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MONJOS EXCLAUSTRATS 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) 

(Acabament) 

20) Fr. Antoni Gilabert 

Monjo de Labaix. Amb data 7 de febrer de 1831 se li despat

xa la patent de confessor, "previas las licencias especiales pro mo-

nialibus del ordinario diocesano". E l 28 de març se'l comissiona 

per professar les novícies Maria del Carme i Maria Teodora de 

Mas i de Vedruna 3 7 S , i el 7 de julioï, a Maria Lluïsa Boquer i 

Guardiola. E l 5 de setembre se i li concedeix permís per professar 

com a religiosa d'obediència a l'organista Maria dels Dolors Llo

bet i Voltas, "conmutando a la dicha el rezo del Oficio Parvo de 

Nuestra Senora en vez de los padrenuestros". 

E l 20 de desembre del mateix any Maria Teodora escriu a la 

seva mare per felicitar-li les festes nadalenques una carta merave

llosa, de la qual s'ha perdut l'original català. Tota ella respira la 

378. Maria del Carme professà l 'I d'a,bril i Maria Teodora 1*1 de maig. 
(Nonell, Vida, p. 457). 
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transfusió de l'amor diví que abranda el seu cor i l'afecte tendrís-

sim que té per a la seva mare. E n un dels seus paràgrafs diu que 

no tenen el Santíssim, a causa d'un plet que hi ha entre el vicari 

general cistercenc i l'arquebisbe de Tarragona. Acompanya unes 

lletres de la monja Maria Beneta de Moxó, la qual recorda a la 

santa la germandat que contragueren i li manifesta que desitja 

molt veure-la "para tener un desahogo con Vd. de las cosas de mi 

espíritu" 3 7 9 . 

E l 16 de novembre de 1832, el vicari general Robert Torre

grossa intima la carta feta a rel de la visita regular que obrí el dia 

13. E n ella es fa referència constant al fet "de haber abrazado esta 

santa comunidad la vida común rigurosa" 3 8 0 i "que es muy propio 

del voto de pobreza el usar indistintamente de todos los muebles, 

alajas y utensilios del monasterio para que no haya el menor resa-

vio de propiedad" 3 8 1 . 

L'11 de març de 1833 es comissiona el P. Gilabert per profesi-

sar a Maria Joana de Barber i de Pitarque. E l 6 d'abril el vicari 

general dóna permís per admetre "en clase de probanda" a Ma-

rianna de Dalmau i, pel cas que es decideixi vestir l'hàbit, auto

ritza el confessor per fer-ho, "dando la senora abadesa aviso pun

tual... de su primer y segundo apellido, pueblo de su naturaleza 

y obispado a que éste pertenece". E l 22 de maig se l'autoritza 

per vestir l'hàbit de cor a Marianna de Dalmau i d'Amat, filla de 

Ramon de Dalmau i de Falç i de Teresa d'Amat, natural de Sit

ges, bisbat de Barcelona. 

Per la relació dels fruits i rendes del sexenni de 1827-1832, 

que l'abadessa Dalmau signa el 24 de juny de 1834, trobem que 

només hi ha un confessor de l'Ordre, a més del rector, del vicari 

379. ídem, pp. 468-472. 

380. Art. 7. ler. (LligaE 5. A í ) . L'any 1832, seguint els plans i la direcció 
del P. Gilabert, comença a edificar-se l'obra nova de les celles del monestir de 
Vallbona, com hem estudiat en un altre assaig. Quan s'interromperen les obres, a 
conseqüència de la revolta de 1835, s'haven aixecat les parets de les naus de sol 
ixent i migdia, fins a cobrir les teulades; però de dins l'edifici estava per obrar. 
L'esmentda construcció no es va reprendre fins l'abril de 1877, seguint els ma
teixos plans del P. Gilabert. 

381. Art. 8. 4art. 
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de Llorens de Vallbona i dels dos beneficiats del cenobi 3 8 2 . De 

1833 a 1840 hi ha el parèntesi sagnant de la guerra civil que pa

ralitza moltes activitats. E l 6 d'abril de 1837, Santa Joaquima de 

Mas encara es troba a Vic i escriu a Maria Teodora, per tranquil-

litzar-la, unes lletres inflamades d'amor i de pietat 3 8 3 , com totes 

les seves; el 22 ja està al costat dels carlins 3 8 *. E l 25 de juny a la 

nit arriba a Vallbona l'expedició reial, de la qual transcrivim a les 

notes la descripció que en fa el gran romàntic —amic de Beetho-

ven i de Liszt— príncep Fèlix von Lichnowsky 3 8 5 ; el rei dels car

lins i l'infant Sebastià dormen a casa de Roc Torremsader, la prin-

382. Lligall 5 (AP). 

383. Nonell, Vida, p. 524. 

384. Ídem, pp. 531-532. 

385. L'expedició reial va partir de Solsona el 19 de juny de 1837, a les 
quatre del matí. E l dia 24 les forces sortiren de Súria. "...Pasamos sin detenernos 
por Prades [agregat de Molsosa], Puig-Pelat úserà Castelltallat?], Castellfullit 
[de Riubregós] e Iborra... andando desde las cuatro de la mariana hasta las once 
de la noche... Después de doce horas de descanso dejamos Tarroja [de Segarra] 
y llegamos a la planicie mas extensa de Cataluiía, lo Pla de Urgel... aun era pre
ciso hacer una marcha forzída; después de dos horas pasamos, por Claravalls, la 
carretera genera] de Barcelona a Madrid, y cuando llegamos a Vallbona había-
mos hecho nueve leguas màs. 

"Esta bonita ciudad (?), situada en un valle profundo, rodeado de altas mon-
tanas, nos ofreció un buen descanso. E l enemigo no se había aventurado a venir 
aquí en toda la guerra, por su sitüación y por las guerrillas que la protegían. 

"Un vssto edificio servia en ella de refugio a las monjas de Barcelona y a 
otras comunidades que se habían refugiado en Vallbona. 

"Ès sabido que el Rey y los Príncipes de su família tienen derecho a pene
trar en todos los conventos, y las monjas tienen que levantar sus velos; de este 
modo, tuve ocasión de visitar, acompafiando a Su Majestad, un convento de re-
ligiosas; la abadesa, que se distinguía por su cruz de oro, al frente de las monjas, 
recibió al Rey a la entrada de la reja y le hizo atravesar varias salas. 

"En el locutorio estaba preparado un almuerzo. Las buenas hermanas estaban 
muy contentas y nos instab:n para que tomàsemos de todo lo que había dis-
puesto para nosotros. 

"Eran muy numerosas; las había de todas las edades y su habito variaba 
según la orden a que pertenecían; me fijé en el de las canonesas de Barcelona, 
que era blanco y negro, con un medallón esmaltado, sujeto al pecho por una cinta 
do color naranja. 

"Quedaron tristes cuando nos fuimos, y yo también hubiera permapecido 
màs tiempo, pero al mediodía tuvimos que dejar Vallbona, porque se aproximaba 
una columna enemiga; atravesamos OUers [Omells de Nagaia] y Fulleda y acam-
pamos en el lugar de Vinaixa. 

"Tristany, con sus batallones, se separo de nosotros para desviar la atención 
de] enemigo... E l 27 continuamos nuestro camino hasta Margalef..." (Recuerdos 
de la guerra carlista (1837-1839), Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1942, p. 100). -
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cipal del poble. L'endemà les monges reben. Don Carlos molt ama

blement i obsequien amb un dinar els magnats de la cort que l'a

companya. L a crònica que comentem conté algunes notícies inte

ressants. E n primer terme, diu que Vallbona s'ha convertit en lloc 

de refugi d'altres cases de monges, tal com manaven les disposi

cions vigents 3 8 e. Després, afirma que hi ha religioses d'ordres di

ferents —segons manifesta el príncep, jutjant per la varietat d'hà

bits—, però nosaltres pensem que es va confondre sobre aquest 

punt, perquè a Vallbona antigament hi havia set tipus de. "vestits, 

que corresponien a les següents categories: encomanades o pensio

nistes, postulants, novícies, monges, converses, donades i criades. 

Ès possible que les "canoneses de Barcelona", que cita, siguin 

monges de Valldonzella, que aquella època duien un. gran medalló 

amb les creus esmaltades de les ordres militars d'Alcàntara i Ca

latrava 3 8 7 . Per últim assegura que la comarca estava sota el do

mini de les guerrilles carlines 3 8 S . Ho confirma, entre altres coses, 

èl fet que Santa Joaquima mantingués des de Berga comunicació 

amb les seves filles; n'és una prova la seva carta del 10 d'abril de 

1838 3 8 9, de gran elevació i intensitat místiques. 

Fra Antoni Gilabert actua de secretari en la visita practicada 

a Vallbona pel vicari general P. Cercós, la carta de la qual fou lle

gida a les monges el dia 5 de novembre de 1850. L a còpia que en 

posseïm conté una nota autògrafa del primer, en la qual posa el 

dit a la llaga d'un defecte corrent als monestirs de monges, que diu: 

"Advertència importantísima: • L a observancia de lo contenido en esta 
carta dé Visita y el exacto cumpiimiento de la distribución de horas que 
marca el plàn o arreglo para este monasterio, es el camino màs seguro para 

386. Reglament de 24 de març de 1836 —per a l'aplicació del R. D . de 9 
de març del mateix any—, que en el seu article 4. diu: "Las Juntas distribuiran 
a todas las religiosas existentés en su territorio en el número de conventos que 
sea absolutamente indispensable para contener a las que quieran continuar en la 
vida monàstica. Para la distribución se observaran las prevenciones siguientes: 
l . a ) L E S religiosas de una regla no se reuniran a las que sean de otra diferente; 
etc." ("Gaceta de Madrid", 26 març 1836; "Diario de Barcelona", 7 abril 1836, 
p. 785, Barràquer B, t. I V , p. 664). 

387. Rogers, p. 96. 

388. Barràquer B, t. I V . pp. 761-762. 

389. Nonell, Vida, t. I I , p. 12. 



• llegar sin otro trabajo al colmo dè la perfección; deseàndo pues que todà' là 
Gomunidad se aprovecha de nuestro trabajo, mandamos por segunda vez que, 
antes de archivarse la presente Carta de esta nuestra Visita, se saca copia de 
ella, la que quedarà perenne en la Sala de Lavor, para que todas a cual-
quiera hora pueden leerla. Este es el medio màs a propósito para no ma-
lograr el tiempo ablando o escriviendo a sus directores, pretendiendo les ins-
truyen de lo que aquellos no tienen conocimiento, lo que si bien se reflec-
cione es lo mismo que pedirles un imposible..." 390. 

E l 3 de gener de 1851 vestí l'hàbit de novícia de cor a Con

cepció de Vionnet i Navarro, filla de Perpinyà, descendent —se

gons sembla— d'una família de reialistes francesos, establerta a 

Barcelona; va venir per conducte de Santa Joaquima de Mas, que 

conegué la família a Berga, durant la primera guerra carlista. L a 

seva professió se celebra el 21 de març de l'any següent. E l 21 de 

març de 1853 vesteix l'hàbit de cor Humbelina Pahí (al món, Mag

dalena), i . el 15 de maig de 1855, Rosa Vivó i Figueras. Aquesta 

és la darrera actuació que trobem del P. Gilabert. 

Per tal de complimentar la R. O. circular del 7 de novembre 

de 1855, el dia 22 del mateix mes signa una declaració sobre les 

novícies existents aquella data, les quals eren: Teresa Soldevila i 

Esquer i Rosa Vivó i Figueras. E s fa constar, entre altres dades, 

el lloc de la seva naturalesa, data de naixement, vestició, etc, i 

que compten per a professar amb el dot de tres rals de velló dia

ris391. Es la última notícia oficial que tenim del P. Gilabert que, 

per altra part, coincideix amb els primers indicis de les inquietuds 

sofertes, a causa dels confessors, per la donada Maria Gertrudis 

Estivill, puix que, el 9 de gener de 1856, el vicari capitular de Tar

ragona, Ramon de Otto, dóna permís perquè puguin confessar-la 

el rector de Vallbona i altres sacerdots residents al poble —es re

fereix als beneficiats—, si ella río ho vol fer amb el confessor or

dinari del monestir 3 9 2. Tot fa pensar que la donada Estivill es re

sistia a confessar-se amb el P. Gilabert i que tal incident provocà 

la seva sortida de confessor. 

Hem de subratllar que les relacions de Santa Joaquima de Mas 

390. Lligall 5 (AP). 

391. Ídem. 

392. Religiosos (AHAT). 
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amb Vallbona, començades a Pèpoca del P. Camín, a través dels 

fets que hem relatat, varen ser encara més íntimes i freqüents du

rant el període del P. Gilabert. Darrerament, hem documentat al

tres nou estades de la santa a dit cenobi cistercenc, des de l'abril 

de 1831 fins al setembre de 1849 3 9 3. Durant l'última, li va sobre

venir el primer atac dTiemiplexia que li impedí tornar-hi. L a santa 

passà a la glòria el 28 d'agost de 1854 i, en rebre's la notícia a 

Vallbona, el P. Gilabert segurament tingué la missió de consolar 

les seves filles1, a la Quimeta Preciado —que encara era escola-

na—>, a la seva predilecta Concepció de Vionnet —que feia tot 

just dos anys que havia professat— i a tota la comunitat. 

Segons hem recollit de les ancianes, les monges apel·laven al 

P. Gilabert amb el títol afectuós de "lo nostre Pare". E U és el que 

va fer confeccionar a les monges èl vel quarespial de malla, cone

gut pel bacallà, que a les esglésies principals es col·loca a l'altar 

major durant la quaresma. 

21) Fr. Pere Ferré 

Monjo de Poblet. No consta la data del seu nomenament, pe

rò sabem que el 9 de març de 1856 arriba a Vallbona 3 9 4 . L ' I de 

juny, amb el títol de confessor, rep la professió de Rosa Vivó i F i 

gueras. E l 10 de desembre de 1858 la S. C. de Bisbes i Regulars pro

mulga la decisió transitòria "Peculiaribus inspectis", per la qual 

les nostres monges passen a dependre de l'ordinari de la diòcesi. 

E l 28 d'abril de 1859, el P. Ferré vesteix l'hàbit de cor a Joaquima 

Preciado de Vedruna, néta de Ramon de Vedruna í Vidal, germà 

gran de Santa Joaquima de Mas; la santa l'ingressa a Vallbona com 

escolana, quan queda òrfena de mare. E l 30 de juliol l'arquebisbe 

el nomena administrador de les rendes del benefici de Corpus 

Christi, ja que, durant la visita pastoral practicada aquells dies, ad

verteix que, des de 1832, no es compleixen les obligacions i es 

deuen alguns centenars de misses 3 9 5 . (El 9 d'agost de 1862 el 

393. Ans ja hem parlat d'altres d'aquestes estades. 

394. Data facilitada per sor M . a Mercè Brunet, secretària de la comunitat,-
l'any 1963. 

395. Llibre del Benefici de Corpus Christi: Any 1773, s. f. (AP). 
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P. Ferré anota al llibre que ha pogut cobrar una petita suma i que 

ha celebrat setze misses. No hi ha cap altra anotació.) 

