
chamente común a petición de las mismas religiosas." 

Seguidament donarem la llista dels confessors ordinaris i direc
tors espirituals de la comunitat, per l'ordre cronològic de llur ac
tuació, segons es dedueix del llibre d'actes. 

LLISTA DE CONFESSOBS 

1) Fr. Antoni Escofet 

Monjo de Santes: Creus. Consta per primer cop amb el títol de 
confessor de la comunitat a l'acta de 18 de setembre de 1823, en 
la qual el vicari general el comissiona per donar la professió de 
conversa a les "señoras novicias" Esoolàstica Planas i Raimonda 
Salvador. E n la del 2 de novembre de 1824 se l'autoritza per a la 
vestició de Rosa Callis i, a falta d'ell, el doctor Josep Callis. 

Any 1825. E l 5 d'agost se li dóna llicència per professar la 
conversa Maria Maimir, i el 12 d'octubre a la ¡novicia de cor Ma
ria Bernarda Callis i, a falta d'ell, al Dr. Josep Callis, canonge de 
Vic. L a primera acta esmenta el P. Escofet amb el títol de "direc
tor de las señoras de Gerona". 

Any 1816. E l 10 de gener se'l comissiona per a la vestició de 
la corista Anna Barril., i el 12 de novembre, per la de Teresa Bar
ril; per aquesta darrera, en cas d'impediment, el pot suplir el P. Lec
tor fr. Francesc Canals, carmelita descalç. E l P. Escofet va renun
ciar abans d'acabar l'any per haver estat elegit definidor. 

E l 7 de febrer de 1830, se'l comissiona per presidir l'elecció 
d'abadessa i consta amb el títol de definidor per Catalunya. 
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2) Fr. Joan Nepomucè de Pedrolo 

Monjo de Santes Creus. E l 3 de novembre de 1826 es despatxa 
la seva patent de confessor. E l 24 d'octubre de 1827 se'l comissiona 
per professar a Maria Beneta Barril. E l 2 de gener de 1828, per 
vestir l'hàbit de cor a Arma Iserri; consta amb el títol de director 
del monestir. E l 12 de gener de 1829, per professar a Humbelina 
Isern i, cas de malaltia del confessor, que labadessa n'elegeixi un 
altre. 

3) Fr. Francesc Camín 

Monjo de Poblet. Se li dóna patent de confessor el 18 d'octu
bre de 1830. E l 13 de febrer de 1832 se'l comissiona per vestir l'hà
bit de cor a Àngela Roset i Mária Magdalena Pujol, "quien se pu
so el nombre de María Juliana". 

4) Fr. Antoni Escofet. (Per segona vegada) 

E l 20 de desembre de 1832 se li dóna de nou patent de con
fessor. 

Any 1833. E l dia 16 de febrer rep comissió per professar a Ma
ria Juliana Pujol; el 15 d'abril, per vestir l'hàbit de religiosa d'obe
diència a Caterina Coma i Bufill; T i l de desembre, per vestir l'hà
bit a Isabel Falgàs i Raimonda Segoví i Carrals, i el 22 de desem
bre, a Josepa Falgàs. 

Any 1834. E l 7 de gener se l'autoritza per a vestir a Josepa 
Martí i professar a Caterina Coma, religiosa d'obediència, i un cop 
hagi transcorregut el temps, a Maria Dolors Falgàs i Josepa Martí, 
monges de cor; el 10 dc febrer, per a vestir l'hàbit de cor a Carme 
Falgàs —abans anomenada Josepa— i a Maria Josepa Martí; el 26 
del mateix mes, perquè, en cas d'estar impossibilitat, pugui donar 
la professió un sacerdot secular o regular nomenat per l'abadesia; i 
el 10 de maig, conferí la professió a Maria Caterina Coma, religiosa 
d'obediència. 