E l 26 de juliol de 1860 el confessor extraordinari Mn. Fran

cesc Batiste, regent de l'Espluga Calba, escriu a l'arquebisbe do

nant-li compte d'haver anat a Vallbona i l'informa que tot segueix 

bé, i s'hi observen rigorosament els preceptes imposats! per l'ordi

nari, "bien que me dijeron les ocasionaban algunos escrupulós" 3 9 8 ; 

recordi's que les monges es troben ja sota la seva jurisdicció. E l 28 

d'agost, en un ofici de Mn. Domènec Andreu, arxiprest de Sant 

Martí de Maldà, li diu que el P. Ferré es creu ser vicari de les 

monges 3 9 7 . E l rector Antoni Monsano, en una carta del 4 de no

vembre, al·ludeix a les gestions fetes pel P. Ferré en l'assumpte del 

sacrilegi comès per una noia de catorze anys i, a més, fa referèn

cia a les dificultats tingudes amb els confessors —es refereix als 

PP. Josep Riba i Pere Ferré —-i a les molèsties que causen a les 

monges les prèdiques que ell adreça al poble dintre de l'església 

del monestir; es veu que la feien servir de parròquia a causa de 

les obres de l'església nova que es trobava en construcció 3 9 8 . Per 

últim, a partir del novembre d'aquest any, la crisi de la donada 

Estivill adquireix major virulència, puix que no solament es nega 

a confessar-se amb el P. Ferré —com ho havia fet amb el P. Gi

labert—, sinó també amb el rector del poble i demana a l'abades

sa que li proporcioni confessors forasters; aquesta ho consulta amb 

l'arquebisbe, el qual li respon, el 29 del mateix mes, el següent: 

"Se le contesto en 22 del mismo mes que viera de tranquilizar a la Es
tivill, recordàndola que ya había tenido confesor extraordinario cuando fue 
éste para toda la Rda. Comunidad y ademàs ese otro que dice la Madre 
Abadesa que llamó para aquélla. L a situación del convento no es para cau
sar molestias y gastos llamando confesores de fuera. E l Rdo. Pàrroco po
dria ahora oirla dos o tres veces. Ademàs que le hiciera presente que tal 
vez seria una sugestión del enemigo, màs bien que deseo de adelantar en 
la virtud, y que la primera obligación de toda religiosa es el no ser im-
pertinente, sino humilde y nada aferrada a su parecer" 399. 

396. Parròquies (AHAT). 

397. ídem. 

398. Ídem. 

399. Ídem. 
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Es tracta d'una monja de consciència escrupolosa i malalta fins 

a la psicopatia que, després de diverses provatures, no hi hagué 

més remei que accedir a la seva petició de deixar-la sortir del 

convent. 

E l 7 de desembre de 1860 ingressa Teresa de Dalmau i d'A

mat, vídua de Marian Llobet, de quaranta-vuit anys i sense fills, 

coneguda per donya Tereseta, la qual tenia dues germanes al mo

nestir; millor dit, Maria Anna havia mort à l'exclaustració, l'any 

1837, essent novícia i01, i Maria Francesca era aquells moments sub-

priora i cíllerera, i havia estat molts anys secretària de la comu

nitat. Aquesta senyora salvà la crítica situació econòmica del mo

nestir, comprant les finques que el govern els havia pres, pagant , el 

dot a cinc noies i fent algunes fundacions. Però, abans que tot, 

fou una religiosa exemplaríssima. E l dia que va entrar, quan amb 

la comunitat es va dirigir a l'església i després a la capella de la 

Mare de Déu del Claustre, tingué el gest de desprendre's de les 

seves: joies de casada i de posar-les ella mateixa a la venerada 

imatge 4 0 1 . 

E l 6 de maig de 1861 el P. Ferré s'adreça al prelat dient: 

"Disponiendo el capitulo tercero de nuestras Definiciones 4 0 2 que 

los confesores de las religiosas, cumplidos cuatro anos, hagan dimi 

sión de sus cargos a sus respectivos prelados, habiéndolos ya cum-

plido, lo verifica hoy en cumplimiento de lo expresado, este su màs 

atento súbdito...". L'arquebisbe li contesta que continuï interina

ment fins a nova prov idènc ia 4 0 3 . 

E l 15 d'octubre de 1862 l'abadessa expressa el seu sentiment 

per tenir els; dies de festa només una sola missa 4 0 4 . Sembla que fou 

per haver quedat impossibilitat Mn. Francesc Pons, beneficiat de 

la Mare de Déu del Claustre 4 0 5 . 

400. N'hem parlat abans. 

401. Lligall 5 (AP). 

402. L'esmentat capítol tercer (pp. 13-17) no parla dels confessors, sinó del 
capítol provincial que ha de celebrar-se cada quadrienni. De fet, tots els. nome
naments de la Congregació eren per quatre anys. 

403. Religiosos (AHAT). 

404. ídem. 

405. ídem. . 
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E l 17 de maig de 1863 oficia en la professió de Maria Teresa 

Ribera i Sans, "de edad diecisiete aríos, natural de Tívisa", i d'As

sumpta Domingo i Molné (al món, Antònia), "para organista de 

coro, sin voto, pero activo ni pasivo, de edad veintitrés anos, natu

ral de Valls". E l 23 de setembre, en la de Maria Josepa Vilar i Du

ran —donya Pepeta— de dinou anys, natural de Riudoms; èl 30 de 

setembre, en la de Cecília Pallarès i Bessora, de dinou anys, natu

ral de Reus, i el 28 d'octubre, en la de Maria Dolors Marquet í 

Riera, de vint-rdos anys, natural de Sant Llorenç Savall. Aquí s'a

caben les reférències del llibre d'actes de la Congregació sobre 

Vallbona 4 0 6 . 

E l 29 de desembre de 1864 l'abadessa demana que sigui comis

sionat el P. Ferré per la vestició de Gertrudis Josa. E l 21 de juliol 

de 1868 el P. Ferré parla de les gestions fetes per aconseguir una 

consignació del govern per reparar l'església i el cenobi, i el 15 

de setembre diu que el beneficiat de la Mare de Déu del Claustre, 

entre altres obligacions, tenia la de confesar les monges. L T de 

juny de 1874, la priora Maria del Carme de Mas escriu al vicari 

general, donant a entendre que algunes monges prescindeixen del 

director espiritual de la casa. E l 18 de febrer de 1876, Maria Teo

dora de Mas i la seva neboda Joaquima Preciado escriuen una 

carta a l'arquebisbe, en la qual li demanen sortir de Vallbona per 

entrar en una Trapa i afegeixen^ referint-se als PP. Ferré i Riba, 

el següent: "...los PP. Confesores de ésta nada saben, porque no 

son de nuestra confianza...". L'arquebisbe els contesta el 3 de 

març: "...Al efecto de averiguar si procede su nueva vocación del 

cielo... conviene que, llenas de humildad, las dos lo consulten con 

su confessor... No oculten V. S. a la senora Abadesa su pensa-

miento...". 

L a darrera referència escrita relativa al P. Ferré com a con

fessor de Vallbona, la trobem en una carta que la cillerera Maria 

Joana de Barber, el 24 de juliol de 1876, adreça a Ramon Carreno, 

de Valls. E l 31 d'octubre l'arquebisbe nomena visitador extraordi-

406. A partir d'a.qu'í, si no es diu el contrari, totes les notícies procedeixen 
del lligall .5, que conté els "Papers del P. Josep Riba" (AP) . i altres notes pos
teriors relatives a la vida monàstica de Vallbona. 
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nari el canonge Benet Vidal, ànima de les reformes que hem refe

rit i braç executor dels prelats tarragonins. Per la festa del Sagrat 

Cor de Jesús de 1877, el P. Ferré encara actua com a tal en la be

nedicció de la imatge que es col·loca a la capella del claustre, cons

truïda per la monja organista Maria Joana Cantarell i Brunet; ella 

mateixa projecta l'altar i pica la pedra. No en sabem res més, fins 

que per l'agost de 1880 el trobem a Tarragona. Fou, per tant, el 

darrer pare espiritual de l'Ordre que tingueren les monges. 

E l succeix Mn. Francesc Capdevila i Giralt (1840 f 1905), sa

cerdot secular fill de Rocafort de Vallbona, el qual veiem actuar 

per primera vegada, amb gran zel, el 13 d'abril de 1878, portant a 

terme les importants decisions preses per l'arquebisbe. E l 23 d'abril 

li comunica l'execució de les referides decisions per mitjà d'un ofici 

del qual ens plau transcriure el paràgraf següent: "En esta ocasión 

ha dado la Rda. Comunidad una prueba clara y evidente de que 

va entrando por la via de la virtud verdadera y sòlida, y tal ha sido 

su brillante comportamiento que difícilmente se hubiera podido es¬

perar màs de una comunidad la màs observante". Sabem que pel 

desembre de 1897 es troba greument malalt i que ha anat a su

plir-lo per uns dies el que després fou canonge xantre de Tarrago

na, Josep Vallès i Barceló, el qual manifesta que, encara que es 

curi, no podrà continuar de confessor. E l 16 juliol de 1899 trobem 

una carta de l'abadessa que diu: "...he tenido noticia de que nues-

tro P. Confesor se nos va. L a generalidad de la Comunidad lo 

siente mucho, pues era muy buen confesor: humilde en extremo, 

paciente, mortificado y demàs condiciones para confesor de mon

jas...". E l 22 de setembre es possessiona el nou confessor Mn. Sal

vador Boronat, que el 4 de setembre de 1900 demana retirar-se a 

L'Espluga de Francolí, donada la seva avançada edat. E l 30 de se

tembre del mateix any pren possessió Mn. Francesc Bergadà i So

là, fill de Llorenç de Vallbona. 

Els historiadors de Santa Joaquima de Mas fan referència a 

l'episodi de la pèrdua de les cartes que ella adreçava tots els mesos 

a les filles, les quals servien d'aliment espiritual a un gran cercle 

de monges del nostre cenobi. Un confessor va manar a Maria Teo

dora que les cremés, per tal de desprendre's de tot afecte fami-
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l iar 4 0 7 . ,iQui fou el rigorós director que ens ha privat d'aquest tre

sor? És molt fàcil deduir-ho. Això devia succeir després de la mort 

de la seva germana Maria del Carme (16 setembre 1882) —perquè 

tampoc les adreçades a ella no es van salvar—, quan tot el lot de 

les cartes estava en poder de Maria Teodora; i, naturalment, abans 

del seu traspàs (4 agost 1885). Entre aquestes dues dates era con

fessor Mn. Francesc Capdevila. A més, es descarta que pogués 

ser el P. Ferré, perquè, com hem dit, no comptava amb la con

fiança de Maria Teodora. És un episodi vertaderament lamentable. 

LLISTA DE MONJOS COMISSIONATS 

1) Fr. N? Montaner 

Monjo de Santes Creus (?). A la carta que el vicari general 
fr. Bernardo García escriu a l'abadessa Dalmau, el 10 de febrer 
de 1819 4 0 S , es menciona aquest monjo, del qual no en sabem el 
nom ni el monestir. Hem suposat que pertany a Santes Creus per 
la senzilla raó que aquella època acostumaven a ser els encarre
gats de les gestions del cenobi de Vallbona. Després de parlar de 
l'afer de les porcions dels capellans, metge, sagristà, cirurgià, et
cètera, i de les dificultats en què es troben les monges per subs
tituir el flequer per mitjà de donades, diu: " E l P. Montaner poco 
coadiubarà a ordenar ese temporal; pero si esos senores tampoco 
lo hacen, nada pierde V. S. en el particular" 4 0 9 . 

2) Fr. Ignasi jordana 

Monjo de Poblet. L T 1 de juliol de 1830 el vicari general li 
dóna comissió en la forma següent: 

"...dio S. Sefíoría Rvdma. comisión al R. P. Mtro. D. Ignacio Jordana, 
por facultades cometidas por el Sr. Nuncio Àpostólico, por extraher y 
trasladar al monasterio de Vallbona, desde el de Santa Clara, que lo es de 
benedictinas, en la ciudad de Barcelona, a Dfía. Maria Dolores [BoqueT í 
Guardiola], monja del expresado monasterio de Santa Clara, quieri soJicitó 

407. Nonell, Vida, t. I , p. 10. i t. I I , p. 11. 
408. Lligall 5 (AP). 
409. Ídem. 
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esta gràcia por senfirse llamada a màs estrecha observancia, como se ob
serva en Vallbona, donde podrà profesar después de un ano de proba-
ción. . ."4io. 

3) Fr. Jaume Cercós i Solé 

Monjo de Poblet. Amb anterioritat a la seva actuació com a 

vicari general 4 1 1 , l'any 1850 el trobem practicant la visita canònica 

a les monges de Vallbona, de la qual és nomenat comissari per 

fr. Antoni Escofet el 2 d'octubre, i per l'arquebisbe Echanove el 

7 del mateix mes.; L i fa de secretari de visita, el confessor de les 

monges P. Gilabert, i el 5 de novembre intima la carta a la co

munitat, posantia seguidament a mans de l'abadessa, que aquells 

dies es troba enllitada. 

Pel decret del vicari general sabem que la visita ha estat sol-

licitada per algunes monges i que ell considera que és molt ur

gent. . L'arquebisbe al·ludeix a la necessitat d'adaptar la vida mo

nàstica a les variacions essencials introduïdes en l'economia del mo

nestir per les lleis desamortitzadores. Sota aquestes directrius, la 

carta de visita del P. Cercós baixa fins als més petits detalls i surt 

molts cops del model preestablert per a tals documents. Entre al

tres encertades disposicions, ordena que s'instal·li una infermeria 

comú, que interinament es podria establir a la casa Gomar, puix 

que és difícil d'atendre les malaltes que viuen en cases i pisos di

ferents 4 1 2 . Mana també ,que els diners dels dots s'inverteixin "en 

la construcción de habitaciones màs conformes y proporcionadas 

al actual método de vida común" 4 1 3 . Igualment, insisteix en una or

denança que ja es troba a la carta de visita de 1832 4 1 4, relativa a 

l'antic costum de nomenar priora i subpriora a les dues primeres 

ancianes: 

410. ídem. 
411. Vegeu abans, quan hem parlat del vicari Fr. Escofet. 
412. Cap. 2, 1. Aquesta casa, que era de l'època de la vida particular, es 

trobava situada al "Carrer de les santes", entre les apel.lades Sagrera (que era la 
primera, després del "Passet") i Ibànez. Foren demolides l'any 1962 per tal de 
restaurar els absis. L a construcció de la nova infermeria aprofitant la primera 
planta de l'antic dormidor, fou obra de l'abadessa Maria Teresa Ribera i Sans. 

413. Cap. 8, 3. Això constitueix un antecedent de la proposició que la 
monja Dolors Marquet va presentar a l'arquebisbe l ' I de juliol de 1876 per 
construir les celles (lligall 5, AP). 

414. "ítem. Ordenamos y mandamos que, en atención a lo gravoso que seria 
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"Respetando el mérito y atención que por muchos títulos es debida a 
las actuales Sras. Priora y Suppriora, que podràn continuar con sus res-
pectivos empleòs; ordenamos y mandamos que, seguida su muerte, sean 
subrogadas en sus oficiós otras Senoras, no precisamente por razón de su 
antigüedad, sino principalmente por su religiosidad y mérito, por ser mas 
conforme a lo ordenado por N . Sto. Patriarca en su Santa Regla, lo que se 
tendra presente para la subrogación de todo oficio o empleo" *IB. 

L'abús de donar els càrrecs per ordre d'antiguitat, sense tenir 

present els mèrits de vida, seny, prudència i doctrina de les inte

ressades, com succeeix encara en alguns monestirs, és contrari a la 

Reg la 4 1 6 . ; 

Després remarca els inconvenients que.en comunitats petites 

poden venir del fet que les monges que tenen càrrec pastoral —com 

la priora i la mestra de novícies—, exerceixin al mateix temps fun

cions d'administració— com la cillerera, robera i rebostera— per 

raons fàcils de comprendre: 

"Viendo puede perjudicar en estremo. a la Religión el que una misma 
Senora desempene el gravoso cargo de Ciilerera y el de Maeistra de Novi-
cias. y que la atención de las cosas temporales puede muy fàcilmente dis-
traerla e impediria el dedicarse como quisiera instruir a sus encargadas, 
mandamos a la Sra. Abadesa, que luego que haya Novicias, nombre otra 
Cillerera, a fin de que la actual Sra. Maestra de Novicias pueda con màs 
fervor y menos obstàculos cumplir con tan interesante como responsable 
empleo" 41?. . 

No és tan sòls per manca de temps i de dedicació, sinó per 

la incompatibilitat que existeix entre les necessàries comeses de vi

gilància i control, inherents als càrrecs administratius, i l'amorosa 

maternitat espiritual que han de dispensar les monges que gover

nen i ensenyen. 

Per últim, dóna vàries disposicions sobre el menú, baixant fins 

al buen orden y buena dirección de la Comunidad y de mucho trabajo para la 
Sra. Abadesa el que subsistiese la antigua costumbre de ser Priora y Superiora 
las dos primeras ancianas; mandamos que en lo sucesivo y después del fajleci-
miento de las actuales Sra. Priora y Subpriora, la Sra. Abadesa nombre, según 
dispone N . S. P. Patriarca en su Santa Regla, para ambos déstinós a las senóras 
que màs lo merezcan por su religiosidad y relevante mérito', y no a la maytor 
antigüedad" (Cap. últim, 5; lligall 5. AP). 

415. Cap. últim 7; lligall 5 (AP). 
416i Cap, X X I . 

417. Cap. últim, 8. - . . . . 
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al detall d'assenyalar els plats dels àpats de les monges 4 1 8 i dels 

hostes 4 1 9 . Tant pel .capítol del menjar com del vestir, es veu cla

rament que l'observança de la vida comú era encara defectuosa. 

E l 25 de gener de 1855 el trobem de nou a Vallbona, comis

sionat pel P. Escofet, oficiant a la vestició de Teresa Soldevila i Es

quer, filla d'Arbeca, que.professa de mans seves; el 26 del mateix 

mes de l'any següent. Tot fa suposar que aquesta noia era una 

candidata presentada per propi P. Cercós. Malauradament va mo

rir molt jove, el 21 de juliol de 1869, als trenta-dos anys d'edat 

i catorze d'hàbit. Tenim interès de consignar que és la primera 

monja que vesteix hàbit; recordi's que el canvi de gipó i "basqui-

nya" per hàbits; .uniformes i regulars es féu a Vallbona el dia 

abans 4 2 ° , cosa que fa suposar que el P. Cercós es devia trobar al 

nostre cenobi, i és versemblant que hagués intervingut en aquesta 

important determinació. 

4) Fr. Josep Miravall i,Figueras 

Monjo de Poblet. Com hem vist abans, fou secretari de la 

Congregació des de 1T de gener de 1852 al 31 d'agost de 1861, o 

sigui, durant el darrer període del P. Escofet i la interinitat del 

P. Riba. * 

Pel maig de 1851 es troba a Vallbona, on pretén suplir o subs

tituir el confessor ordinari de les monges, fr. Antoni Gilabert, que 

estava greument malalt, i no sabem per què l'arquebisbe Echano -

ve no el considera idoni, segons s'indica a la carta que el 26 de 

dit mes mana escriure al P. Escofet, demanant que hi enviï "otro 

confesor prudente y de circustancias satisfactorias" 4 2 1 . 

Se'ns fa difícil d'interpretar aquesta carta, si no és motivada 

per algun afer de caràcter personal, perquè totes les referències 

que tenim de fr. Josep Miravall ens diuen que era un monjo pia-

dós, sensat i culte. Sabem que mantenia relació amb Vallbona i, 

possiblement, fou el nexe que va permetre que fessin amistat Ma-

418. Cap. 6. 
419. Cap. 9, 3 i 4. 
420. Brunet, pp. 14-15. 
421. Apèndix, doc. 7. 
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ria Teodora de Mas i la seva filla espiritual Lluïsa de Far ia* 2 3 , 

monja de Cadins, les quals, com hem dit, volien passar a la Trapa. 

per això que l'arquebisbe no el considera idoni? E l que sí sem

bla, és que la carta manada escriure per l'arquebisbe més aviat 

va influir en què el vicari general Escofet s'apressés de subratllar 

la vàlua d'aquest monjo, nomenanrio, el 7 de novembre d'aquell 

any, confessor de Cadins, i 11 de gener de 1853, secretari de la 

Congregació. 

5) Fr. Ignasi Carbó 

Monjo de Poblet. Tal com hem dit al capítol corresponent, a 

darrers de desembre de 1852, l'abadessa Dalmau manifesta en un 

ofici que, poc abans de morir el P. Carbó, els va escriure dient 

que sabia una noia per cantora, la qual ingressà després al nostre 

monestir. 

6) Fr. Manuel Astort 

Monjo de Poblet. E l 24 de desembre de 1853 se'l comissiona 

per presidir l'elecció d'abadessa, "por fallecimiento de Dna. Luiza 

(?) Dalmau a 14 de este mes, habiendo sido abadesa 38 [anos] y 

un dia". Fou elegida Maria Isabel de Gallart i de Grau el 29 de 

gener de 1854. 

7) Fr. Josep M. a Cavallé 

Monjo de Santes Creus. Segons hem dit al capítol correspo

nent, el 1861 l'abadessa Gallart el sol·licita per confessor extraordi

nari. Reuneix diversos objectes procedents de la seva abadia, al

guns dels quals va portar a Vallbona, l'any 1876, la seva minyona 

Antonieta Clavaguera, quan es féu monja del nostre monestir 4 2 3 . 

422. Vegeu abans, en parlar de Fr . Miravall. L'al.lusió que fem dins del 
text, no vol dir pas que nosaltres creiem que el P. Miravall imbuís o bé, simple
ment, influís en què Lluïsa de Faria i Maria Teodora de Mas volguessin anar 
se'n a una Trapa, sinó tot el contrari. L'únic que devia fer és relacionar l'esmen
tada monja de Cadins amb la de Vallbona. 

423. Vegeu abans, en parlant de Fr . Cavallé. 
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8) Ff. Francesc Magrinà 

Monjo de Poblet. A la carta que l'abadessa Gallart escriu al 

P. Cercós, essent vicari general, 11 d'octubre de 1862, que hem 

referit, entre altres coses li comunica que "el Mtro. P. Francisco 

Magrinà partió de ésta para Reus el dia 30 de septiembre". Pro

bablement, la visita d'aquest religiós a Vallbona estaria relacionada 

amb els intents que en tal època feien les monges per prosseguir 

l'obra nova, puix que, pocs anys després, trobem una carta del 

P. Pere Ferré, que hi fa referència d'una manera clara. Aquesta 

carta porta data del 21 de juliol de 1868 i va adreçada al secretari 

de cambra de Tarragona, Joan Solés; en aquesta carta es transcriu 

una missiva del P. Magrinà, en la qual comunica que les gestions 

fetes a Madrid, per obtenir una indemnització del govern han fra

cassat 4 2 4 . 

9) Fr. Josep Riba i Amorós 

Monjo de Poblet. Hem de dir, abans que tot, que mentre va 

estar a Vallbona no fou confessor ni capellà de les monges, com 

s'ha repetit tantes vegades i, molt menys, rector del poble; sinó 

que es và limitar, senzillament, a exercir, amb el poder i la dig

nitat que permetien els temps, els alts càrrecs de secretari de la 

Congregació i de prior-president de Poblet. Per això no es veu 

mai que sel comissioni per les vesticions, i professions, ni que pre

sideixi cap acte. Ès un monjo senzill i bondadós, que col·labora 

amb el confessor P. Ferré èn afers secundaris, sense immiscuir-se 

mai en les seves funcions pastorals); sovintment el veiem fent de 

ministre als oficis solemnes, mai de celebrant. Si bé les monges li 

diuen "Pare confessor" i trobem escrita en alguns documents la 

424. Religiosos (AHAT). Si no pertanyia a la comunitat de Poblet, podia pro
cedir d'algun altre cenobi català; però certament era monjo de la nostra Congre
gació. 

425. Per una carta que el 14 d'agost de 1881 la president Joaquima Pre
ciado adreça al prelat, sabem que Teresa de Dalmau va fer una deixa dé setze 
duros mensuals, per tal que un sacerdot ajudi el confessor de les monges i que 
aquest càrrec es troba vacant a causa del traspàs del P. Riba. Proposa per ocu
par el seu lloc a Mn. Pasqual Gaya, rector de Rocafort de Vallbona. (Religiosos, 
AHAT) . 
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frase "els PP. Confessors", referint-se al P. Ferré i a ell, és pel 

costum contret de quan hi havien dos confessors —director i con

fessor—; però el P. Riba no confessà mai les monges. 

Per això advertirem que, mentre a Vallbona, com a lloc de 

residència, tan sols exerceix les funcions d'adjunt 4 2 8, amb una mi

rada més ampla, en virtut delsi seus càrrecs, se sent investit de la 

missió de vetllar pels seus monjos i pels interessos de tots els mo

nestirs de la Congregació. 

E l primer document que ens testifica la seva presència a Vall

bona és una comunicació del 8 de setembre de 1863, donant comp

te que el dia abans ha passat a millor vida Mn. Francesc Pons, be

neficiat del cenobi. E l 2 de març de 1865 accepta el nomenament 

de confessor extraordinari del convent de la Serra, de Montblanc, 

que li ha fet l'arquebisbe el 27 de febrer, i diu: "Para que no se 

vea privada esta Comunidad [de Vallbona] de las dos misas en el 

domingo, podia trasladarme allà el dia 13 (segundo lunes de Cua-

resmsa). Haeiendo la obediència, espero que Dios suplirà mis flacas 

fuerzas..." 4 2 e. L ' I de gener de 1866 escriu la secretària Maria 

Francesca de Dalmau, al Dr. Joan Solés* que els agents del govern 

els posen en venda les cases dels confessors i que "el P. Riba, si 

no hay otro medio, està con el animo de pagar trescientas libras 

para quedarse la indicada casa", que ell habitava-' es tracta de la 

del carrer del Rosari, número 14, on va morir. 

E l 15 de novembre de 1868 comunica al secretari de cambra 

de Tarragona, Dr. Solés, les dades de caràcter històric que li havia 

demanat i expressa veladament el temor que les monges es vegin 

obligades d'abandonar el cenobi 4 2 7 . E l 5 d'agost de 1873 anota la 

data de la mort del P. Joan Miarnau al necrologi contingut dins 

del manuscrit de Vallbona, que va redactar aquells anys al recer 

de l'esmentat monestir 4 2 8; aquesta és la darrera notícia del llibre 

i ens ajuda a datar-lo. Per aquell temps, redacta la Nota de como 

426. Ídem. 
427. ídem. 

428. Riba, p. 29. Hem de creure que els documents continguts al lligall 5. 
apel·lat "Papers del P. Josep Riba", estaven destinats a continuar les Noticias 
históricas relativas al santó Orden del Cister en Espana, obra descrita a la bi
bliografia preliminar. 
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ha de procederse en L· elección de Abadesa, que avui dia encara 

serveix de pauta 4 2 9 , la qual ens admira per la seva claredat i pre

cisió; fou escrita, sens dubte, després del 10 d'abril de 1874, quan 

s'acorda la quadriennalitat de les abadesses. 

L'any 1876 obsequia sor Joana Cantarell amb un exemplar del 

llibre que conté la Regla i les' Definicions de l'Ordre, editat el 

1797 per fr. Joan de Sada i Gallego, que ara posseïm nosaltres. E l 

4 d'abril de 1880 adreça un important escrit a l'arquebisbe, que és 

un dels últims que hem localitzat d'ell, amb el qual se'ns revela la 

consciència delicada del darrer prior-president de Poblet i el seu 

estat de desànim respecte de la restauració monàstica, amb què 

se n'anà a la tomba. Val la pena d'extractar l'expedient 4 3 ° . 

Diu que cap a l'any 1868 ó 1869, com a superior de Poblet, 

va rebre la quantitat de quatre mil lliures barceloneses, producte 

d'una venda de bestiar i altres efectes, realitzada pels monjos abans 

de l'exclaustració. L'esmentada suma procedia d'un individu que 

havia retingut els diners, especulant amb la desbandada dels re

ligiosos, i després ho va voler restituir, per remordiment de cons

ciència, malgrat haver prescrit. E l P. Riba els acceptà, havent con

sultat amb el comissari apostòlic de l'Ordre, P. Miarnau, resident 

a Roma, i els invertí en títols del deute exterior d'Espanya; des

prés diposità els valors al monestir de Vallbona, advertint a la cr 

llerera que, seguida la seva mort, s'esmercin en almoines per a mis

ses a sufragi dels monjos difunts. Detalla les inversions que ha fet 

amb aquests diners i els interessos que han portat i, a més, justi

fica que els ha lliurat a Vallbona degut a les moltes necessitats en 

què es troba actualment el monestir. Acaba demanant a l'arque

bisbe que intercedeixi prop de la S. C . de Bisbes i Regulars, per

què li permeti deixar-los a les monges de Vallbona; mes aquell 

decretà que fossin lliurats a la caixa diocesana, l'administrador de 

la qual els emprarà a benefici de les monges, lliurement, fins que 

els pugui restituir a Poblet. 

No volem acabar sense transcriure un paràgraf essencial del 

document del P. Riba, que diu: 

429. AMV. • 
430. Religiosos (AHAT). 
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"...Dado qce las 4.000 libras, o sean los valores que las han sustituido, 
er,an de procedència completamente libre; dado que no existe desgracia-
dcmente el monasterio de Poblet, ni hay esperanzas de que se restablezca 
su comunidad;. dado que no quedando de la misma màs que cinco o seis 
individuos, con el infraescrito, algunos de ellos en Amèrica, sin que se Sepz 
esté alguno de ellos necesitado..." 

Aquestes paraules són testimoni de l'esfondrament de l'edifici 

espiritual del monestir, constituït per la comunitat, i de l'amarga 

tristesa amb què anaren morint els monjos 4 S 1 . E l 18 de maig de 

1880, fe testament a Vallbona, davant el notari de Cervera, Lluís 

Trilla, en el qual consta que té setanta-dos anys i que es troba de

licat de salut, però amb plenes facultats intel·lectuals.. Nomena 

marmessors a Mn. Francesc Capdevila, capellà del monestir, i a 

Mn. Josep Vidal, .resident al Vilet. Llega al seu nebot Lluís Riba 

i Figueras, a causa dels bons serveis que n'ha rebut, la finca de 

vuit jornals coneguda amb el nom de la "Caseta del Rellotge", que 

posseeix a la partida de Les Pobles, del terme de Montroig. A 

mési, llega amb usdefruit, mentre visqui, a la minyona, Tecla Gui-

llemot i Estivill els mobles i efectes existents a la casa habitada 

per ell, si resideix a la seva companyia el dia de la mort del 

P. Riba, del contrari passaran al nebot Lluís Riba. Els béns res

tants els llega a la seva cunyada Prudència Figueras, vídua del 

seu germà Joan Baptista, notari que fou de Montroig 4 3 2 . 