L ' I de juliol de 1847 és nomenat vicari general apostòlic i, com 
a tal, actua en algunes professions 2 5 1. A causa que el seu estat de 

251. Vegeu abans, en parlar de Fr. Escofet com a vicari general.; 
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salut no li permet portar el pes de les monges de Girona, el 7 de 
novembre de 1851 renuncia el càrrec de confessor. 

5) Fr. Josep Miravall i Figueras 

Monjo de Poblet. És nomenat confessor el 7 de novembre de 
1851, ofici que, des de 1852 a 1861, alterna amb el de secretari de 
la Congregació. 

Any 1852. E l 28 de febrer rep la professió de Joaquima Serra 
i Oller i de Paula Goytó; el 15 de maig vesteix l'hàbit de cor a 
Concepció Puig i Saleta, que en el món es deia Dolors, i el 16 de 
juliol, a Rosa Plaja i Narcisa Ros. Les dues darreres professen a les 
seves mans el 17 de juliol de l'any següent. 

E l 7 de gener de 1853 el comissiona el P. Escofet perquè do
ni exercicis espirituals a Valldonzella. Com a resultat d'aquells 
exercicis les monges acordaren abraçar la vida comú, seguint el 
model del Mercadal de Girona. 

E l 18 d'abril de 1855 rep comissió per a vestir l'hàbit de cor a 
Filomena Roure i Porrell (?); el 30, a Lluïsa González de Faria i 
Teixeira. L a primera professa el 21 d'abril i la segona l ' I de maig 
de 1856. 

L ' I de juny de 1857 dóna l'hàbit de conversa a Teresa Joher; 
el 21 d'octubre de 1858, l'hàbit de cor a Maria Garcia Geli i Ber
narda Alemanyí; també, el 21 de novembre, el de conversa a Mag
dalena Sureda, i el 21 d'octubre de ,1859, el de cor a Maria Ast-
sumpta Bas. E l 24 d'octubre d'aquest any professaren la Garcia 
Geli i l'Alemany; el 25 de novembre la Sureda. i el 24 d'octubre 
de 1860, la Bas. 

E l 6 d'agost de 1861 dóna l'hàbit a Maria del Carme Ramis, i 
el 7 d'agost de 1862 la professió. 

L'any 1875 col·labora amb el P. Lafuente en la redacció del 
Katetidarium per a 1876, en el qual consta que fou "c^rdinatum a 
D. Fr. Josepho Miravall et Figueras, ejusdem Ordinis et Congrega-
tionis Secretarius" 2 5 2 . 

252. Garcia, pp. 213-214. L a notícia que encara fos secretari l'any 1875 es 
contradiu amb el llibre d'actes de la Congregació, en el qual apareix la darrera 
firma del P. Miravall el 31 d'agost de 1861. Des d'aquesta data al 1865 signà com 
a secretari el P. Riba. 
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Per últim, hem d'esmentar que l'any 1872 publica la necrologia 
de Lluïsa de Faria i Teixeira 2 5 3 , monja de Cadins i filla espiritual 
seva, la qual va estar amb tractes amb Maria Teodora de Mas i 
Joaquima Preciado, de Vallbona, per passar a un cenobi de la tra
pa. L'obreta conté algunes dades biogràfiques d'aquesta monja, que 
morí en olor de santedat i que resumirem breument. V a néixer a 
Mariñon (Brassil) cap a l'any 1827. E l seu pare, d'origen portu
gués, és nomenat cònsol del Brassil a Barcelona i resideixen a la 
nostra ciutat. L a nena s'educa a França, amb les religioses del Sa
grat Cor; és una notabilitat en piano i un prodigi en idiomes, puix 
que coneix a la perfecció, a més del portuguès, el català, castellà, 
francès, italià i anglès. Després de vèncer la resistència dels seus, 
vesteix l'hàbit a Valldonzella el 24 d'abril de 1854, d'on els pares 
la tragueren a causa del còlera. E l seu director espiritual era el ca
nonge Constantí Bonet, mentre fou penitencier de Barcelona 2 5 4 . 
Havent entrat en relació amb un monjo cistercenc, resident a Gi
rona (el P. Miravall?), ingressa a Cadins, on vesteix l'hàbit el 30 
d'abril de! 1855 i professa l ' I de maig de l'any següent, segons hem 
vist. Degut a la posició de la seva família, obté importants consig
nacions del govern dlsabel I I per a reparar el monestir i fer l'altar 
major. Fou obedient, aimant del silenci i de la puntualitat, donada 
a la més alta oració i zelosa del servei diví. Abraçà voluntàriament 
les més dures austeritats i va rebre amb alegria els treballs i ma
lalties que li varen sobrevenir. Féu ofrena de la seva vida temporal 
el 7 d'octubre de 1871. 