L a mort dél P. Riba té lloc a les onze de la nit del dissabte 

19 de febrer de 1881, a conseqüència d'«apoplegia cerebral»; comp

ta setanta-tres anys 4 3 3 . És amortallat amb una cogulla nova que 

431. ídem. Les paraules transcrites són una síntesi de la gran tragèdia del 
cenobi pobletà i rimen d'acord amb aquelles que l'any 1848 escrivia el P. Carbó 
a Andreu de Bofarull i Brocà, i que figuren a les pàgines preliminars del seu lli
bre: "...ofreciéndome V . esta relación històrica... ha herido V. mi corazón y las 
làgrimas que me obliga a verter, han bafiado este escrito bien que son hijas de 
una amarga tristeza..." {Poblet, su origen, fundación, bellezas, curiosidades, re-
cuerdos históricos y destrucción, Tarragona, imp. Boix, 1848, p. 6). 

432. Manuscrits de la Comunitat (arm. 1, cal. 29, doc. 212. AMP). 

433. Foli 2 del Llibre I V de Defuncions, de l'arxiu del Jutjat de Vallbona 
de les Monges. A més del que hem dit, consten les següents informacions: "Que 
el finado eia religioso exclaustrado de Poblet; que hizo testamento en poder del 
notario D . Luis Trilla" i que "Hizo la denuncia José Roca, natural de Vallbona, 
casado, labrador, domiciliado en la calle del Tallat, número 18. Vecino que le 
cuidaba en su casa del finado". Aquesta persona era de cal Miquelet; això indica 
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li ofrena l'abadessa Ribera i rep terra sagrada al fossar vell, situat 

davant l'actual parròquia. Hem fet indagacions per conèixer la casa 

on va morir i podem assegurar que fou al número 14 del carrer 

del Rosari, o sigui, la que es troba situada entre cal Camat i cal 

Tomàs, que abans de la desamortització pertanyia al monestir. No 

ha estat possible localitzar la tomba, perquè fou enterrat en una 

fossa comú; aquest cementiri parroquial es va tancar l'any 1903, 

en inaugurarse el que existeix actualment, i el rector Mn. Josep 

Recasens el va vendre per a solars el 1909. Quan aquests solars 

s'edificaren —sense transcórrer els anys que prescriu la llei— els 

ossos es reuniren en una fossa situada junt a la paret de L a Clo

sa. Allí esperen les despulles del P. Riba la resurrecció dels morts. 

Amb el traspàs del P. Riba la clerecia de Vallbona queda re

duïda al capellà confessor de les religioses i al rector de la parrò

quia; amb ell perden també el contacte amb els monjos i supe

riors de l'Ordre, que no tornen a recobrar, d'una forma intermi

tent i lleugera, fins que l'any 1899 la comunitat de Fontfroide es

tableix el Mas Colom, prop de Tàrrega, l'abadia de Nostra Senyo

ra del Sufragi, que després de la guerra europea (1914_1918) es 

trasllada a Sant Miquel de Cuixà. 

E l 28 d'agost de 1941, a través d'una excursió que feren a 

Vallbona els postulants de Poblet, sota el guiatge del P. Bernat 

Morgades, de grata memòria, es reprenen les relacions entre les 

dues abadies germanes. 

10) Ft. Josep Vallverdú i Domingo 

Monjo de Poblet. E l 5 de maig de 1870 l'abadessa Gallart es

criu al vicari general. de Tarragona, demanant-li que els nomeni 

confessor extraordinari, tota vegada que el que tenien ha mort; es 

refereix a Mn. Francesc Batiste, arxiprest de Sant Martí. Diu que, 

si és possible, sigui designat el P. Josep Vallverdú, regent de Fal

set, per ser religiós cistercenc. 

que la Tecla Guillemot devia anar-se'n, doncs no consta a Vallbona la seva de
funció, Pel "Llibre esborrany" (f. 206) sabem que, al moment de la mort, habi-
taba al carrer del Rosari, a la mateixa casa que l'any 1866 volia comprar. 
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* * 

Acabarem fent una al·lusió al religiós o sacerdot Jaume Borràs 

(vegeu Santes Creus), que fou assassinat a Vallbona l'any 1835, 

i als dos frares llecs que es retiraren al nostre cenobi després de 

l'exclaustració: el trapenc fr. Josep Marsola (vegeu Santa Susanna), 

que mori al mateix poble l'any 1859, i fr. Jaume Aguiló (vegeu Po

blet), que fou hortolà de les monges fins el 1872. 

i) V A L L D O N Z E L L A 

Al cartulari de Sant Cugat del Vallès es menciona el lloc de 

Valldonzella l'any 1147 i l'església l'any 1175. L'acta d'erecció del 

monestir cistercenc és del 4 de novembre de 1237, a Santa Creu 

d'Olorde. L a circumstància que entre les fundadores figurin les da

mes nobles Berenguera de Cervera —que fou la primera abadessa 

(1237-1278?)— i Maria de Lleida, ajuda les suposicions que les 

primeres monges fossin vingudes de Vallbona 4 3 4 . E l 27 d'octubre 

de 1309 es traslladen al nou convent de la Creu Coberta, extra

murs de Barcelona. Aquest fou derruït l'any 1652, i el 1661 s'ins

tal·len al Priorat de Natzaret, dins del clos de les muralles 4 3 5 . 

Durant els segles de decadència, aquest gran monestir va cau

re, com tots, en el defecte de la vida particular, segons la qual les 

monges viuen en habitacions o cases pròpies, cuinen a part i te

nen criades al seu servei 4 3 6 . No obstant, cap a últims del segle 

xvin, veiem sorgir un corrent reformador que tendeix a la supres

sió dels luxes i superfluïtats; n'és un exemple la iniciativa que pre

nen les monges, el 13 de març de 1796, de mudar els escapularis 

de seda que porten des de temps immemorial, pels de llana ma

nats per la Regla 4 3 7 . 

434. Ripoll, Carta, p. 43. 

435. Rogers. pp. 527 ss. A més, Santa Maria de Valldoncella; cincuentena-
rio del nuevo monasterio (1913-1963), Barcelona, imp. Abadia de Poblet, 1963, 
pp.. 17 ss. 

436. Rogera, PP, 553 i 558. 

437. Ídem, p. 570. , , ' ... 
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Cenyint-nos a les convulsions del segle passat i resumint molt, 

recordarem que l ' H de febrer de 1814 es veuen obligades a aban

donar el monestir, per ordre de l'exèrcit francès, haventrse de re

fugiar a Pedralbes i al convent de caputxines de Mataró, on s'as

sabenten que el 7 de març els militars invasors han començat a 

enderrocar el monestir. No retornen fins l'agost de 1816 i s'han 

d'instal·lar a la "Casa gran" de l'hort 4 3 8 . Durant la revolució cons

titucional de Riego (1820), surten altre cop per poc temps 4 3 9 . L'any 

1824 la comunitat està reduïda a sis coristes 4 4 0 . L ' I de gener de 

1833, el vicari general Robert Torregrossa íntima la carta de vi

sita, mitjançant la qual les monges acorden suprimir les toques de 

seda groga i acceptar l'hàbit de reforma implantat per tota la Con

gregació 4 4 1 . 

Amb motiu de les revoltes de 1835, sofreixen una exclaustració 

que es perllonga des del 26 de juliol d'aquest any 4 4 2 fins el 1847 4 4 3 ; 

Moren a la diàspora tres religioses: Maria Teresa de Planella i Llar, 

Maria Francesca de Carvallo i Manuela de Gironella. L a priora 

Planella havia sofert tres exclaustracions: la de 1814, la de 1820 

i la de 1835 4 4 4 , essent aquests fets un signe de la terrible insegu

retat de l'època. E n tornar, la comunitat es troba reduïda a quatre 

monges 4 4 5 . Tot feia creure en la seva pròxima fi. 

Per fer renàíxer de les ruïnes aquest florent cenobi, la Provi

dència es va valdré dels següents medis: la implantació de la vida 

comú (1853) 4 4 6,- l'acord unànim pres per les monges de continuar 

essent governades per abadesses perpètues (1867) 4 4 T; el nomena

ment del Dr. Josep Torras i Bages confessor ordinari de la conur 

438. ídem, pp. 575-576. 

439. ídem, p. 585. 

440. ídem, p. 578. 

441. ídem, p. 583. 

442. ídem, p. 584. 

443. ídem, p. 586-587. 

444. ídem, p. 585. 

445. ídem, p. 588. 

446. ídem. p. 590. 

447. ídem, p. 45. 
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nitat (1876) 4 4 S ; el pla de reformes emprès, sota els seus consells, 

per l'abadessa Antònia Mestre i Solà (187611900)«» , i l'elecció de 

l'extraordinària prelada Maria Esperança Roca i Roca (190011924), 

que prosseguí i coronà l'obra dels seus predecessors amb gran èxit. 

L a situació dels superiors i confessors de l'Ordre, de l'època 

de l'exclaustració, ens ve definida per una nota que ha de datar-se 

mentre fou secretària de la comunitat (1864-1885) ral·ludida aba

dessa Roca i Roca, que creiem útil de reproduir: 

"Quan las comunitats de monjas pogueren tornar a llurs convents, després 
de la llarga exclaustració del any 1835, debia renovar.se en ellas l'esperit 
y exercicis d'observància regular, que per tants anys no s'habian pogut prac
ticar; y com en algunas comunitats habian quedat poques monges y las 
comunitats de religiosos no tornaren a establir.se en Espanya, era conve
nient que alguns monjos de la mateixa Ordre poguessin dirigir y aconsellar 
a las religiosas. Los pocs monjos cirtercienses que pogueren salvar la vida 
(?), encara que separats corporalment, quedaren units amb verdader amor 
de germans. Los de la Congregació de las Coronas d'Aragó y Navarra, te-
nian en gran estima al Rd. P. Antoni Escofet, monjo que habia sigut de 
Santes Creus, de la mateixa Congregació, el qual fou nomenat per la Santa 
Seu Apostòlica, Vicari General Apostòlic per los monastirs de las Coronas 
d'Aragó y Navarra, a qui acudian com a pare en los assuntos pertanyents 
al Ordre. Després ocupà dit càrrec lo Rvd. P. Jaume Cercós, monjo exclaus-
trat de Poblet; en tercer lloc. D . Josep Gimeno, monjo que fou de Veruela, 
i últimament lo R. D. ...Lafuente. Las monjas se comunicaban amb lo dit 
Vicari Apostòlic y ell las dirigia en las cosas de la observància regular, mes 
no podia exercir cap acte de jurisdicció sence permís del Prelat" *ÜO. 

448. ídem, pp. 96-97. E l Dr. Torras i Bages va exercir el càrrec durant 
quinze anys. o sigui, des del 16 de maig de 1876 fins el 21 de setembre de 1891 
(ídem, pp. 161-163), 

449. E l 1879 es restaura la distribució cistercenca de les hores canòniques 
(ídem. p. 118), el 1880, s'estableix l'observança dels dejunis i abstinències i es 
copia la versió castellana del Ritual manuscrit existent a Vallbona (ídem, p. 124). 
el 1882 comencen a llegir la compilació de les Definicions feta pel Dr. Torras, etc. 
Per les tasques de reforma i pel recull de la documentació de l'Ordre, les aba
desses de Valldonzella comptaren amb l'auxili eficacíssim de la que, durant molts 
anys, fou secretària de la comunitat, sor Maria Gabriela Rogers Mattí (1888-1948), 
autora anònima de la biografia de l'abadessa Roca, tantes vegades citada. E r a 
ella la que es posava en contacte amb els altres monestirs i, especialment, amb 
Vallbona, per conèixer la interpretació d'unes rúbriques o els detalls dels usos 
antics. 

450. Mas (AMVa). L'abadessa domna Maria Esperança Roca fou la que 
construí l'edifici actual a la part alta del barri de Sant Gervasi, dins la 
ciutat de Barcelona, després d'haver estat incendiat l'anterior durant la "Setmana 
tràgica" (1909). L'adquisició dels terrenys tingué lloc el 8 de gener de 1912 (Ro
gers, p. 354); el 4 de març començaren les obres (ídem, p. 358) i el 28 d'abril de 

http://renovar.se
http://establir.se
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L'única inexactitud es troba en l'expressió "los pocs monjos 

cisjtercienses que pogueren salvar la vida", com si durant els dis

turbis de 1835 haguessin estat assassinats. E l que passava és que 

quan va escriure la nota la majoria havien mort. 

Enumerem seguidament els confessors i comissionats dels quals 

hem recollit notícies inèdites, valent-nos de les actes de la Congre

gació i, a més, de les notes recollides per Mn. Josep Mas. Quan 

una notícia consta solament a aquesta darrera recopilació, va pre

cedida d'un asterisc (*) i signada amb la sigla (M). 

LLISTA DE CONFESSORS 

1) Ff, Manuel Astort 

Monjo de Poblet. E l 13 de febrer de 1853 és nomenat confés 1 

sor 4 5 1 . E l 7 de novembre se'l comissiona per professar la novícia 

de cor Amàlia Armengol i Llausàs; foren testimonis els PP. Ramon 

Aragonès i Domènec Ferrer, monjos de Poblet. E l 18 de desem

bre vesteix l'hàbit de germanes converses; a Francesca Boix Hos-

tench i a Beneta Cucurull i Limbau. 

E l 21 de març de 1854 vesteix l'hàbit de novícia de cor a Ma

ria Concepció Miquel i de Requesens 4 5 2 . Igualment, el 24 d'a

bril, a la famosa Lluïsa Gonzàlez de Faria 4 5 3 , que després professa 

a Cadins. * E l 10 d'octubre comunica a l'alcalde de barri que la 

comunitat "ha resolt obrir una escola de primera ensenyança per las 

noias pobras de la barriada, en la qual, a més de las feinas pròpias de 

1913 tingué lloc el trasllat (ídem, p. 373 ss.) de les religioses des del convent pro
visional de la "Torre dels Pardals", situada al barri de L a Sagrera. 

451. * E l 5 de juliol de 1853 pren possessió del benefici segon de Sant Ni
colau i Sant Bernat, erigit a la parròquia del Pi, fr. Gregori Permanyer, religiós 
exclaustrat del convent dels Servires (M). Ens plau expressar el nostre profund 
agraïment a domna Maria Esperança Sunyol, abadessa de Valldonzella, per haver-
nos facilitat la consulta de les notes inèdites de Mn. Josep Mas, i aclarit els dub
tes que sovint li hem sotmès. 

452. Pel llibre de professions sabem que era natural de Santa: Coloma de 
Queralt i filla d'Eudalt Miquel i de Clara de Requesens,. 

453. Miravall, Necrotogta. 
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sa edat, seran instruïdas en los deures de religió, y que, esperant! pro

curarà que totas las familias necesitadas aprofitin tal ocasió, li de-

manan la protecció convenient" ( M ) 4 5 4 . E l 8 de desembre rep co

missió per vestir l'hàbit de conversa a Francesca de Paula i, se

gons el llibre de registre del propi monestir, aquesta data vesteix 

l'hàbit de cor a Maria del Carme Pont i Tarrés, de vint-iquatre 

anys, natural de Barcelona, la qual pren el nom d'Humbelina. E l 

31 se li donen poders per professar a les "hermanas de obedièn

cia" Escolàstica Boix i Beneta Cucurull. 

E l 12 de febrer de 1855 dóna l'hàbit de novícia conversa a Jo

sepa Vinas. E l 7 de m a i g 4 5 5 professa a Bernarda Miquel i de Re-

quesens (al món, Maria Concepció); l ' H d'aquest mes vesteix les 

novícies de cor Maria Josepa Huguet i Juliana Serra, i el 15 posa 

l'hàbit de corista a Maria Antònia Mestre. Fou un mes de maig 

molt ple. E l 21 de setembre vesteix l'hàbit de conversa a Teresa 

Alsina i el 9 de desembre el de cor a Gertrudisf Ricart (al món Rosa). 

E l 3 de febrer de 1856 professa a Francesca de Paula i a * 

Humbelina Pont i Tarrés (M). * E l 8 d'abril presenta una sol·lici

tud al governador eclesiàstic de Tarragona, demanant per a la co

munitat de Valldonzella que ell dirigeix, la imatge del Sant Crist 

que fou del rei Pere d'Aragó, per tal que sigui venerada a l'esmen

tat monestir. Aquesta imatge era de Poblet i l'any 1835 va ser sal

vada de la fúria revolucionària per un veí de l'Espluga, que la 

lliurà al P. Ignasi Carbó, el qual, amb motiu d'uns exercicis espi

rituals, va deixar-la al seminari de Tarragona. E l governador ecle

siàstic va accedir a la demanda i la imatge fou portada a Valldon

zella (M) 4 5 6 . E l 17 de maig és comissionat per a la professió de 

Maria Josepa Huguet, Antònia Mestre i Juliana Serra. * E l 18 de 

454. Rogers, p. 593. 

455. E l llibre de professions del monestir diu que fou el 17 de maig. 

456. L a creu era de banús i la imatge de bronze daurat, així com també els 
dos àngels del peu i els guarniments de les puntes. Fou venerada molts anys a 
l'altaret de capítol i el 1890 es posà sobre la capella de la Mare de Déu del Cor. 
Es va cremar per la "Setmana tràgica" i dels trossos de metall que es trobaren, 
se'n féu una de més petita, que es troba col·locada a la reixa del cor de l'es
glésia actual. 
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desembre professa a les seves mans Gertrudis Ricart, i actuen de 

testimonis els PP. Riba i Aragonès (M). 

* E l 18 de juliol de 1857 professa a Lutgarda Segarra i Bau-

lenas (M). * E l 2 de setembre a Dolors Forasté i Pedrosa (M). I el 

10 de desembre a Alberica Molas, novícia d'obediència. 

* E l 18 d'abril de 1858 professa a Maria de la Mercè Alburnà 

i Roldós (M). I el 3 d'octubre, vesteix a Roser Pedret. 

2) Fr. Josep Riba i Amorós 

Monjo de Poblet. Darrer prior-president de Poblet del període 

de l'exclaustració (1857-1881) i últim secretari de la Congregació 

(1861-1865?), 

E l 18 de desembre de 1856 el veiem actuar de testimoni a Vall-

donzella —al costat del P. Ramon Aragonès— en la professió de 

Gertrudis Ricart. 

E s troba per primera vegada com a confessor de Valldonzella 

el 12 d'octubre de 1859, donant la professió a Rosa Pedret. 

E l 1860 surt la nota següent: 

* "En aquest any, lo Rnd. P. D. Josep Riba, monjo que fou del mo-
nastir de Poblet, deposità en lo de Valldonzella lo bras y mà del príncep 
D. Carles de Viana, que es guardava en la sacristia de Poblet, on es ve
nerava privadament. E n lo any 1835 fou salvat per un profès de Poblet 
que lo entregà al P. Josep Riba, segons certificació firmada per tres sa
cerdots professos del real. monastir de Poblet..." (M)4J7 . 

Del 9 de febrer al 25 d'octubre de 1861, tal com diguérem al 

seu lloc, el P. Riba fou vicari general "en funcions", però amb ple

nes facultats, per designi del comissari apostòlic P. Miarnau. 

E l 24 de setembre de 1862 dóna l'hàbit a Eulàlia Jordà i Pa

gès, i el 20 d'octubre a Concepció Illa i Pujolà. * E l 3 de desem

bre, el P. Riba renuncia al seu càrrec de confessor ordinari i és no

menat al seu lloc, per segona vegada, el P. Astort (M). 

457. Rogers. p. 222. — Toda, p. 268. L a certificació a la qual es fa refe
rència ha estat publicada per J . Guitert, a la Vida del príncep de Viana, original 
del P. Josep Queralt i Noet, L a Selva del Camp, 1948, p. 95 (Col·lecció de ma
nuscrits inèdits..., Manuscrit núm. 3). 
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3) Fr. Manuel Astort Per segona vegada 

És nomenat de bell nou confessor el 3 de desembre de 1862. 

, . * E l 26 de maig de 1863 vesteix l'hàbit a Clara Roca i Roca, 

amb el nom de Maria Esperança (M) 4 5 8 . E l 30 de setembre dóna 

la professió a Eulàlia Jordà. 

* E l 5 de juny de 1864 professa a les seves mans, Maria E s 

perança Roca, essent testimonis els PP. Ramon Aragonès i Domè

nec Ferrer (M), i el 9 de setembre, Maria Visitació Oller i Ortells. 

E l 18 de gener de 1865 presideix la professió de Maria Mont

serrat Ros i Coll. 

* E l 8 de juny de 1866 rep la concessió de certs privilegis pon

tificis (M). * I el 23 del mateix mes, per renúncia del P. Astort, és 

nomenat confessor Mn. Joaquim Sales, sacerdot secular (M). Així 

fou com Valldonzella va perdre el contacte amb els monjos de 

l'Ordre. 

Dels confessors seculars dels primers temps, cap no marcà una 

empremta tan intensa com el Dr. Torras i Bages. Tenim el tes

timoni del mateix P. Astort que, un any després que aquell s'havia 

fet càrrec de la direcció espiritual de la comunitat; li escriu el 

30 d'abril de 1877 felicitant a ell, per la bona orientació monàstica 

que dóna a les monges, i a elles pels seus progressos 4 5 9 . 

Aquesta carta és un gest delicat i noble que honra el P. As

tort 4 6 0 . 

458. Rogers, passim. Aquesta biografia, al mateix temps que s'ocupa de l'a
badessa Roca, constitueix un testimoni important sobre la vida monàstica de Vall
donzella a partir de la fundació del cenobi, però més especialment del període que 
abraça des de la seva entrada en religió (14 març 1863) fins a la seva mort (14 
gener 1924). 

459. Rogers, pp. 97-98. 

460. Per' més detalls sobre la vida d'aquest monjo, consulti's el llibre de 
Rogers; i, d'una manera concreta sobre la seva intervenció en l'establiment de la 
vida comú, vegeu més endavant. 
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LLISTA DE MONJOS COMISSIONATS 

1) Fr. Ignasi Jordana 

Monjo de Poblet. E l 7 d'abril de 1830 és comissionat per pre

sidir l'elecció abacial de Valldonzella, que va recaure sobre Joana 

de Barutell i de Mercè. I el 21 de juliol, per administrar la profes

sió a les novícies de cor Úrsula Ruesch i Maria de Soler. Per úl

tim, l ' H d'agost de 1833 se li dóna permís per vestir "el santó ha

bito de senoras de coro" a Maria Montserrat de Miguel i a Maria 

Prats, que per a la primera tingué lloc el 6 de juliol de 1834. No 

obstant, segons el llibre de registre de Valldonzella, Maria Mont

serrat de Miguel vestí el 20 de març de 1834. 

2) Fr. Ramon Aragonès 

Monjo de Poblet. E l 21 de març de 1852 actua de testimoni 

de la professió de Maria Pons i Cassart, que presideix el P. As

tort 4 6 1 . E l 23 de novembre, dóna l'hàbit de cor a Amàlia Armen

gol i Llausàs, novícia del mateix monestir, per comissió del vicari 

general. I el 8 de desembre de l'any següent, fa de testimoni de 

la seva professió, oficiada igualment pel P. Astort 4 6 2 . 

* E l 17 de novembre de 1854 pren part, com a testimoni, en 

l'elecció de l'abadessa Úrsula Ruesch, que presideix el P. Escofet 

(M). E l 18 de desembre de 1856 actua també de testimoni a la 

professió de Gertrudis Ricart, oficiada pel P. Astort 4 8 3 . I , final

ment, el 5 de juny de 1864, participa com a ministre assistent a 

l'ofici celebrat amb motiu de la professió de Maria Esperança Ro

ca, que també presideix el P. Astort (M). 

3) Fr. Manuel Astort 

Monjo de Poblet. * L a primera notícia d'ell que trobem a 

Valldonzella, és oficiant en la professió de Francesca Regordosa 

i Bausili i de Maria Pons i Cassart, el 21 de març de 1852, quan 

461. Biografia de sor Maria Pons (AMVa). 

462. Biografia de sor Amàlia Armengol (AMVa). 

463. Biografia de sor Gertrudis Ricart (AMVa). 
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encara no era confessor, delegat pel vicari general; actuaren de 

testimonis fr. Ramon Aragonès, monjo de Poblet, i fr. Rafel Ma-

resch, monjo trapenc (M). 

4) Fr. Rafel Maresch 

Monjo de Santa Susanna. E l 21 de març de 1852 actua de tes

timoni en la professió de Maria Pons i Cassart, que, per delega-̂  

ció, oficia el P. Astort 4 6 4 . 

5) Fr. Josep Miravall i Figueras 

Monjo de Poblet. Com ja hem dit al capítol dedicat al vicari 

general P. Escofet, el 7 de gener de 1853 aquest designa el P. Mi

ravall per donar exercicis a Valldonzella i, com a fruit dels quals, 

les monges acorden acceptar la vida comú, que és implantada el 

dia 29 del mateix mes pels PP. Miravall i Astort, amb anuència de 

l'esmentat vicari general, que "les concedió este deseo, y confirmo 

y aprobó los reglamentos que el mismo P. José Mirayall les había 

ordenado" 4 6 5 . Aquestes paraules són del P. Narcís Sureda, que 

llavors era secretari de la Congregació, i ens diuen ben clar que 

el P. Miravall és l'autor de les Reglas para L· observancia de L· vida 

común..., escrites pel monestir de Valldonzella. 

E n elles s'ordenen diverses mesures encaminades a viure el 

consell evangèlic de pobresa, que ha de portar-les a desprendre's 

de tot i , com a conseqüència, a una major vida de treball i a una 

més gran intimitat amb Déu. Mana que les monges no disposin 

d'un sol "nieravedís" i que cedeixin els objectes i mobles, per tal 

de ser distribuïts per les dependències generals de la casa; que 

les robes d'ús particular es guardin en comú, i que mengin del fons 

del cenobi. Vetlla perquè s observin la Regla i els Usos en la dis

posició del llit, en la simplicitat de l'habitació, en l'observança dels 

dejunis, confessió de la culpa, recessos i exercicis espirituals, etc. 

Permet la comunió diària i recomana que se suprimeixin les cria

des, posant converses al seu lloc. Direm, resumint, puix que no hi 

464. Biografia de sor Maria Pons (AMVa). 

465. Actes (AMVi). — Garcia,, p. 213. —> Rogers, pp. 97-98 i 590-591. 
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ha lloc per a fer-ne un examen detingut, que les Reglas del P. Mira

vall representen un retorn a les fonts, o sigui, a la primitiva auste

ritat en la qual els cenobis cistercencs oferien una imatge perfecta 

de les comunitats apostòliques de l'Església naixent; i, a més, cons

titueixen una tàctica de base per a enfortir els lligams de l'amor 

fraternal que fonamenta tota vida comunitària. 

Dins del quadernet de les Reglas, que guardava el P. Lafuen

te, es va trobar un full contenint l'horari cistercenc. No vol dir que 

fos redactat pel P. Miravall, però és molt possible que el tingués 

davant quan va escriure el de les Reglas. També pot ser degut 

aquest horari al P. Lafuente, puix guarda un cert paral·lelisme amb 

el que ell va elaborar per a les monges de Casbas, o a qualsevol 

altre vicari general. E l que és cert, és que cap dels dos horaris 

fou implantat, de moment a Valldonzella. 

L a notícia del succés de la implantació de la vida comú, se

gons les notes de Mn. Mas, va ser publicada per la secretària Ma

ria Gabriela Rogers, en versió castellana 4 6 6 , i no creiem que sigui 

necessari reproduir-la aquí. Consta que les monges de Valldonze

lla donaren un altíssim exemple de despreniment lliurant a l'aba

dessa tots els seus diners, robes, llibres, quadres i mobles; per tal de 

viure la pobresa 4 6 7 , segons la nuditat espiritual de l'Ordre. 

6) Fr. Domènec Ferrer 

Monjo de Poblet. E l 8 de desembre de 1853 actua de testimoni 

a la professió d'Amàlia Armengol i Llausàs, monja de Valldon

zella 4 6 8 . * E l 17 de novembre de l'any següent, a l'elecció de Ma

ria Úrsula Ruesch, abadessa del mateix cenobi (M). * I el 5 de juny 

de 1864, fa de ministre assistent a l'ofici de la professió de Maria 

Esperança Roca (M). Totes tres vegades, junt amb el P. Ramon Ara

gonès abans citat. 

Pel novembre de 1856 es produeix un fet d'interès espiritual 

per valorar la figura del nostre monjo, segons una nota que copia

rem textualment: 

466. Rogers, p, 590. 

467. Ídem. 

468. Biografia de sor Amàlia Armengol (AMVa). 
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* "Entrega del cuadro dels sants de l'Ordre benedictina al monestir 
le Yalldonzella, feta per D. Joan Garcia, comissari de guerra, en cumpli-
ment de la última voluntat de son difunt germà D . Ignasi Garcia, monjo 
del monastir de Sant Cugat del Vallès, amb algunas condicions: una de las 
quals fou que les monjas de Valldonzella aplicarien per l'ànima del difunt 
13. Ignasi els sufragis acostumats per les monges difuntes del monestir, se
gons constaba en una rebuda firmada per la Sra. abadessa D . a M . a Úrsula 
Ruesch, en dit any de 1856. 

" E l cuadro fou ideat y costejat per l'esmentat D. Ignasi y pintat per 
altre monjo de Roma, on s'habia retirat després de l'exclaustració del 1835. 
L'explicació del cuadro y dels sants en ell pintats, y que's conserva en 
nostre arxiu, fou feta per lo Rvd. P. Domingo Ferrer, monjo del monastir 
de Poblet, amb las notícias que tenia y consultant lo martirologi. Sens dubte 
que tindria los datos suficients per haver sigut amic del difunt D . Ign|asï, 
amb qui venia algunas vegadas al monastir de Valldonzella..." (M). 

* Pe* últim trobem que el 19 d'abril de 1881, l'abadessa Úr

sula Ruesch presenta el P. Ferrer pel benefici de Sant Simeó i San

ta Apolònia. Se li dóna col·lació el 17 de maig i sen possessiona el 

19 del mateix mes i any (M). 