Un resum d'aquestes dates es troba en el Menologi cistercenc 
confeccionat pel P. Serafí Lenssen 2 5 5 . 

b) C A S B A S 

Fundat l'any 1172, com a filial de Morimond, en un plana si
tuada a dotze kilòmetres de la serra de Guara, per la comtesa Orià 

253. Miravall, Necrologia. 
254. Després, amb gran alegria seva, va ser bisbe de Girona (1862-1875). 
255. El Monologium cisterciense... (Westmalle, ua (SZZ 'd 'ZS6T 'sp^P-fO °°^1 

fa commemoració el dia 2 d'octubre. 
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de Pallars i el bisbe d'Osca, Esteve de Sant M a r t í 2 5 6 (1165-1181),' 
antic monjo i abat (1160-1165) de Poblet. Oria era filla dels com
tes d'Urgell i hi va portar monges de Vallvert, monestir que es tro
ba a dos tólòrnetres de Tragó de Noguera 2 5 7 . S'atribueix la repo
blació del cenobi de Sant Hilari, de Lleida, cap a 1204 2 5 S , i està 
documentada la de Buenafuente (Guadalajara), el 1245, que abans 
era de canonges regulars 2 5 9 . A l'entorn seu s'ha format l'actual 
municipi de Casbas de Huesca. 

JOSEP J . PIQUER I JOVER 

(Seguirà) 

256. R. del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Aragón, Madrid, O.S.I.C., 
1945, pp. 182-184. 

257. Segons el canonge J. Ripoll i Vilamajor, Vallvert (yalleviridï) és filial 
de Vallbona (Carta del P. D. Jaime Pasqual... o sea, recopilación de noticias... 
para la historia de la fundación... de Santa María de Vallbona, Barcelona, imp. 
Torras, 1837, p. 43). 

258. Apuntes de historia del monasterio de Casbas (Ms. de 1952» p. 7; A M C ) . 
Vegeu, a més a l'obra de S. Monserrat de Bondia i J . Pleyan de Porta, Aragón 
histórico, pintoresco y monumental (Huesca-Lérida, imp. Carruez, s. a., 592 pp. + 
4 h. s. n. + 36 làms. s. n.), l'article dedicat a Casbas (pp. 417-423), pel segon dels 
esmentats autors, el qual conté curioses notícies sobre el monestir; i d'una manera 
particular, el llibre de la famosa abadessa casbatina Ana Francisca Abarca de Bo
lea, Catorce vidas de santos de la Orden del Cister (Saragossa, imp. P. Linaja. 1655, 
20+376 pp.), en el proemi de la qual ens ofereix un resum dels usos i privilegis 
del monestir vigents a principis del segle X V I I . Aquesta senyora, entre altres obres 
que ja hem esmentat, va escriure una novel·la religioso-pastoril, amb gran nombre 
de veuoa intercalats, que es titula Vigilia y octavario de San Juan Baptixta (Sara
gossa, imp. Bueno, 1679, 16+241 pp.). 

259. E l 17 de maig de 1245 l'abat de Pontigny, per comissió del capítol ge
neral, després d'inspeccionar el lloc de Bona fons, mana a l'abat de Huerta que 
hi posi monges de Casbas i que el nou cenobi sigui de la seva filiació. (Pergamí de 
l'arxiu de Buenafuente, del qual tenim còpia.) 
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