Josep J . PIQUER i JOVER 





APÈNDIX DOCUMENTAL 

l 

Santes Creus, 19 m a r ç 1791. 

Carta de fr. F e r m í Fullola, monjo de Santes Creus, a domna 
Teresa de Riquer i de Sabater, abadessa de Vallbona. 

Molt IU.e Sra.: 

Molt Sra. mía : rebi la apreciada de V . S. y, al pas que celebro sa 
mantinguda salut, sento lo tropell en que se encontra per la enfer-
medad de la Sra. Pedrolo, que sempre ne he fet mal concepte. Déu 
li done lo que m é s l i convinga y a V . S. salut y paciència. Veig lo 
que diu lo assessor en sa carta; de aquí c o m p r e n d r à V . S. que al
gunas ocasions és necessari al senyor obrar ab tota resolució, y s inó 
los vassalls sen arriban a burlar, com hauria fet lo sastre Torres.' Me 
apar molt bé la carta atenta del Sr. Car ià de Turlanda, p e r ò me te
mo que ab son fill quant pase a eyxa no se avindran, y penso que 
tampoc no se a v i n d r à ab Santes Creus, pues sens [ses] pretencions 
son inf undada [infundades ] . 

Per s i V . S. vol embiar còpia de la donació del Rey Dn. Jaume, 
dels delmes de pa del Batl l iu de S a r r é a l , esta donació la e n c o n t r a r à 
en lo armari 6, sac de Privilegis Reals, al n . a 7, en la qual y a tres-
llats. T a m b é e n c o n t r a r à la confirmació de dita donació en dit sac y 
armari, al n.° 15. E n lo mateix armari y sac, al n.° 12, encont ra rà u n 
mandato del Sr. Rey als homens del Batl l iu de Sarreal, per a que 
paguen al monestir de Vallbona lo delme del saf rà . V . S. los podrà 
fer mirar per algú, y lo que m é s fase per lo monestir, aquell l i po
drà embiar, pues no li f a l t a rà a V . S. qui la p o d r à dirigir millor 
que yo en estos assumptos, segons algunas veus de eix claustro. 

E n est arxiu sols para lo Capbreu del any. 1373, ahont expresa 
lo que deu percebir Vallbona en lo terme de Turlanda, en virtut 
de las confessions dels possessors, y en virtut de la conveniènc ia 
féu lo Sr. Rey Dn. Alonso ab lo Car ià , y també expressa lo que deu 
rebrer lo Carià, la que hauria copiat y embiat, però com veig que 

* Quan no s'indica la procedència dels documents, és que pertanyen al lligall 
5 (AP), que conté els "Papers del P. Josep Riba"; Ha col·laborat transcrivint-los, la 
nostra esposa Carlota Pomés i Coll. 
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és treballar per un comú que aprecia poch las cosas, no me he vol
gut cansar. 

Remeto a V . S. la carta tinch del official de la contaduria en 
orde al pago de Almenar. Pe r ella v e u r à lo que fa dit senyor per lo 
monestir; en fin, veurem lo que resu l ta rà , pues penso me donarà 
a v í s de tot. V . S. procure per sa salut y en donarse ayre, y serves-
cas rendir mas expressions a las senyoras de sa companyia, y mane 
sense reserva a son servidor que 

B. L . M. de V . S. 
fr. F e r m i n Ful lo la 

Molt 111" Sra. Abadessa. 

2 

Santes Creus, 10 desembre 1816. 

Carta de fr. Joan Barba, abat de Santes Creu®, a domna L l u ï s a 
de Dalmau i de Falç , abadessa de Vallbona. 

M. I l l « Sra.: 

D . a L u i s a mi duena: acabo de saber por el P. Grases el estado 
de su salud y el de ese monasterio. Me alegro vaya componiéndose 
todo hasta llegar a un grado de perfección. V . S. ya no es D . a Lu isa 
Dalmau precisamente, sino que [a] màs , es abadesa, prelada, supe
riora de Vallbona, estos nombres importan otro modo de vivir, de 
mirar, de oir, de hablar, de andar y de todo quanto.es V . S. Quiero 
decir: que debe mirar m à s lo que es como prelada que como D . a L u i 
sa Dalmau. Como tal le estaban muy bien ciertas cosas, que sona-
r í a n m a l í s i m a m e n t e si las hac ía siendo prelada. 

Hay mil cosas que, por m à s que le incomoden, debe hacerlas 
por el caràcter que tiene de prelada. Si hubiese estado yo aquí le 
huviera dicho, sin adularia, mil cosas que no pueden fïarse a la plu-
ma, sólo le d i ré que por muchos t í tu los debe ponerse todos los dis-
tintivos que llevaban las otras abadesas, que le acomoden o que no, 
estos no estan introducidos para DJ a L u i s a Dalmau, sino para la 
prelada, y no para quixoter ía , sino para inspirar respeto, v en e ra c ió n 
a quantos la traten, y que es necesar i í s imo en infmitos lances para 
el bien y utilidad del monasterio. 

T a l vez el delantal blanco podria dexarlo, ppro no las demàs 
insignias de prelada. L e aseguro que mil veces dexar ía el anillo, el 
peotoral, el bàculo, el r o p ó n ; que ir ia y vo lbe r ía del coro, del paseo 
sin companero y h a r í a otras mil cosas, porque todo esto me inco
moda, a no preveher que el dexarlo de hacer serviria para inspirar 
desprecio de la dignidad, lo que V . S. misma puede considerar las 
fatales conseqiiencias que pueden resultar de este desprecio. Me 
parece podria manifestar que quiere y que desea ponerse dichas in
signias, y que quando la bendición se las quiere poner. S e g ú n dice 

http://quanto.es
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Grases, V . S. y yo somos de un mismo parecer sobre el tierrrpo. E l 
Sr. Vicario general ha escrito que quanto antes me embiar ía la 
comisión. Parece que la bendición podria ser la dominica después 
de Pascua o "in Albis". E s menester que estemos acordes antes de 
publicarse. 

Escribo a Trudis y a D.« Mariana. Si se reflexionase bien tal 
vez se le podria obligar a alguna cosa el que obtuviese el beneficio 
de Mn. Francesch cuando és te onuera. Si se hacen puertas a la reja 
del locutorio de la Sra. Abadesa, t è n d r à n que estar en obscuras los 
que vengan, hasta que se abra. Procure por su salud y mande lo 
que guste a éste 

su m à s affo. y s. s. 
Q. B . L . M. D. V . S. 
fr*. Juan Barba 

Mucho me alegro vayan negras las encomendadas, y a su t iem-
po tal vez podria hacerse que ayudasen a rezar el Oficio Parvo a 
missa y a v í spe ras , como en San P e d r ó y Valldonzella de Barcelona. 
Repetidas gracias por el regalo de las tortas, y todos los concurren-
tes se las dan también a la Sra. Abadesa. 

Muy lli™ Sra. D . a L u i s a Dalmau, Abadesa &c. 

3 

Santes Creus, 2 jluny 1817. 

Carta de fr. Joan Barba, abat de Santes Creus, a donraa L l u ï s a 
de i>almau, abadessa de Vallbona. 

Muy 111» Sra. : 

D . a L u i s a mi duefia; canzado de esperar ocasión oportuna para 
contextar a la de V . S. y a lo que hablamos con D. Ramon, he re-
suelto escribir por el correo. Mucho me alegro tengan ya la facultad 
para la reducción de misas, y si ha v e n í d o con aquella rest r icc ión, 
no hay m à s que tomar paciència. Me parece podria hacerse distin-
ción de las misas que han fundado las monjas siendo ya profesas, 
de las que han fundado antes de profesar, porque tal vez el Sr. V i 
cario general s u p r i m i r à las primeras, y las fundadas antes de pro
fesar puede reduc ï r l as a la c[u]ota de las demàs . Seria muy út i l 
y casi necesario que se senalasen primero para todos los días de 
fiesta una misa, y las d e m à s en los dias de mayor devoc ión j 

Sobre lo de D. R a m ó n , y a le clixé que si me encontrase en el 
puesto de... sentiria me quitasen el pan de las manos, ni h a b r í a en-
contrado dificultad sobre lo de la octava. E s preciso tomar pacièn
cia y pensar a menudo que en este mundo unos a otros nos labra-
mos la palma del martirio. E s preciso ir con pulso sobre los arrien-
dos y no dexarse arrastrar de respetos humanos. S i por S. Bernardo 
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no saliese la cosa como desean, tal vez podr ían diferir la cosa un 
poco mas. '*> 

Si Montagut me huviese debuelto aquél lo , huviera tenido parti
cular gusto en poder las servir por algunos anos, ahora sólo me ha-
llo con lo muy preciso y necesario por haver ocurrido a otros asun-
tos del monasterio. Y a me dixo Dn. Ramon que las ninas estaban 
muy contentas y buenas y que D . a [Es tan i s ]Laa siempre la misma. 
Haga V . S. lo proprio, y mande lo que guste a este su m à s affmo. 
y s. s. 

Q. B . L . M. D. V . S. 
fr. Juan Barba 

Muy l l l r e Sra. D-. a L u i s a Dalmau, Abadesa &c. 

Rueda, 31 maig 1835. 

€arta de fr. Josep Queralt, monjo bandejat de Poblet, al seu pre
lat, el prior-president fr. Sebast ià Gatell. 

Ilmo. Sr. 

Muy Sr. mio y de mi mayor aprecio y v e n e r a c i ó n : 
E n este momento recibo la favorecida de V . S. I lma. del 20, en 

que me pide solución a una dificultad que mi insuficiència no puede 
darle, y aunque no tengo a la vista nuestras Constituciones, d i ré sin 
embargo lo que contienen en substància sobre la matè r i a en questión. 

E n la dist inción primera, no recuerdo en que capitulo, se dice 
que cesando el vicario general, ya sea por muerte natural, ya por 
deposición, pase el govierno de nuestra Congregación al definidor 
de la prov inc ià a que pertenece el vicario, en caso qUe el definidor 
sea abad, y no siéndolo debe pasar al abad m à s antiguo de la misma 
prov inc ià . Y a conoce V . S. I lma. que la letra no puede estar m à s 
clara, ni m à s terminante. Pero debe saber también que todas las 
abadías finieron ,en el dia 14 de setiembre pasado, y que todos los 
definidores siguen la misma suerte del vicario general, que debie-
ron cèsar el dia 3 del corriente mayo. De aquí se sigue naturalmen-
te que si el vicario se considera cesante, deben considerarse tales 
los definidores, y nuestra Congregación sin govierno superior. Me 
consta, aunque por noticia privada, que el vicario se tiene por ce
sante, y que r e ç u r r i ó al Sr. Nuncio pidiéndole facultades para con
tinuar como lo hizo el afio pasado, para diferir el Capitulo de ter-
nas, hasta mejorarse los tiempos. Esto ultimo lo consiguió, pero a 
la solicitud de poder continuar en el vicariato no ha recibido con-
testación, lo que yo estrafiaba, por no poder atinar cuàl seria la 
causa, que ahora reconozco en lo que dice V . S. I lma. sobre no estar 
reconocido por nuestra corte el Nuncio de S. S. 

E n considerarse cesante el vicario y acudir por facultades al 
S Nuncio, no ha hecho m à s que conformarse con lo que hizo en la 
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guerra de independència [el] Mtro. Jasà , que entonces se hallaba 
de vicario general, y a fe que, sin quitar nada al actual, puede ase-
gurarse que era casi inf ïn i tamente m à s sabio. Por m à s que yo es-
truje mi cerebro no puedo decir m à s de lo que llevo dicho, pero so-
bran a V. S. I lma. luces para guiar a aquellas sefioras, que efecti-
vamente considero en apuros. 

Todos mis companeros tienen especial complacencia en saber el 
buen afecto de V . S. Ilma., que les he manifestado hoy, y t a m b i é n 
el otro dia que recibí la anterior, y dàndole las m à s expresivas gra-
cias por los sinceros ofrecimientos que contenia aquél la , se renue-
van a las ordenes de V . S. Ilma., y con especialidad su afmo. y 
apasionado 

Q. B . L . M. de V . S, I lma. 
frí, J o s é Queralt 

P. D. Hoy sale el Sr. C a m í n para su casa paterna, que por disposi-
ción o anuencia del general Llauder le ha de servir de destierro. 

S 

Santes Creus, 12 abril 1847. 

Carta de fr. Ignasi Carbó, monjo de Poblet, a l seu g e r m à Doc
tor Antoni Carbó, prev., fiscal del Tribunal Eclesiàst ic de Tarragona. 

Querido Antonio: al sàbado p r ó x i m o pasado, como ya te escr ibí 
desde la Espluga, l legué a ésta sin novedad gracias a Dios. A l do¬
mingo prediqué, y anunc ié otro s e r m ó n para el domingo p r ó x i m o . 
A l lunes es ta ré en ésa Dios mediante, digo mal, el lunes i r é a dor
mir a Val ls y al martes ba ja ré . Recibí la tuya, adjuntas las dos de 
P,elipa, y Franqueta, de las que tuve una particular sat isfacción. 
Cuidaré de avisar a Rosa para que esté pronta para el martes (caso 
que t ú no mandes lo contrario por el dador). 

Estoy muy bien y restablecido del todo, tanto de catarros como 
de dolor; me ocupo en escribir dos sermones y p r e p a r à n d o m e para 
el octavario. Si no fuese que t ú me quieres en ésa, te aseguro que 
np b a j a r í a tan pronto. 

Daràs al Quirié el solideo de sola, el m à s pequeno de los dos; 
Pelegrina sabrà dónde estan. Los hermanos, buenos y te saludan, 
mantente bueno, y poniéndome a las ordenes de S. E . soy tu H . 

lgiiacio 

Si el P. rector T o r à no se acuerda de los 100 reales se los daràs , 
pues serà cierto que me descuidé. 
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Santes Creus, 18 abril 1847 

Carta de fr. Ignasi Carbó, monjo de Poblet, a l seu g e r m à Doc
tor Antoni Carbó , prev., fiscal del Tribunal Ecles iàst ic de Tarragona. 

Querido Antonio; Recibí la tuya, te remito la fe de vida, en la 
que debe ponerse la cabecera de nuestro alcalde y de nuestro pà r ro -
co &c„, piensa advertirlo, Hoy tenemos dos sermones, pnenso salir 
al martes o miércoles , ir a Val ls y pasar a ésa . Recados. L o de su 
E c i a . respeto del memorial de Falcet no me cuadra mucho, prefiero 
no ir, a haeer mi pròpia voluntad. Cuida de avisar a Rosa para que 
baje. Tuyo 

Ignacio Carbó ; 

7 

Tarragona, 26 maig 1851 ? 

.Esborrany d'una carta del vicari general de Tarragona a fr. A n 
toni Escofet, monjo de Santes Creus i vicari general apostòl ic cis-
terceiic. 

Rvdmo. P . Vicario General Cisterciense D. Juan Antonio E s c o 
fet, en Gerona. 

Muy Sr. mío y de toda mi consideración: el P. J o s é Miravall , sa -
cerdote de la Orden de V. Rma., actualmente hallado en Vallbona, 
me ha pedido autor ización u lieencia para confesar aquellas monjas, 
por habérse lo pedido algunas de ellas con motivo de hallarse ,enfer-
mo de gravedad el confesor ordinario. 

No le consideramos a propósi to para aquel encargo, de lo que 
ya tiene noticia la M. Abadesa. A s í es que le puesto el decreto que, 
quando presente la lieencia de V . Rma. se p r o v e e r à lo que se crea 
conveniente. Parece seria esta ocasión oportuna y disimulada para 
que V . Rma. destinase otro confesor prudente y de circunstancias 
satisfactorias, pues no dudo que V . R. lo estava deseando, conven-
cido de que àsí conviene, 

Soy de V . R. atto. s. s. y capel làn y B. L . M. de V . R. 

(Religiosos, A H A T ) 
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Vallbona, [desembre, 18521 

Ofici de domina L l u ï s a d'e Dalmau, abadessa de Vallbona, a Don 
Josep Domènec Costa i B o r r à s , arquebisbe de Tarragona. 

Brno. Sr. Arzobispo: ' ' -

Mi, m à s venerable y apreciable prelado: el P. Ignacio C a r b ó 
(Q.E.P.D.) me escribió poco tiempo antes de morir, que nos sabia 
una muchacha por entrar para cantora en este monasterio, del pue-
blo de Poboleda, la que no tenia dote, p,ero que el Gobierno, según 
ai decreto de S. M., le pasa r í a los 4 reales, todo lo que escr ibí a 
nuestro Vicario General, quien me contex tó que, en quanto a él, ya 
nos dava el permiso para tomaria, pero que nos entendiésemos con 
S . E . I . sobre la as ignación del Gobierno. Y como la necesitamos tanto 
una cantora, espero que S . E J . nos concedirà esta gràcia , y tambien 
si pudiósemos lograr lo que me escrihen del monasterio de nuestra 
Orden de la Zaydía , de Valencià , que el Gobierno les paga dos can-
toras en lugar de la organista; que nosotros tanbien lo preferinía-
mos, porque, como somos tan pocas para ir al coro, me temo que 
promto no se ayan de cerrar las puertas de éste, por no enoontrar 
pretendientas, atendiendo al t r i s t é estado en que se ve reducido este 
monasterio. 

Siento ser tan molesta a S . E . I . , . pero espero se h a r à cargo de lo 
afligida me tiene este asumpto, mientras queda rogando a Dios con-
serve la importante salud de S . E . I . és ta su m à s humilde súbdita . 

Q . B . L . M . D : S . E . I . 

L u i s a de Dalmau, abadesa 

Emo. Sr. Arzobispo de Tarragona. 

[Hi ha una nota al marge que diu: "En 5 de enero de 1853 se le dice parte 
S. E . que no hay inconveniente en que admita la cantora, y aun una segunda con 
el titulo de organista".] *" • 

(Religiosos, A H A T ) 

9 

Santes Creus, 11 maig 1858. 

Ofici de fr. Miquel Mestre, monjo i , després , rector de Santes 
Creus, a D. Josep D : CSosta i B o r r à s , arquebisbe de Tarragona. 

Exmo. e l l imo. Sor.: 

E n atención que durante la desastrosa pasada guerra civi l nada 
había de seguro en este monasterio, por los que entraban y sa l ían 
de él, atropellando y cometiendo profanaciones y desordenes de to
dos excesos, por personas que son indignas seguramente de perte-
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necer a la familia espariola, quedó esta pa r ròqu ia enteramente des
graciada, desmantelada y falta de todo; en vista de esto, no podiendo 
hacerse las funciones solemnes m à s notables de Corpus con decen-
sia, sin poder llevar a S.D.M. bajo palio por carecer de él, ni tam-
poco hacerse otras procesiones por no tener tabernàcu lo para llevar 
los Santos, sin poder dar con todo esplendor el debido al Seüor , sen-
timentado de esto y siendo insuficiente lo que hay destinado al 
cuito para esta par ròquia , para lograr el presente dicho objeto: me 
presto gustoso (obtenida la lieencia de S . E . I . ) a adelantar las canti-
dades que se necesitan (como lo he hecho otras vezes), para obte-
ner esas dos prendas tan sumamente necesarias para el fín indicado 
arriba dicho. 

Gracia que se p r o m e t é alcanzar del bondadoso corazón de V . E 4 I . 
és te su m à s humilde súbdi to Q.B.S..M. de V . E . I . 

Miguel Mestre, Cura parroco 

E x m o . e l l imo. Sor. Arzobispo de Tarragona. 

[Hi ha una nota al marge que diu; "Tarragona, 14 mayo 1858. — Damos nues
tro permiso al recurrents para la adquisición de las dos alhajas que menciona, pro-
curando en todo la debida economia y buena calidad de las mismas. Pòdra reinte-
grarse del cuito, pero con pequenas cantidades, a fin de que no falte lo necesario 
para el mismo. — El Arzobispo.'] 

(Religiosos, A H A T ) 

Í O 

Girona (Cadins), 28 febrer 1859. 

Ofici de fr. Antoni Escofet, vicari general cistercenc, a D. Josep 
D. Costa i B o r r à s , arquebisbe de Tarragona. 

Ecmo. e l l imo. Sor.: 

Y a sabé V . E . I . que en mi monasterio de Santas Cruces hay una 
p a r r ò q u i a Nullios tfioecesis, y que és ta es regentada actualmente 
por un monge de dicho monasterio llamado P. D. Miguel Mes
tre. Éste me ha presentado la dimis ión de este cargo y, pa rec ién -
dome justas y por lo mismo atendibles sus razones, y creyendo que 
aun reside en mi la misma jur isdicc ión que antes, por no haberse 
aun hecho la nueva demarcac ión de diòcesis, he tenido a bien acep-
tarle la dimisión indicada y, al mismo tiempo, pienso nombrar cura 
parroco de dicha iglesia de Santa Lucia , de Santas Cruces, al R<P. 
D. J o s é Maria Caval lé , monge del mismo monasterio. Esto , repito, 
pienso hacer, supuesto como he dicho que la jur isdicc ión sobre d i 
cha p a r r ò q u i a resida en mí . 

Pero si la mencionada jur i sd icc ión reside en V. E . I . (de lo que 
me alegraria mucho), suplico con todo mi corazón que se sirva acep-
tar la dimis ión del P. Mestre y nombrar sucesor suyo al P. Cava l lé ; 
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así estaran los dos contentos, y, por otra parte, son dos monges de 
buenas costumbres según todos los informes que tengo de ellos. 

Dios guarde a V . E . I . muchos anos. 

F r . Antonio Escofet, Vicario General Apostó l ico Osterciens^e 

Ecmo. e l limo. Sor. Arzobispo de Tarragona. 

- [Hi ha una nota al marge que diu: "Tarragona, 9 de marzo de 1859. — No te-
niendo mas interès en el desempeno de nuestro ministerio que la glòria de Dios y 
salvación de las almas, es inútil entrar ahora en discusiones acerca del patronato o 
derecho de presentación para el cargo de parroco de Santas Cruces. Hallàndose pues 
el P. Fr . Miguel Mestre regentando una parròquia de nuestro arzobispado, no hay 
dificultad por nuestra parte en que se traslade a otra, pero serà muy conveniente que 
no se realice hasta después de la Cuaresma, pues lo contrario redundaria en perjuicio 
de las dos feligresías. — Dios guarde, etc."] 

(Religiosos, A H A T ) 

1 1 

Santes Creus, 15 gener 1860. 

Ofici de fr. Josep M . a C a v a l l é i Carrefio, monjo i , després , coad
jutor de Santes Creus, a D. Josep D. Costa i B o r r à s , arquebisbe de 
Tarragona. 

Exmo. e l limo. Sor.: 

Con el beneplàci to de V. E . Y . acabo de llegar en este monas
terio de SS. Creus a unirme con el P . Migiuel; lo hubiere efeetuadc 
m à s pronto si los albaniles ocupados en las obras del monasterio 
hubiesen podido arreglar la habi tac ión que tengo que ocupar, pero 
hasta estos ú l t imos d ías no les ha sido posible. 

L o que tengo el honor de elevar al alto conocimiento de V . E . I . 
Dios guarde a V . E . I . muchos afíos. 

J o s é Maria C a v a l l é , Pbro. 

A l Exmo. e llimo. Sor. Arzobispo de Tarragona. 

(Religiosos, A H A T ) 
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1 2 

Reus, 3 febrer 1862. 

Carta de fr. Jaume Cercós i Solé , monjo de Poblet i vicari ge
neral cistercenCj a domna Maria Isabel de Gallart i de Grau, aba
dessa de Vallbona. 

M. I . Sra. Abadesa. 

Muy Sra. m í a y hermana en J . C ; ayer fui a Tarragona, no pude 
ver a S .B.I . , por estar ocupado en e x à m e n e s sinodales, pero sí con
t é a su Sr. Secretario cuanto ha ocurrido con la consabida orga
nista, quien dijo; "Nada, s i no tiene vocación que se despache". 
Igual digo yo, y le d i r à cualesquiera otro a quienes consulte dicho 
caso. Pero i c ó m o sabrà V . s i la fulana tiene o no vocac ión? Ayer 
mismo v i por casualidad a los P P . D. J o s é Maria C a v a l l é y D. E s t e -
van Ferrer , monj es de Santes Cruces, quienes dicen conocer mucho 
a dicha postulanda, y que su vocac ión es verdadera. Que antes de 
gestionar para entrar a ese monasterio ellos mismos le hicieron 
cuantas reflexiones les suger ió su entendimiento para probarla, y 
que todo lo ocurrido debe atribuirse no a ella, sino la algunas de la 
misma comunidad que le llenaron la cabeza. Siendo esto verdadera-
mente así no tendr ía d iücul tad en darle el santó habito en clase de 
lega, supuesto no haya r e p u g n à n c i a de sujetarse en un todo a lo 
que 'prescriben nuestras constituciones, observàndo la muy de cerca 
durante e l arío de probación. 

E s cuanto por hoy debe decirle éste su m à s atto. servidor y 
hermano en J . C. 

Q.B.S.M. 

fr. Jayme Cercós, Pbro. 

Del 4 del que rige ; 

P. S. Tenia escrita esta y recivo cuando estaba para cerrarla su fa-
vorecida, cuyo contenido prueba cuanto llevo dicho, Puede V . admi-
tirla sin el m à s leve rezelo, pero observanla durante el noviciado. 
Dado el caso que al pedir el permiso al Excmo. Sr. Arzobispo para 
su vest ic ión, tuviese algun reparo dicho Sr., por lo que ayer comu-
niqué a su Sr. Secretario, no tengo inconveniente le mande esta 
misma carta para descargo de V . 

(Religiosos, A H A T ) 
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BIBLIOGRAFIA SOBRE SANTES CREUS 

J O S E P V I V E S I M I R E T : Els sepulcres 

reials del monestir de Santes 
Creus. "Stvdia Monàstica"; V I . 
Jpàg. 3 5 9 - 3 7 9 . (Abadia de Mont
serrat, 1 9 6 4 ) . 

De bell antuvi l'autor comunica els 
seus propòsits: arribar a una inter
pretació original dels fets contrastant 
els documents ja coneguts amb l'es
tudi djirecte dels monuments. I d'a
questa manera, sense aturar-se massa 
en la descripció dels sepulcres reials 
de Pere I I i de Jaume I I i ' Blanca 
d'Anjou, basteix una teoria sobre la 
seva construcció i modificacions pos
teriors que sofrí el segon dels dos se
pulcres. 

Sosté que fou la magnificència dels 
sepulcres dels reis normands de Sicí
lia que serví de pauta a Jaume I I en 
la construcció del sepulcre d!e Pere el 
Gran. Ho demostra l'edificació amb 
bàldaquí i la riquesa de la pedra que 
l'havia d'integrar. Les pedres docu
mentades que arribaren a Santes 
Creus, entre els anys 1 2 9 1 i 1293, pro
cedents de Sicília, eren els fragments 
d'una columna de pòrfir roig que ha
vien de destinar-se al sepulcre; però 
resultaren insuficients, i aleshores els 
constructors s'adonaren que a prop 
del monestir, a Centcelles, existia una 
urna sencera del mateix material. L 'a 
profitaren per tal de destinar-la a se
pulcre de Pere el Gran , mentre els 

trossos de columna foren arraconats. 
Més endavant, al cap de mig segle, en 
temps de l'abat Ferrera, l'anglès Rei-
nard des Fonoll t robà la manera d'u
tilitzar un d"aquells trossos per sosté 
nir el tram d'e l'escala noble del pati 
del palau reial construït vers el 1 3 5 0 ; 
l'altre tros, partit en dos bocins, va 
utilitzar-lo l'abat Porta cinquanta 
anys després a la galeria del primer 
pis del pati anexe al palau. L a idea 
que el sepulcre amb els lleons de mar
bre i les columnes de pòrfir podien 
procedir de Centcelles l'havia expo
sat el professor Helmut Schlunk amb 
anterioritat, ten el I V Qongrés de 
l'Art du Moyen Age (París-Dijon, 
1 9 5 2 ) . 

Els arguments que dóna Vives i 
Miret per a demostrar que el sepul
cre na fou importat són versemblants. 
També sembla possible que Jaume I I 
donés la pauta al constructor del mof 
nument, mestre Bertomeu, i que s'irfs-
pirés en la monumentalitat dels se
pulcres sicilians. Ara, el que no passa 
d'ésser una teoria sense base prou sò
lida és la procedència del sepulcre, i 
per això potser caldria, com va fer 
Schlunk, apuntar-ne només la possi
bilitat. 

Quant al sepulcre de Jaume I I i 
Blanca d'Anjou, després d'observar 
les anomalies que s'hi veuen produï
des a causa de restauracions poste-
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riors que presenten les característi
ques d'una obra del segle xvi , arriba 
a la conclusió que les modificacions 
es realitzaren en enterrar-hi el rei, 
Els fets haurien anat de la següent 
manera: Jaume I I moria l'any 1 3 2 7 a 
Barcelona i, provisionalment, l'enter
rarien al convent de Framenors d'a
questa ciutat. L'any 1 4 1 0 el cadàver 
seria traslladat al monestir, però con
tràriament al que hom creia fins ara, 
no l'enterrarien definitivament, sinó 
que deixarien de fer-ho per dificultats 
d'acoblament de la caixa amb el se
pulcre. A ix í el fèretre amb les restes 
de Jaume I I restaria esperant sepul
tura per espai d'uns cent vint-i-cinc 
anys, ja que fins als voltants del 1530 
no es decidiria la seva inhumació 
d'una manera tan desgraciada que per 
poc no acabà amb la joia d'art gòtic 
que és el sepulcre. 

Finalment l'autor recorda les cir
cumstàncies que originaren els altres 
enterraments reials a Santes Creus: 
el de l'infant Ferran Sanxis de Cas-
tre, el de l'infant Ferran fill d'Alfons 
I I I i de la reina Elionor de Castella, 
i el de la reina Margarida de Prades. 

J . M. R E C A S E N S 

J . V I V E S I M I R E T : Montblanc i San
tes Creus. Publicacions de l'Arxiu 
Bibliogràfic, 2 0 (Santes Creus, 
1 9 6 4 ) . 

E n l'acte de la Festa Anual de 
l'Arxiu Bibliogràfic de l'any 1964, 
fou col·locada a la biblioteca del Mo
nestir una làpida a la memòria de l'a~ 
bat Cels Modolell cedida per l'Ajun
tament de Montblanc. Correspongué 
a Josep Vives i Miret agrair a la 
Corporació municipal montblanquina 
la seva col·laboració en un acte que 
pretenia inaugurar una sèrie de com
memoracions destinades a preclars 

personatges que en temps passats for
maren part de la pròpia vida del Mo-
ríestir. 

L'abat Modolell, fill de Montblanc, 
regí els destins de Santes Creus en el 
darrer terç del segle %xvii, quan ja 
feia cinquanta anys que eren implan
tades les prelatures quadriennals. Fou 
reelegit dues vegades, la qual cosa 
sembla confirmar que posseïa dots 
personals rellevants. Les circumstàn
cies de l'origen montblanquí d'e l'abat 
Modolell menen a recordar les rela
cions i els vincles que lligaren el mo
nestir de Santes Creus, en la seva 
època daurada, amb la vila ducal de 
Montblanc. 

Pot dir-se que després d'un naixe
ment gairebé simultani, les relacions 
comencen aviat, en passar la Guàrdia 
dels Prats a ésser un domini de San
tes Creus per donatiu de la família 
Cervelló, fins a l'extinció del Mones
tir; però és en el segle txiv, quan 
coincideixen, per una banda, la gran 
floració artística de Montblanc, i per 
l'altra la continuació de l'obra monu
mental del Monestir, que els vincles 
que uneixen la vila ducal i Santes 
Creus esdevenen indissolubles per 
sempre. E l nexe d'aquest lligam fou 
l'artífex anglès montblanquí Reinard 
des Fonoll. 

E n efecte, Fonoll, entre el 1327 i el 
1362, no solament visqué llargues 
temporades a Montblanc sinó que s'hi 
casà i hi obrí un taller. E n aquests 
3 5 anys treballà per tota Catalunya 
nova i deixà nombroses mostres del 
seu art. A Santes Creus construí el 
claustre entre el 1332 i 1335, on per 
primera vegada deixa una mostra de 
gòtic flamíger a Catalunya. Més tard, 
en una segona intervenció, entre 1348 
i 1351, construeix el palau reial. 

L'obra de Fonoll a Montblanc ve 
presidida pel grandiós temple d'e San
ta Maria i complementada per les ca
pelles laterals de Sant Miquel, i l'al-
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tre dit dels Alenyà, que sembla la 
seva obra pòstuma. 

L a Guàrdia dels Prats, mestre ReL 
nard des Fonoll, l'abat Cels Modolell, 
heus ací les fites primordials d'unes 
relacions que han durat segles, entre 
Santes Creus i Montblanc. 

J . M V R E C A S E N S 

F O R T I C O G U L , E U F E M I À : L'eremitis

me a L· Catalunya Nova. "Studia 
Monàstica, V I I , (Abadia de Mont
serrat, 1965.) 

E l treball és format per 4 6 (planes 
dedicades a l'exposició del tema i 1 6 
d'apèndix. L'eremitisme de la part de 
la Catalunya Nova que estudia, l'au
tor el considera en tres etapes o as
pectes successius d!e la manera de 
viure dels ermitans. Són l'anacoretis-
me de condició contemplativa, la do
nació i l'ermitanisme preferentment 
administratiu. Diu que la desclosa 
d'aquestes tres formes no es produí 
per igual arreu, ni els tres períodes 
successius apareixen a tots els ermi-
toris. Ressenya les circumstàncies 
polítiques i bèl·liques que afavoriren 
la proliferació anacorètica a la Cata
lunya Nova en els moments inicials 
de. la Reconquesta Cristiana i els 
temps posteriors fins a la seva extin
ció, assenyalant també les àrees on es 
va produir. Aquestes darreres com
prenen: en la vall del Gaià, la Bru-
faganya i Sant Pere de Gaià ; a la 
cara de les Muntanyes de Prades, que 
mira a la Conca de Barberà, la regió 
de Poblet; a' la cara del Camp, les de 
Samontà (vall del riu Glorieta) i Puig 
d'en Cama de la Selva; enllà del coll 
de Tarrés, la Vallsanta i Cérvoles i , 
per fi, el Priorat, el nucli del Mont
sant. Aquest darrer el 1 9 6 2 ja ens 
l'havia estudiat Josep Lladonosa, per 
bé que, ara, Fort hi aporta nous punts 

de vista. E ls apèndixs contenen una 
llista i una sumària descripció d'e les 
ermites de cada una de les regions 
estudiades, afegint-hi les del nucli de 
Càrdó i la part del pla del Camp. 

L a tesi de Fort Cogul ofereix as
pectes que van més enllà del simple 
tema eremític. E n primer lloc, sosté 
l'existència d'una vida eremítica cris
tiana en la faixa de terres de ningú 
existent entre moros i cristians en els 
segles pe, x i i X I I i també en terres 
de plena ocupació sarraïna i tanma
teix exercida amb relativa importàn
cia i freqüència. Aquest eremitisme 
té molta significació en produir-se en 
els dies anteriors a la Reconquesta 
cristiana. L'aposentament dels peni
tents en coves i eixoplucs hauria 
precedit de bastantes dècades tel 
dels colonitzadors. No podem dir que 
hagués precedit el dels guerrers, 
perquè en aqnestes terres ' l'avenç 
cristià no hi ha proves que es pro
duís ben bé amb força bèl·lica. Tam
bé Fort Cogul indica que els ermitans 
s'instal·laren freqüentment en ruïnes 
d'edificacions antigues, provi n e n t s 
d'alguns antics asceteris cristians i en 
algun cas fins pagans. Fort Cogul no 
arriba a sostenir la permanència d'e
remites que en successió continuada 
procedissin de períodes anteriors a la 
llarga ocupació sarraïna. Fins presen
ta l'origen de l'eremitisme com sor
git d'un' ambient de croada, cosa que 
sembla fixar-la màxim en la mateixa 
centúria de la Reconquesta. Però des 
del punt just on Fort s'atura, fins al 
supòsit de la continuïtat des de temps 
molt més remots del culte cristià en 
asceteris muntanyencs més o menys 
ocults en els temps del domini sarraí, 
gairebé només hi va una passa. 

Altrament encara que ja tenim rio-
ves certes de la tolerància religiosa 
dels mahometans envers els cristians, 
el respecte que haurien mostrat tels 
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ocupadors de les regions estudiades, 
sotmeses als moros, envers aquests 
ermitans cristians de la pre Recon
questa, no deix de resultar plena de 
suggestions, influïdes naturalment de 
paranys imaginatius. Potser ei pro
blema deriva vers la classificació de 
l'autèntica condició racial, lingüística 
i fins religiosa, dels pseudosarraïns 
de les Muntanyes de Prades, de Tor
tosa i de Lleida , o més concretament 
dels indígenes islamitzats de les re
gions objecte del treball en els dies 
que pesava al seu damunt el domini 
musulmà. E ls tractats d'història ens 
han simplificat massa les coses i, avui, 
creure en el reamotllament absolut 
dels indígenes dels temps romans i 
visigòtic, realitzat al seu favor pels 
alarbs no' queda més remei que posar-
lo en quarentena. 

U n altre aspecte de la tesi de Fort 
Cogul és la decisiva intervenció que 
pogueren' tenir els anacoretes en l'es
tabliment de les posteriors cases mo
nacals. E s evident el fet de la coinci
dència dels monestirs de Santes 
Creus, Poblet, Vallbona, Scala-Dei, 
Bonrepòs, Cardó, etc.; amb zones 
geogràfiques d'e tradició ermitana 
molt antiga. Fort Cogul, però, s'a
pressa a remarcar que l'aparició del 
monaquisme cenobític no significà la 
mort de l'anacoretisme ni molt menys, 
puix que la pràctica penitèncial pieto
sa dels solitaris arribà fins a les dar
reries del segle xvi . 

J O S E P I G L É S I E S 

F O R T I COGUL, E U F E M I À ; Lleida i 

Santes Creus. Unes quantes noti
cies de les relacions entre la ciutat 
del Segre i el monestir del Gaià-
(Santes Creus, 1965.) 

E l subtítol de l'obra esclareix prou 
hé el contingut del volum, compost 

de .108 pfàgines, imprès en paper de 
fil en edició privada de 1 5 0 exem
plars, din's la Col·lectània de Santes 
Creus. L'arreplec està dividit en tres 
parts i un apèndix. Les parts són: a) 
els béns i els drets de Santes Creus 
a Lleida; b) presència de Santes 
Creus a Lleida i viceversa; c) altres 
relacions entre els dos iridrets. L 'a 
pèndix conté una "regesta documen
tal" ordenada cronològicament des de 
1181 a 1475 i un esment documental 
i bibliogràfic. A cada peu d'e plana 
s'assenyala la sigla documental que 
acredita una Vegada més l'extrem ri
gor del recopilador. 

Les notícies recollides corresponen 
a matèries diverses, únicament ager
manades per referir-se alhora als dos 
indrets que indica el títol. Natural
ment unes són més importants que les 
altres. Potser cap no es trascenden-
tal i de valor decisiu dins la història. 
Moltes podrien ésser classificades com 
a minúcies o, si es vol, sense donar 
cap sentit despectiu al mot, com a re
sidus de documentació o investigació. 
Però és evident que totes ofereixen 
clarícies útils i curiositat. Altrament 
el veritable historiador no pot menys-
tenir cap pedra, per insignificant que 
sembli, que pugui utilitzar en aixe
car el seu edifici i, tanmateix, el 
propòsit de Fort i Cogul és amb prou 
claredat especificat en el prefaci i 
amb excessiva modèstia s'excusa de 
no' vertebrar les notícies subministra
des dins un treball de perspectives 
més generals. Tampoc no es preocupa 
de cercar al conjunt unes determi
nants que justifiquin les relacions en
tre Lleida i el monestir de la riba 
del riu Gaià. L a seva ambició és ser
vir concretament l'historiador de 
Lleida i ensems el de Santes Creus 
fornint-los l'arreplec ordenat, prosse
guint la tasca, a la què de temps s'es¬
merça de proporcionar els materials 
bàsics per escriure en el futur una 
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crònica meticulosament documentada 
de Santes Creus. Amb tot, la pri
mera part d'e la tria apareix més ar
ticulada que la resta. 

Aquest treball, dins la producció 
d'Eufemià Fort Cogul pot classificar-
se com una obra menor. Qoneixedor 
com ningú de la documentació dis
ponible sobre Santes Creus, ha escrit 
aquest llibre amb una mena de vir/-
tuosisme erudit, exhibint el ple domini 
que té de la matèria. E s l'home d'aus
ters principis que té un tresor agar 
vellat i ens en dóna una almosta, la 
qual, per la seva singularitat, posa de 
manifest l'enòrme quantia de la ri
quesa que es guarda. E n definitiva, el 
volum és un testimoniatge càlid de 
l'expansió de Santes Creus vers les 
terres fecundades del riu Segre. 

J O S E P I G L É S I E S 

A L T I S E N T , S . O . C , A G U S T Í N : El 

Monasterio de Scarp. Contribïtción 
a su historia (siglos XVI^XIX). 
"Yermo" ( 1 9 6 5 ) 2 4 5 - 2 7 2 . 

L o primera que dice el autor de 
Escarp, ateniéndose a una realidad 
desoladora, es que la bibliografia del 
monasterio es escasísima. E l super-
lativo es justo. Y justo resulta que 
al calificar de òptima su contribu-
ción lo hagamos en superlativo. Hoy 
por hoy, para el minúsoulo monas
terio de Escarp, el del P. Altisent 
es el único intento cotiocido de es
tudio que valga la pena subrayar. 
De aquí en adelante no' podrà pres-
cindirse de él. Y con esta afirmación 
hemos formulado, creemos, su m'e-
jor elogio. 

Escarp fue un monasterio eister-
ciense. Aunque abadia independiente, 
aparte de otras razones, por su pro» 
ximidad geogràfica mantuvo cons-

tante relación, casi dependència con 
Poblet. Parece evidente del relato 
del autor. Pero en él se evidencian 
igualmente aunque en menor escala, 
relaciones de Escarp con' Santes 
Creus y sus monjes. 

E l superiorato efectivo de los 
monjes fray Bernardo y fray Bau
tista Tous, hermanos, ambos profe-
sos de Santes Creus y ambos me
morables, principalmente el pr imer»; 
las referencias al P- Jover, igual
mente; la fracasada abadia del Pa-
dre Juan Salines, uno de los cere-
bros màs eficientes en' el negocio d!e 
la Congregación, en la qtíe obtuvo 
la màxima consideración y excep-
cionalísimas prerrogativas; la aba
dia de fray Juan Carreras, otro con-
gregaCionista destacado, senalan en 
un período notoriamente critico para 
Escarp, los contactes existentes con 
nuestro monasterio de Santes Creus, 
y que el autor nos da a conocer por 
primera vez. 

A R T E M I O F O L C H 

E . F O R T I C O G U L : El missal San
tes Creus del monestir de Gethse-
maní, "Boletín Arqueológico" (Ta
rragona, 1962 1 9 6 3 ) pp. 2 5 - 3 2 + 
1 làmina. 

Deixant de banda l'anècdota amb 
la qual l'autor ens explica com arri
bà a conèixer l'existència del còdex, 
en donarem breument les seves ca
racterístiques i circumstàncies. 

E s troba ara a l'abadia trapenca 
de Gethsemaní, a Kentucky (Estats 
Units), i fou comprat al llibreter 
L . Rosenthal, de Munich, pel gener 
de 1911 . 

Segons E . F O R T , aquest missal 
és producte de l'escriptori santes-
creuí. Arriba a aquesta conclusió 
després de comprovar "les seves pe-
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culiaritats paleogràfiques" (p. 2 7 ) , 
que esmenta però no descriu, per 
manca d'ün examen directe del llibre. 
D'acord amb les referències donades 
pels monjos trap'encs, la fitxa del cò
dex és, aproximadament, com se
gueix: 

M I S S A L E C I R T E R C I E N S E . — 
Ms. de principis del s. X I V . Fols. 
1-88; no s'especifiquen quants fo
lis hi ha abans i després sense nu
merar. Mides del text, escrit a tota 
ratlla: 200xl30mm. Rúbriques en 
vermell. Grans inicials ornades amb 
vermell i blau. Relligadura de per
gamí, amb teixell vermell i ròtul 
daurat, de les darreries del segle 
X V I I I o de principis del s. X I X . 
Mides del volum; 323 x 228 mm. 

Caràcters gòtics molt clars. E n 
Bon estat de conservació. 

L'autor demostra que, a més de 
ser fet a Santes Creus, aquest mis
sal estigué destinat per a l'ús dels 
monjos de la nostra abadia. A i x ò 
ho prova basant-se. en el tipus 
d'enquadernació (p. 3 0 ) , en l'estudi 
litúrgic santescreuí (pp. 3 0 - 3 2 ) i en 
l'examen de les indicacions escrites 
al marge del memento de difunts. I 
així identifica els reis de la casa 
d'Aragó esmentats en el cànon (pjp. 
2 5 - 2 7 ) i la figura d'Arnau de Frigo
la, canonge preceptor de Tarragona 
( 1 2 4 6 - 1 2 6 4 ) i mecenes insigne del 
oenobi (pp. 2 8 - 2 9 ) . 

E n resum, aquest nou treball de 
l'historiador Eufemià F O R T consti
tueix una aportació remarcable per 
al coneixement de l'escriptori i la bi
blioteca de Santes Creus. 

J . - J . P I Q U E R 




